Dokumenty MTK
věnované metodě do roku 1995
a statuta MTK

1

Dokumenty MTK
věnované metodě do roku 1995
a statuta MTK

úvodní studie
a překlady:
C. V. Pospíšil

Karmelitánské
nakladatelství
Kostelní Vydří
2011
3

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

All rights reserved by International Theological Commission.
Translation © CMTF UP, Olomouc, 2011
ISBN 978-80-7195-350-0
4

K české edici dokumentů MTK
věnovaných metodě
vydaných do roku 1995
Tímto čtvrtým svazkem završujeme vydání překladu všech
prozatím existujících dokumentů MTK. Je třeba podotknout, že
podobná vydání existují v italštině, španělštině, polštině, překlady
všech dokumentů MTK mají k dispozici také teologové ve Francii. 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.
Současně s tímto čtvrtým svazkem vychází také svazek třetí,
MTK, Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do
roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011.
V tomto dílu uveřejňujeme české překlady chronologicky
starších dokumentů, tedy těch, které spatřily světlo světa před
rokem 1995, týkajících se metody. Pořadí českých překladů
jednotlivých dokumentů respektuje dobu jejich vzniku a jde od
nejstaršího k nejmladšímu. Dva z těchto dokumentů již vyšly
v českém znění jako součást monografie: C. V. POSPÍŠIL, Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal
OP Praha – Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005,
a proto znění dokumentu O interpretaci dogmat a Jednota víry
a teologický pluralismus přetiskujeme kvůli tematické kompletnosti i v tomto svazku. Úvody k právě zmíněným dokumentům
jsou však nové. S problematikou metody jistě souvisí to, jak MTK
chápe sebe samotnou, začlenili jsme proto do tohoto svazku na
samý začátek také první text řečeného grémia z roku 1969, v němž
se vyjasňují cíle a úkoly MTK. S metodou bezesporu souvisí také
v osmdesátých a devadesátých letech velmi živá tematika inkulturace, a proto jsme do tohoto svazku zařadili i příslušný dokument,
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který se daného tématu týká. Chceme-li dobře porozumět textům
MTK, měli bychom vědět něco o tom, jak funguje. V závěru jsme
tedy připojili překlad statut MTK.
V dané souvislosti je povinností 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 zde publikované dokumenty 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. Dokumenty se
redigují v živých jazycích a do latiny se pouze zpětně překládají.
Upřednostňovali jsme tedy znění buď v italštině, nebo v němčině,
pokud to byl redakční jazyk, k latinskému znění jsme však také
přihlíželi, protože někdy nám tato jazyková verze pomohla k jasnějšímu uchopení významu určité pasáže.
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
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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
také poslední korekturu.
Praha – Olomouc
září 2010 – březen 2011
C. V. Pospíšil
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K chronologicky prvnímu textu MTK
z roku 1969
Tato stručná zpráva z prvního zasedání MTK nebývá uváděna v seznamu dokumentů vypracovaných zmíněným grémiem,
obsahuje však celou řadu cenných informací o klimatu, v němž
tento orgán vznikal. Přiřazení tohoto textu k dokumentům MTK
věnovaným metodě a souvisejícím otázkám má určité své opodstatnění, neboť reflexe prvních členů MTK se týkala v první řadě
účelu a poslání komise a také metody další práce.
Pozornému čtenáři jistě neunikne, že ve zmínce o svazku,
v němž byly obsaženy pohledy jednotlivých členů MTK na smysl
a účel komise, na metodu práce a na témata, jimž by bylo třeba
věnovat pozornost, jsou výslovně zmíněny práce K. Rahnera
a G. Philipse, což ukazuje na autoritu, jíž se tito teologové mezi
svými kolegy těšili.
Text se nachází v edici: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Ed. Dehoniane: Bologna 2006,
s. 39–41, z níž je také pořízen následující český překlad. Pro lepší
orientaci v originálním textu uvádíme v hranatých závorkách čísla
příslušných stránek ve zmíněné italské edici.
C. V. Pospíšil

8

[s. 39]

Reflexe nad cíli a metodami
této komise
(1969)

První zasedání Mezinárodní teologické komise se odehrálo
v Římě v „Domus Mariae“ ve dnech 6.–8. října pod předsednictvím jeho eminence kardinála Franjo Šepera. Přítomno bylo 29 ze
30 členů. Zasedání se konalo se záměrem umožnit členům: aby
se poznali a vstoupili do prvních kontaktů; aby si udělali první
poněkud jasnější představu o povaze a účelu MTK; aby vyjádřili
své mínění ohledně nejnaléhavějších otázek, o nichž by bylo třeba jednat; aby upřesnili metodu práce; aby utvořili první studijní
subkomise.
Statuta komise, kterou vytvořil v tomto roce Pavel VI. na základě požadavku biskupské synody z roku 1967, upřesňují, že tato
komise má pomáhat svatému stolci, zejména pak Kongregaci pro
nauku víry v doktrinálních otázkách většího významu. Komise
není součástí zmíněné kongregace a řídí se svými vlastními pravidly, nicméně předsedou komise je kardinál prefekt Kongregace
pro nauku víry. Výsledky studií komise jsou předkládány přímo
svatému otci bez jakýchkoli zprostředkovatelů a posléze jsou postoupeny Kongregaci pro nauku víry.
Komise se nezabývá jednotlivými doktrinálními problémy,
jako je například zkoumání určité knihy nebo článku, nýbrž studuje základní doktrinální problémy, které dnes mají pro život církve
zásadní význam.
[s. 40] Psychologické klima zasedání bylo vynikající. Teologové společně prožili tři dny a měli možnost vyměňovat si myšlenky s maximální svobodou. Teologové této svobody využili.
Identické klima svobody a bratrské důvěry panovalo i při
studijních zasedáních.
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Již před zahájením zasedání teologové obdrželi svazek, který
obsahoval zprávu Karla Rahnera o zásadních otázkách, které by
podle jeho komise měla studovat; dále zamyšlení Mons. Gerharda
Philipse o duchu komise a o metodě, jak organizovat práci; konečně mínění jednotlivých členů o problémech, jimž by měla být
věnována pozornost, a o metodě, která by se měla aplikovat.
Při studijních zasedáních se diskuse soustředila především
na problém pluralismu v teologii a dále také na otázku magisteria
a jeho konkrétního výkonávání v současné situaci.
Nedošlo k diskusím, které by se věnovaly určitému tématu
vyčerpávajícím způsobem. Šlo zejména o to, aby si teologové
ujasnili šíři problémů. Při nadnášení takových témat se teologové
snažili lépe porozumět současné krizi v církvi. Všichni pochopitelně připouštěli, že existuje pluralismus i v naukové oblasti, který
je oprávněný a nezbytný. Odlišnost mínění se projevila v otázce
přesného rozsahu tohoto legitimního pluralismu. Ukázalo se, že
některé otázky je nutno vyjasnit kvůli zabezpečení jednoty víry
a církve.
Teologové se pokoušeli pochopit, jakým způsobem lidé
v současnosti ve skutečnosti přijímají zásahy magisteria. Ukázalo se to, že současná situace ztěžuje magisteriu naplňování jeho
úkolu, i to, že současná situace vyžaduje rovněž od teologů větší
smysl pro odpovědnost.
Vyšlo najevo, jakou důležitost má jak v otázce pluralismu,
tak v problematice magisteria správný způsob pojímání přirozenosti a hodnoty náboženského poznání, ba každého poznání,
a také jeho historicity.
Je zřejmé, že všechny zmíněné problémy potřebují ještě dostatečně uzrát a že k tomu musí docházet v co nejtěsnější věrnosti
církvi, ovšem zároveň s plným porozuměním pro požadavky naší
epochy.
[s. 41] Metodologické normy, které bude třeba dodržovat při
budoucích pracích komise, byly vypracovány na základě zkuše10

nosti, zejména pak na základě zkušenosti II. vatikánského koncilu.
Zmíněné normy jsou dostatečně pružné, takže umožňují modifikace, které se s postupem času ukážou jako nezbytné.
Z témat, jež si komise předsevzala studovat, byla v dané
chvíli vybrána čtyři:
1. Jednota víry.
2. Kněžství.
3. Teologie naděje; křesťanská víra a budoucnost lidstva.
4. Kritéria poznání křesťanské morálky.
Vzhledem ke studiu těchto čtyř témat byly ustanoveny čtyři
subkomise. Subkomisím přísluší, aby detailněji vymezily svá
vlastní témata.
Jiná témata budou projednávána později.

11

Dokument MTK: Jednota víry
a teologický pluralismus
po více než čtyřiceti letech
Následující dokument je chronologicky druhým, který Mezinárodní teologická komise, ustanovená Pavlem VI. dne 11. dubna
1969, vydala. Text ve francouzském jazyce byl schválen na zasedání komise ve dnech 10.–11. října roku 1972 a uveřejněn zhruba
o rok později. Následující český překlad vychází z francouzského
originálu a přihlíží k italskému překladu, obě jazykové verze se
nacházejí v Enchiridion Vaticanum 4 – Documenti ufficiali della
Santa sede 1971–1973, EDB, Bologna 1978, n. 1801–1815. Čísla jednotlivých odstavců patří k vlastnímu textu, čísla v závorce
jsme vložili my a odkazují na marginální označení jednotlivých
odstavců v Enchiridion Vaticanum 4. Jako člen Mezinárodní teologické komise se prací na tomto textu účastnil i J. Ratzinger,
pozdější kardinál prefekt Kongregace pro nauku víry a od roku
2005 papež Benedikt XVI.
Velmi důležité je, že dokument indikuje hned v prvním
článku pravý zdroj jednoty víry a teologického pluralismu v tajemství vtěleného Slova, které se vymyká jakékoli vyčerpávající
systematizaci. Pluralismus je tudíž čímsi nevyhnutelným a v zásadě pozitivním, protože je zakódován v poměru mezi tajemstvím
vtěleného Slova a celé řady slov v Písmu svatém. Tento vztah
implikuje metafyzickou hermeneutiku, o níž hovoří dokument
MTK O interpretaci dogmat z roku 1988, který můžeme považovat za rozvedení stručných tezí obsažených v tomto elaborátu,
což se týká zejména druhé části věnované trvalé platnosti dogmat.
Zmíněná pluralita však nesmí překračovat meze naší společné
křesťanské a katolické identity. Dokument obsahuje celou řadu
lapidárně vyjádřených zásad trvale platných v autentickém křesťanském a katolickém teologickém myšlení, a proto si zasluhuje
naši pozornost i po bezmála čtyřiceti letech od svého vzniku.
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Nemohu si ale odpustit jednu poznámku. Je sice nesporné,
že určitý kořen jednoty víry a plurality jejích vyjádření spatřujeme
ve vtěleném Slovu a v novozákonních christologiích, které toto
vyčerpávajícím způsobem nesystematizovatelné a nevyčerpatelné tajemství vyjadřují pomocí harmonického svědectví řady
vzájemně se doplňujících pohledů,1 avšak nejposlednější zdroj
této jednoty v rozličnosti a rozličnosti v jednotě musí být samo
tajemství Trojjediného, jenž je přece dokonalou jednotou božství
v rozličnosti a mnohosti osob i dokonalou pluralitou v jednotě.2
Uvedená poznámka ukazuje, že základní struktury myšlení
v systematické teologii mají zcela evidentně nejen christologickou, ale také a především trinitární strukturu. Téměř stoprocentní
koncentrací na christologický základ struktur myšlení v teologii
dokument přesně odráží dobu, kdy vznikl, dobu, která se potýkala s obrodou christologie, ale ještě neuchopila odpovídajícím
způsobem pneumatologii a trinitární teologii. V celém textu nalezneme pouze jednu zmínku o Duchu svatém, a to v souvislosti
s problematikou jednoty a plurality v oblasti křesťanské morálky
(část „C“). Jednou z dlouhodobých nemocí západní teologie je
nedostatečný důraz na pneumatologii, což s sebou často nese redukci teologie na christologii a v horších případech dokonce jen
na bádání o historickém Ježíšovi, což nakonec nemůže neskončit
ve slepé uličce, jako tomu bylo s případě Old Quest v devatenáctém století a jako tomu bude také s některými vyhraněnými trendy
současné Third Quest.
Velmi zajímavý je článek 7:
„Kritériem, které dovoluje rozlišovat mezi pravým a falešným pluralismem, je víra církve, vyjádřená v organickém souhrnu svých normativních prohlášení. Základním kritériem je Písmo svaté ve vztahu k vyznání
věřící a modlící se církve. Mezi dogmatickými formulacemi mají prioritu
ty, které předložily starověké koncily. Formulace, které vyjadřují určitou
reflexi křesťanského myšlení, jsou podřazeny těm, které vyjadřují samotné
skutečnosti víry.“
1
Na tomto místě si dovolím upozornit na dokument z roku 1984: PAPEŽSKÁ
BIBLICKÁ KOMISE, Bible a christologie, zejména kap. 1. 3; 2. 2. 2. 2. c; česky Praha
1999.
2
Srov. Katechismus katolické církve, čl. 234.
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Základní normou je tedy Písmo svaté, nicméně nikoli odtržené od života, víry a modlitby církve. Nezanedbatelná není ani
zmínka tak zvaného chronologického kritéria, které napomáhá
orientovat se v hierarchii pravd, protože prioritu mají prohlášení
patristických koncilů. Možná by se slušelo dodat, že obdobnou
nebo dokonce vyšší prioritu mají pravdy vyznávané v nejstarších
křestních vyznáních víry, mezi nimiž zaujímá čelné místo Apoštolské vyznání víry římské místní církve.
Nyní představíme jednoduchou strukturu dokumentu, jak je
to dnes obvyklé:
Jednota víry a teologický pluralismus
A. Rozměry problému
B. Trvalá platnost dogmatických formulací
C. Jednota a pluralita v morální teologii
Ctirad V. Pospíšil
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Jednota víry a teologický pluralismus1
A. Rozměry problému
1. (1801) Jednota víry a pluralita jejích vyjádření mají svůj
poslední základ v tajemství samotného Krista, které, ačkoli je tajemstvím univerzálního usmíření a obnovy, nápravy, shrnutí (srov.
Ef 2, 11–22), překračuje výrazové prostředky každé historické
epochy, a proto se vymyká jakékoli vyčerpávající systematizaci
(srov. Ef 3, 8–10).
2. (1802) Jednota a podvojnost mezi Starým a Novým zákonem jakožto základní historický výraz křesťanské víry představuje
konkrétní výchozí bod pro jednotu i pluralitu zmíněné víry.
3. (1803) Dynamismus křesťanské víry a především její misijní charakter v sobě zahrnují povinnost vydávat z ní počet na rovině rozumu. Ačkoli křesťanská víra není nějakou filozofií, přece
jenom vtiskuje myšlení určité zaměření.
4. (1804) Pravda víry je vázána na svůj historický rozvoj od
Abraháma po Krista a od Krista až po parusii. V důsledku toho
platí, že ortodoxie nespočívá v přitakání nějakému systému, nýbrž
v účasti na rozvoji víry a tím samým také na já církve, která subsistuje jakožto jediná napříč časem a která je také pravým subjektem vyznání víry.
5. (1805) Skutečnost, že pravda víry je prožívána v historickém rozvíjení, implikuje její poměr k praxi a k dějinám této víry.
Jelikož se křesťanská víra zakládá na vtěleném Slovu, její historický a praktický charakter se esenciálně odlišuje od takové formy
historičnosti, v níž by člověk byl výhradním tvůrcem vlastního
významu.
6. (1806) Církev je sjednocujícím subjektem, v němž je dána
jednota novozákonních teologií stejně jako jednota dogmat napříč
Text byl schválen MTK „specifickým způsobem.“ Opravdu důkladný komentář
těchto základních tezí se nachází ve svazku. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Pluralismo: unità della fede e pluralismo teologico, Ed. Dehoniane:
Bologna 1974.
1
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dějinami. Zakládá se na vyznání víry v zemřelého a vzkříšeného
Ježíše Krista, jehož hlásá a slaví v moci Ducha svatého.
7. (1807) Kritériem, které dovoluje rozlišovat mezi pravým
a falešným pluralismem, je víra církve, vyjádřená v organickém
souhrnu svých normativních prohlášení. Základním kritériem je
Písmo svaté ve vztahu k vyznání věřící a modlící se církve. Mezi
dogmatickými formulacemi mají prioritu ty, které předložily
starověké koncily. Formulace, které vyjadřují určitou reflexi křesťanského myšlení, jsou podřazeny těm, které vyjadřují samotné
skutečnosti víry.
8. (1808) Ačkoli současná situace církve vykazuje nárůst
pluralismu, pluralita nachází své meze ve skutečnosti, že víra
utváří společenství lidí v pravdě, která se stala přístupnou skrze
Krista. Proto je nepřípustné každé takové pojetí víry, které by ji redukovalo pouze na čistě pragmatickou spolupráci bez společenství
v pravdě. Tato pravda není vázána na žádný teologický systém,
nýbrž je vyjádřena v normativních prohlášeních víry.
Tváří v tvář takovým prezentacím nauky, které jsou značně
dvojznačné, nebo dokonce protikladné vzhledem k víře církve, má
církev možnost odhalovat blud i povinnost odstraňovat ho, a to až
po formální odvržení hereze jako nejzazší prostředek, jak ochraňovat víru Božího lidu.
9. (1809) Kvůli univerzálnímu a misijnímu charakteru křesťanské víry platí, že události a slova Božího zjevení je nutno čas
od času nově promýšlet, nově formulovat i nově prožívat uvnitř
každé lidské kultury, když chceme, aby tyto události a tato slova
Božího zjevení dávaly odpověď na otázky, které jsou zakořeněny v srdci každé lidské bytosti, a aby inspirovaly modlitbu, kult
a každodenní život Božího lidu. Tímto způsobem Kristovo evangelium přivádí každou kulturu k její plnosti a zároveň ji podrobuje
kreativní kritice. Místní církve, které se pod vedením svých pastýřů věnují tomuto nelehkému úkolu vtělovat křesťanskou víru do
příslušných kultur, musí stále udržovat soudržnost a společenství
s univerzální církví minulosti i přítomnosti. Díky tomuto svému
úsilí zmíněné místní církve přispívají jednak k prohloubení křes16

ťanské víry, jednak k pokroku teologické reflexe v rámci univerzální církve, a tak přivádějí lidský rod v celé jeho rozličnosti k té
jednotě, jakou si přeje Bůh.
B. Trvalá platnost dogmatických formulací
10. (1810) Dogmatické formulace je nutno nahlížet jako
odpovědi na přesně vymezené problémy a právě v tomto smyslu
také zůstávají trvale platné. Jejich trvalý užitek je vázán na trvalou
aktualitu problémů, o něž se jedná. Navíc nesmíme zapomínat, že
následné otázky, které si křesťané kladou ohledně významu Božího slova, zároveň s již dosaženými odpověďmi jsou navzájem životně propojeny tak, že odpovědi dneška vždy nějakým způsobem
předpokládají odpovědi včerejška, pokud se na ně nedají převést.
11. (1811) Dogmatické definice obvykle používají běžnou
mluvu. Ačkoli někdy tyto definice používají zřetelně filosofické
pojmosloví, nikdy církev nezavazují k nějaké specifické filosofii,
nýbrž pouze vyjadřují skutečnosti, které jsou základem společné
lidské zkušenosti a které zmíněné termíny dovolily vymezit.
12. (1812) Tyto definice nesmějí být nikdy nahlíženy tak, jako
kdyby byly odtrženy od obzvláště autentického vyjádření Božího
slova v Písmu svatém. Nesmí být také odtrhovány od evangelijní
zvěsti v každé době. Zmíněné definice ostatně poskytují měřítka
tohoto zvěstování, aby se docházelo k interpretaci, která by byla
pro zjevení stále vhodnější. Toto zjevení ale zůstává stále totožné,
a to nejen co do podstaty, nýbrž také v základních [dogmatických]
formulacích.
C. Jednota a pluralita v morální teologii
13. (1813) Pluralismus na poli morálky se projevuje především v aplikaci obecných principů na konkrétní okolnosti. Tento
pluralismus se ještě rozšiřuje, když dochází ke kontaktům mezi
kulturami, které se předtím vzájemně neznaly, nebo když se jedná
o rychlé proměny společnosti.
17

Nicméně základní jednota se projevuje prostřednictvím
společné úcty k lidské důstojnosti, která implikuje imperativy pro
způsob života.
Svědomí každého člověka vyjadřuje určitý počet zásadních
požadavků (srov. Řím 2, 14), které jsou v naší době uznány ve
veřejných deklaracích o základních právech člověka.
14. (1814) Jednota křesťanské morálky se zakládá na trvale
platných principech, jež jsou obsažené v Písmu svatém, osvětlovány tradicí a každé generaci předkládány učitelským úřadem
církve. Připomeneme nyní hlavní linie: učení a příklady Božího
Syna, jenž nám zjevuje srdce svého Otce; připodobňování se jeho
smrti a vzkříšení; život podle Ducha uvnitř církve ve víře, naději
a lásce, abychom se tak obnovovali podle Božího obrazu.
15. (1815) Nezbytná jednota víry a společenství nebrání rozličnosti povolání a osobních preferencí v tom, jak člověk přistupuje ke Kristovu tajemství a jak ho prožívá.
Křesťanova svoboda (srov. Gal 5, 1.13), daleka toho, aby
v sobě zahrnovala bezmezný pluralismus, vyžaduje nejen ustavičné usilování o plnou objektivní pravdu, ale také trpělivost vůči
svědomí těch slabších (srov. Řím 14, 15; 1 Kor 8).
Ohled na autonomii lidských hodnot a na legitimní odpovědnost v mravní oblasti implikuje, že křesťané mají možnost
v časných záležitostech analyzovat určité věci rozdílným způsobem a také přijímat odlišná rozhodnutí. Tato rozličnost může být
zahrnuta v jedné jediné poslušnosti víře v lásce (srov. GS 43).
Dokument byl schválen dne 11. října 1972.
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K českému překladu dokumentu MTK:
Vzájemný vztah mezi magisteriem
a teologií z roku 1976
Dvanáct tezí MTK překládáme z EV 5, příslušná čísla jednotlivých odstavců ze zmíněné edice přepisujeme vždy v závorce
na začátku odstavce, což by mělo napomoci snazšímu vyhledávání v originálním textu i lepší identifikaci jednotlivých pasáží.
Jelikož poměrně důležité komentáře O. Semmelrotha a K.
Lehmanna nejsou uveřejněny v EV 5, ale v edici COMMISSIO TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Ed. Dehoniane:
Bologna 2006, s. 104–112, jejich překlad do češtiny je pořízen
z posledního zmíněného vydání. V hranatých závorkách v textu
vždy upozorňujeme na číslo strany použité edice. Důrazně připomínáme, že tento komentář není součástí dokumentu.
Při četbě tohoto elaborátu musíme mít na paměti, že vznikal
o něco málo více než deset let po koncilu, což byla doba teologicky velmi vzrušená. Je nesmírně důležité, že teologie se tu
prezentuje jako partner magisteria, a nikoli pouze jako jemu podřízená služka, což vyplývá z volání po dialogickém poměru mezi
vědeckou teologií na jedné straně a magisteriem na straně druhé.
V mnoha ohledech se zde tedy vyjasňuje eklesiální statut teologie
jako takové. Další věc, kterou je třeba podtrhnout, spočívá v tom,
že zatímco eklesiální magisterium je striktně vázáno na biskupské
svěcení a příslušnost k biskupskému kolegiu, teolog není definován ordinací, což vypovídá o postupující deklerikalizaci teologie
a o jejím otvírání se laikům a ženám. Nezapomínejme na to, že
v předkoncilních dobách neordinovaný teolog v zásadě neexistoval, o ženách v teologii ani nemluvě.
Hned v první tezi se jasně říká, že pojetí magisteria a teologie, potažmo jejich vzájemné vztahy sice mají trvalý společný
základ, nicméně porozumění tomu všemu se v dějinách také proměňovalo. Teolog je definován jako věřící příslušník církve, který
19

zkoumá Boží slovo v širokém slova smyslu. Božím slovem se zde
pochopitelně nerozumí pouze Písmo svaté, ale také kvalifikované
projevy tradice.
První část pojednává o společných prvcích přítomných v magisteriu i v teologii. Komentovat všechny zmíněné prvky by bylo
zbytečné, nicméně v souvislosti se vzrůstajícím počtem laických
teologů se zdá být velmi aktuální zejména bod č. 4, v němž se
podtrhuje, že pastorační a misijní zaměření má sice přednostně
magisterium, nicméně teolog ho také nesmí zcela opomíjet. Teologie se tedy nesmí uzavírat do sebe jako věda pro vědu, protože
kvalitní popularizace k ní z vlastní povahy jejího eklesiálního
statutu patří mnohem těsněji než k jiným humanitním vědním oborům. Tento rys teologické práce si ordinovaný presbyter,
případně diákon, obvykle uvědomuje mnohem snáz než neordinovaný teolog, a proto se u laických teologů nezřídka setkáváme
s určitým pohrdáním popularizací a s tendencí provozovat teologii
jako vědu samu pro sebe.
Nejrozsáhlejší je druhá část dokumentu, v níž se věnuje pozornost odlišnostem mezi teologií a magisteriem. Zde se také poměrně zřetelně načrtávají rysy eklesiální identity teologa a teologie jako takové. V páté tezi se hovoří o autoritě a úloze magisteria
a tvrdí se, že úkolem magisteria není předkládat obsáhlé syntézy,
nicméně i ono je nevyhnutelně vázáno analogií víry, a proto nemůže jednotlivé pravdy nezasazovat do souvislosti s celkem věřeného tajemství. Naproti tomu teologové mají vytvářet soustavné
syntézy a jejich úkolem je oboustranné zprostředkování mezi
magisteriem na jedné straně a Božím lidem a probíhající dobou na straně druhé.
V šesté tezi se hovoří o odlišných koncepcích autority magisteria a teologie. Podtržení si rozhodně zasluhuje následující
myšlenka:
„V praxi je třeba věnovat pozornost tomu, aby se magisteriální autorita uplatňovala spolu s onou autoritou, jež vyzařuje z osoby a také ze
samotné předkládané záležitosti.“
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U některých nositelů magisteriální moci hrozí, že se v jejich
podání vše bude redukovat pouze na oficiální autoritu vyplývající
z jejich postavení. Neměli by ale zapomínat, že existuje také lidská složka osobní autority, již si i oni musejí zasloužit jako každý
jiný. To rovněž úzce souvisí s předkládanou věcí. Pokud se stane,
že požadavek není dostatečně věrohodný, pak to nevyhnutelně
narušuje věrohodnost církevního organismu dovnitř, bez kteréžto
věrohodnosti církevní organizace jen obtížně může chtít být věrohodná navenek.
Autorita teologie má nejen vědní, ale také eklesiální statut, pročež nikdo nemůže dělat teologii bez živé zkušenosti víry
a vazby na církev! Teologii ale lze provozovat i bez kanonické
mise, ovšem vždy s vnitřním sepětím s církví (srov. 7. teze, č. 2).
Určitý problém představuje sedmá teze, kde se v první části
funkce magisteria limituje pouze na vnitrocírkevní záležitosti. To
je jistě z formálního hlediska správné, protože mimo církev magisterium nemůže uplatňovat žádnou jurisdikční pravomoc, nicméně se zde podle mého soudu zapomíná na jednu nesmírně důležitou roli pastýřů církve, totiž být na základě přirozeného zákona
a přirozeného práva také jakýmsi svědomím lidské společnosti
a světa. V dané souvislosti jistě není nezajímavé, že světské kruhy při hodnocení postoje církve v některých krizových situacích
civilizace a světa v dějinách vytýkají nedostatečné vystupování
proti evidentnímu zlu. Ať už jsou tyto výtky spravedlivé, nebo
nikoli, vydávají jasné svědectví o tom, že pastýři církve nesmějí
hledět jen a jen dovnitř, ale musejí mít na zřeteli i závažnějnější
záležitosti světa a lidské společnosti, protože to jednak vyplývá
z povahy jejich poslání, jednak to od nich svět také očekává. Tyto
záležitosti jsou silně spjaty se sociální praxí a naukou církve, která
má evidentně kromě jiného také významný oficiální a magisteriální rozměr.
V Semmelrothově komentáři k této tezi se praví, že obsah
víry může zkoumat jenom ten, kdo má sám živou víru. To je pravda jenom v případě, že se jedná o teologické zkoumání, protože
obsahem víry se může zabývat „zvenku“ zcela oprávněně řada
odborníků: religionista, kunsthistorik, jazykovědec… Není to ale
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teologie. Z uvedeného důvodu jsem si dovolil do textu jako svou
vlastní vsuvku začlenit slovo „teologicky“ v hranatých závorách,
které se v italské verzi textu nevyskytuje, ovšem vědomí širších
souvislostí po něm přímo volá.
V osmé tezi se hovoří o choulostivé problematice svobody
jak ze strany magisteria, tak nezbytné vědecké svobody ze strany
teologů. Rozhodně by se nikdy nemělo zapomínat, že respekt
vůči magisteriu patří k vlastnímu vědeckému statutu katolické teologie. Teologie má kritickou funkci, nicméně ta má mít
konstruktivní, nikoli destruktivní ráz. K tomu si ale dovolím
podotknout, že dialog nutně předpokládá respekt oboustranný.
Chce-li být jedna strana se svým charismatem respektována, pak
na základě zlatého pravidla má povinnost chovat se vůči druhé
straně tak, jak si sama přeje, aby se druhá strana chovala k ní.
Porušení zásad dialogu je pochopitelně možné jak ze strany nositelů magisteriální pravomoci, tak ze strany nositelů charismatu
jménem teologie.
Devátá teze mluví o nevyhnutelných napětích mezi teology
a magisteriem, které nemusí být vnímáno jen jako něco negativního, ale spíše jako projev života a životnosti.
Třetí část pojednává o tom, jak by se měl vztah mezi magisteriem a teologií upravit v současné době. Desátá teze podtrhuje
dialog, jehož základní bází je společná víra a úsilí o dobro církve.
Jedenáctá teze varuje účastníky dialogu před tím, co je s dialogem v rozporu: monologická mentalita, politizace a ideologizace
kauzy bez ohledu na samotnou pravdu, laciné zveřejňování jednostranných pozic a vytváření tlaků na druhou stranu. Dvanáctá
teze vybízí k tomu, aby nikdo nebyl odsouzen předčasně. Nejprve
je třeba hledat cesty dialogu, prověřovat, zda skutečně teolog
upadl v bludném mínění do zatvrzelosti. Teprve po vyčerpání
všech možností by se mělo v případě nevyhnutelnosti přistoupit
k sankcím.
Vybízí se rovněž k hermeneutické korektnosti. Je totiž velmi
dobře známa technologie „výroby“ heretiků: názor protivníka se
interpretuje v tom nejradikálnějším a leckdy také nejméně inte22

ligentním smyslu, pak se tato nepřívětivá interpretace představí
jako myšlení protivníka a na tomto základě se protivník odsoudí.
Daný postup je však v rozporu s pravdou evangelia nezřídka víc,
než to, co je odsuzováno. Hermeneutická korektnost a úcta k osobě nevyhnutelně patří k vědeckému statutu katolické teologie
i k věrohodnému výkonu magisteriální moci. Hlasatelé a obhájci
pravdy evangelia sami musejí jednat evangelijně, jinak by upadali
do křiklavého rozporu, jenž by znevěrohodňoval církevní instituci.
Teologové a věřící nesmějí zapomínat na to, že prohlásit někoho
jako osobu ze schizmatika nebo heretika přísluší výhradně příslušné církevní autoritě. Teologové a věřící mají právo vyslovovat se
o míněních svých kolegů, nikoli o osobách!!!
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Jelikož MTK u tohoto dokumentu neuvádí souhrnný přehled
jeho struktury, jak je to dnes obvyklé, předkládáme ho nyní v rámci tohoto úvodu jako doplněk:
Vzájemný vztah mezi magisteriem a teologií
ÚVOD
1. Teze
I.

SPOLEČNÉ PRVKY MAGISTERIA A TEOLOGIE UPLATŇOVANÉ PŘI
NAPLŇOVÁNÍ JEJICH ÚLOH

2. Teze
3. Teze
4. Teze
II. V ČEM SE MAGISTERIUM A TEOLOGOVÉ VEDLE SPOLEČNÝCH PRVKŮ
ODLIŠUJÍ

5. Teze
6. Teze
7. Teze
8. Teze
9. Teze
III. JAKÝM ZPŮSOBEM BY DNES MOHLY BÝT UPRAVENY VZTAHY MEZI
TEOLOGY A MAGISTERIEM

10. Teze
11. Teze
12. Teze
(Následuje komentář, který není součástí dokumentu)
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Komentář k tezím MTK ohledně
vzájemného vztahu mezi
církevním magisteriem a teologií
Úvod
K 1.–9. tezi – Otto Semmelroth
K 10.–12. tezi – Karl Lehmann
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Vzájemný vztah mezi magisteriem
a teologií1
(1976)
ÚVOD
(2032) „Vztahy mezi učitelským úřadem a teology nejenže
[…] jsou svrchovaně důležité, ale i dnes je třeba je považovat
za velmi aktuální záležitost.“2 V následujících tezích se budeme
snažit osvětlit vztah mezi posláním svěřeným církevnímu učitelskému úřadu střežit Boží zjevení a úlohou svěřenou teologům,
která spočívá ve studiu a vykládání nauky víry.3
1. Teze
(2033) Pod pojmem církevní magisterium se rozumí úkol
učit, který na základě Kristova ustanovení náleží biskupskému
kolegiu nebo jednotlivým biskupům v jednotě s nejvyšším pontifikem v hierarchickém společenství. Teology rozumíme ty příslušníky církve, kteří jsou díky studiu a životu v komunitě víry církve
kvalifikovaní k tomu, aby prohlubovali porozumění Božímu slovu
na základě vědecké metody teologii vlastní, a také k tomu, aby
v síle kanonické mise vyučovali. O magisteriu pastýřů, o teolozích
COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Theses Rationes magisterii cum theologia de Magisterii ecclesiastici et theologiae ad invicem relatione, 6. 6. 1976:
Gregorianum 57, 1976, s. 549–556.
Širší a vyčerpávající úvod k těmto tezím lze nalézt v prezentaci generálního sekretáře MTK: PH. DELHAYE (La documentation catholique 1976, č. 14, s. 638nn.;
italská verze: Regno-documenti, září 1976, s. 347–350). Existuje také zasvěcený
komentář dvou členů MTK: O. SEMMELROTHA a K. LEHMANNA (Gregorianum 57,
1976, s. 556–563). Kromě toho je třeba zmínit relaci: J. ALFARO, „Problema theologicum de munere Theologiae respectu Magisterii,“ Gregorianum 57, 1976,
s. 549–556.
2
PAVEL VI., Proslov k Mezinárodnímu kongresu o teologii II. vatikánského
koncilu, ze dne 1. 10. 1966; AAS 58, 1966, s. 890.
3
Srov. tamtéž.
1
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nebo doktorech a o jejich vzájemných vztazích se v Novém zákoně a v tradici následujících epoch hovoří analogickým způsobem,
tedy podobně a zároveň nepodobně; nacházíme se tak před kontinuitou, která vykazuje poměrně hluboké modifikace. V průběhu
věků se projevovaly různé konkrétní podoby těchto vzájemných
poměrů a vazeb.
I. SPOLEČNÉ PRVKY MAGISTERIA A TEOLOGIE UPLATŇOVANÉ PŘI
NAPLŇOVÁNÍ JEJICH ÚLOH

2. Teze
(2034) Ačkoli obdobně a podle způsobu vlastního na jedné
straně magisteriu a na druhé teologii společný prvek úlohy učitelského úřadu a teologů spočívá v „uchovávání a v obraně svatého
pokladu zjevení, ve stále hlubším pronikání do něho, v jeho vykládání a ve výuce,“4 a to ve službě Božímu lidu a se zaměřením na
spásu celého světa. Uvedená služba musí především dbát na jistotu
víry, což magisterium a teologové činí odlišnými způsoby, aniž by
se však mezi tím mělo nebo mohlo činit nějaké jasné rozdělení.
3. Teze
(2035) V této společné službě pravdě jsou jak magisterium,
tak teologové stejným způsobem vázáni:
1. Božím slovem, protože „učitelský úřad však není nad
Božím slovem, ale slouží mu tak, že učí jen to, co bylo předáno,
neboť z Božího příkazu a za pomoci Ducha svatého Boží slovo
zbožně slyší, svědomitě střeží a věrně vykládá a z tohoto jediného
pokladu víry čerpá všecko, co předkládá k věření jako zjevení od
Boha,“5 a protože „Posvátná teologie se opírá o psané Boží slovo
zároveň s posvátnou tradici jako o trvalý základ. V něm nalézá
PAVEL VI., Proslov k Mezinárodnímu kongresu o teologii II. vatikánského
koncilu, ze dne 1. 10. 1966; in AAS 58, 1966, s. 890.
5
DV, čl. 10, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 114.
4
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pevnou posilu a z něho se stále omlazuje tím, že ve světle víry
zkoumá všechnu pravdu obsaženou v Kristově tajemství.“6
2. „Smyslem pro víru“ církve minulých dob i současnosti.
Boží slovo je totiž přítomné v každé epoše právě ve „společném
smyslu pro víru“ celého Božího lidu, jenž jakožto „celek věřících,
kteří mají pomazání od Svatého (srov. 1 Jan 2, 20.27), se nemůže
mýlit ve víře,“7 a to takovým způsobem, že „se při uchovávání,
uskutečňování a vyznávání předané víry vytváří jedinečný soulad
biskupů a věřících.“8
3. Doklady tradice, jejichž prostřednictvím se předkládá společná víra Božího lidu. Ačkoli vzhledem k těmto dokladům mají
magisterium a teologové odlišné úkoly, nicméně ani učitelský
úřad, ani teologové nemohou nebrat na zřetel tyto stopy víry, které
Boží lid zanechal v průběhu dějin spásy.
4. Pastýřskou a misijní péčí o svět, když naplňují své poslání.
Magisterium nejvyššího pontifika a biskupů bývá sice nahlíženo
kvůli své povaze jako pastorální, nicméně vědecký ráz práce teologů je nezbavuje odpovědnosti za pastoraci a misie tím spíše,
že díky možnostem moderních komunikačních prostředků se také
výsledky vědeckého bádání velmi rychle nabízejí k dispozici
veřejnosti. Kromě toho platí, že teologie jakožto vitální funkce
v Božím lidu a pro něj musí mít pastorační a misijní záměr i působnost.
4. Teze
(2039) Společný, i když rovněž odlišný je také kolegiální
a zároveň osobní způsob výkonu funkce magisteria i úlohy teologů. To co je spolu s charismatem neomylnosti přislíbeno „celku
věřících“9 a kolegiu biskupů ve společenství s Petrovým nástupcem a také nejvyššímu pontifikovi jakožto hlavě biskupského
kolegia,10 musí být uváděno do praxe prostřednictvím činorodé
6
7
8
9
10

DV, čl. 24, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 122.
LG, čl. 12, 1. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 48.
DV, čl. 10, 1. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 114.
Srov. LG, čl. 12.
Srov. LG, čl. 25.
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a kolegiální spoluzodpovědné jednoty jak mezi nositeli magisteria, tak mezi jednotlivými teology. Právě zmíněné se tudíž musí
uplatňovat jak mezi nositeli magisteria, tak i mezi samotnými teology, ovšem také mezi magisteriem na jedné straně a teology na
straně druhé. Přitom však zároveň musí být pochopitelně zachována osobní odpovědnost jednotlivých teologů, bez níž se věda, což
platí i o vědě víry, nemůže rozvíjet.
II. V ČEM SE MAGISTERIUM A TEOLOGOVÉ VEDLE SPOLEČNÝCH PRVKŮ
ODLIŠUJÍ

5. Teze
(2040) Na tomto místě je třeba především zmínit odlišnost
funkcí vlastních magisteriu a teologům:
1. Úkolem magisteria je autoritativně hájit katolickou úplnost a jednotu víry a mravů. Z toho pak vyplývají určité specifické
úlohy, které se sice na prvním pohled jeví tak, jako kdyby měly
spíše negativní charakter, ve skutečnosti ale představují pro život
církve pozitivní službu, jedná se tedy o úkol „autenticky vykládat
Boží slovo psané nebo ústně předávané,“11 o zavrhování názorů
nebezpečných pro víru a pro mravy církve, o učení pravd, které
jsou v dané době nejaktuálnější. Ačkoli se zdá, že magisteriu
nepřísluší předkládání teologických syntéz, platí však, že kvůli
ochraně jednoty magisterium musí nahlížet jednotlivé pravdy ve
světle jejich celku, neboť začleňování každé pravdy do zmíněného
celku patří k pravdě samotné.
2. (2041) Funkce teologů má v určitém smyslu povahu
zprostředkování mezi magisteriem a Božím lidem. Platí totiž, že:
„Teologie vykazuje dva vztahy, tedy s učitelským úřadem církve
a s celou křesťanskou komunitou. Teologie je proto v jistém ohledu prostřednicí mezi vírou církve a magisteriem.“12 Teologie na
jedné straně dbá na to, „aby v každé tak zvané sociálně-kulturní
DV, čl. 10, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 114.
PAVEL VI., Proslov k Mezinárodnímu kongresu o teologii II. vatikánského
koncilu, ze dne 1. 10. 1966; in AAS 58, 1966, s. 892.
11

12
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oblasti byl dán podnět k teologickému bádání, které by ve světle
tradice všeobecné církve nově zkoumalo fakta a slova zjevená
Bohem, zaznamenaná v Písmu svatém a vykládaná církevními
otci a učitelským úřadem církve,“13 vědoma si toho, „že novější
přírodovědecká, historická i filosofická bádání a objevy vyvolávají nové otázky, které mají důsledky v životě a vyžadují od teologů
nová zkoumání.“14 Tímto způsobem teologie „pomáhá magisteriu
k tomu, aby bylo stále světlem církve a vedlo ji a aby bylo také
plně na výši tohoto svého poslání.“15 Na druhé straně teologové
prostřednictvím své práce spočívající v interpretaci, nauce a její
prezentaci podle vlastní mentality jejich doby situují nauku a prohlášení magisteria do šířeji pojímané syntézy, a tak umožňují Božímu lidu, aby tuto nauku lépe poznával. Tak teologové spolupracují na „šíření, vysvětlování, ospravedlňování a bránění pravdy,
již s autoritou učí magisterium.“16
6. Teze
(2042) Odlišný je také druh autority, v jejíž moci magisterium a teologové vykonávají své poslání:
1. Magisterium odvozuje svou autoritu ze svátostné ordinace, jíž se „uděluje spolu s kněžským úřadem také úřad učitelský
a pastýřský.“17 Tato „formální autorita,“ jak se nazývá, je zároveň
charismatická i právní a představuje základ práv a povinnosti magisteria, které je participací na Kristově autoritě. Je třeba věnovat
pozornost tomu, aby se magisteriální autorita uplatňovala spolu
s onou autoritou, jež vyzařuje z osoby a také ze samotné předkládané záležitosti.
2. Teologové mají svou vlastní, specificky teologickou autoritu, která se odvozuje z jejich vědecké kvalifikace, ta se však
AG, čl. 22, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 491.
GS, čl. 62, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 236.
15
PAVEL VI., Proslov k Mezinárodnímu kongresu o teologii II. vatikánského
koncilu, ze dne 1. 10. 1966; in AAS 58, 1966, s. 892.
16
PAVEL VI., Proslov k Mezinárodnímu kongresu o teologii II. vatikánského
koncilu, ze dne 1. 10. 1966; in AAS 58, 1966, s. 891.
17
LG, čl. 21, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 57.
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nesmí odtrhovat od vlastního rázu této vědy, jež je vědou víry a již
člověk nemůže vykonávat bez živé zkušenosti víry a jejího uplatňování. Z uvedeného důvodu se teologie v církvi těší nejenom
profánně vědní autoritě, ale rovněž vpravdě eklesiální autoritě,
neboť je včleněna do škály autorit, jež vyzařují s Božího slova
a jež jsou stvrzovány kanonickou misí.
7. Teze
(2044) Určitá odlišnost mezi magisteriem a teology tkví také
ve způsobu jejich vazby na církev. Je zřejmé, že jak magisterium,
tak teologové působí v církvi a v její prospěch. Nicméně ve způsobu této eklesiality existuje určitá odlišnost.
1. Magisterium je oficiálním církevním úkolem, který se uděluje samotnou svátostnou ordinací. Proto platí, že jakožto institucionální prvek církve může existovat jenom v církvi, takže jednotliví nositelé magisteria využívají svou vlastní autoritu a svou
posvátnou moc jen k tomu, aby vzdělávali vlastní stádo v pravdě
a svatosti.18 To se vztahuje nejenom na partikulární církve, jimž
stojí v čele, ale „protože jsou to členové biskupského sboru [...], je
každý z nich z Kristova ustanovení a příkazu povinen projevovat
péči o celou církev. I když se tato péče neuskutečňuje výkonem
pravomoci, přesto nesmírně přispívá k prospěchu všeobecné církve.“19
2. Teologie i v případě, že není vykonávána na základě specifické kanonické mise, se může uplatňovat jedině v živém společenství s vírou církve. Proto pokřtění, nakolik na jedné straně
angažovaně prožívají skutečnost církve a na druhé straně se těší
vědecké kompetenci, natolik mohou vykonávat funkci teologů,
která přijímá podněty z života v Duchu svatém, jenž je v církvi
přítomen; tento život je člověku dáván prostřednictvím svátostí,
hlásání Božího slova a společenství lásky.

18
19

Srov. LG, čl. 27.
LG, čl. 23, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 59.
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8. Teze
(2046) Specifické povahy nabývá odlišnost mezi magisteriem a teologií, když se bere na zřetel jim odpovídající svoboda
a kritická funkce, která z toho vyplývá, ve vztahu k věřícím, světu
a dokonce také navzájem mezi magisteriem a teologií.
1. Magisterium svou vlastní povahou a na základě, jak bylo
ustanoveno, je evidentně svobodné při naplňování své úlohy.
Zmíněná svoboda však s sebou nese velkou odpovědnost. Bývá
totiž často obtížné, i když je to zároveň nezbytné, uplatňovat ji tak,
aby se to teologům a ostatním věřícím nejevilo jako něco svévolného nebo upřílišněného. Mezi teology se nacházejí takoví, kteří
zdůrazňují vědeckou svobodu více než je záhodno a neberou na
vědomí tak, jak by bylo třeba, to, že respekt vůči magisteriu také
patří k vědeckým prvkům teologie jako vědy. Kromě toho se setkáváme rovněž s tím, že dnešní demokratická mentalita nezřídka
vyvolává solidaritu proti zásahům ze strany magisteria při výkonu
jeho povinnosti chránit víru a mravy před jakýmkoli porušením.
Je nicméně nezbytné, i když zároveň obtížné, vždy najít takový
postup, který by byl svobodný a účinný, ovšem zároveň nikoli
svévolný a takový, aby nerozbíjel společenství církve.
2. Svobodě magisteria odpovídá svým vlastním způsobem
svoboda teologů, která vyplývá z opravdové vědecké odpovědnosti. Tato svoboda ovšem není bezmezná, takže kromě závazků
vůči pravdě i pro ni platí, že „při uplatňování všech svobod je
třeba zachovávat mravní zásady osobní i sociální odpovědnosti.“20
Úkol teologů, který spočívá v interpretaci minulých i současných
dokumentů magisteria a jejich začleňování do rámce celé zjevené
pravdy spolu s úsilím o dospívání k jejich lepšímu pochopení za
pomoci vědecké hermeneutiky, představuje bezesporu kritickou
funkci, která však má mít pozitivní, a nikoli destruktivní povahu.

DH, čl. 7, 2. odstavec; český překlad redakčně upraven, protože jeho současná
verze nevystihuje přesně smysl sdělení: srov. – Dokumenty, s. 568.
20
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9. Teze
(2048) Při naplňování úlohy magisteria a úlohy ležící na teolozích se nezřídka vyskytují určitá napětí. To by nemělo vyvolávat
údiv. Není také možno doufat, že by takováto napětí mohla být
někdy na této zemi odstraněna. Všude tam, kde je skutečný život,
tam se také vyskytuje napětí. Nejde o nepřátelství ani o rivalitu,
nýbrž spíše o vitální sílu a pobídku k tomu, aby se úkoly každého
naplňovaly komunitním a dialogickým způsobem.
III. JAKÝM ZPŮSOBEM BY DNES MOHLY BÝT UPRAVENY VZTAHY MEZI
TEOLOGY A MAGISTERIEM

10. Teze
(2049) Základem a podmínkou tohoto možného dialogu mezi
teology a magisteriem je společná účast na víře církve a služba na
budování církve, k níž patří různé funkce magisteria a teologů.
Tato jednota ve sdílení pravdy a v účasti na ní na jedné straně
předchází jakožto habituální spojení každý konkrétní dialog, na
druhé straně zase tutéž jednotu různá setkání v dialogu posilují
a oživují. Tímto způsobem tedy dialog představuje vynikající
vzájemnou pomoc, díky níž magisterium může nabývat jasnějšího porozumění pravdám víry a mravnosti, jež je třeba hlásat
a obhajovat, naproti tomu teologické porozumění víře a mravům
podpořené magisteriem nabývá větší jistoty.
11. Teze
(2050) Dialog mezi magisteriem a teology je vymezen pouze
povinností uchovávat a vysvětlovat pravdy víry. Proto platí, že na
jedné straně se tomuto dialogu otvírá velmi široké pole pravdy, na
druhé straně je zase tuto pravdu třeba zkoumat nikoli jako něco
nejistého nebo kompletně neznámého, nýbrž jako pravdu skutečně
zjevenou a svěřenou věrné péči církve. Proto také dialog nachází
své meze tam, kde se nacházejí hranice pravdy víry.
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Tento cíl dialogu, tedy věrná služba pravdě, bývá nezřídka
vystaven nebezpečí. Obzvláštním způsobem je možnost dialogu
ohrožována následujícími postoji: když se dialog záměrně „politickým“ způsobem instrumentalizuje, takže se uplatňuje nátlak,
který v posledním důsledku nebere ohled na „pravdu,“ pak to
musí vést k jeho ztroskotání; ten, kdo jednostranně okupuje prostor dialogu, porušuje jeho zákonitosti; dialog mezi magisteriem
a teology se znásilňuje zejména tehdy, když se předčasně opouští
rovina diskuse a rozhovoru a když se ihned používají donucovací
prostředky, hrozby a sankce; totéž nastává, když je diskuse mezi
teology a magisteriem vedena tak, že se do hry vtahuje laciné
zveřejňování zjednodušených pohledů, a to jak uvnitř církve, tak
i mimo ni, což vytváří vnější tlaky a vede ke znatelnému ovlivňování (hromadné sdělovací prostředky).
12. Teze
(2052) Před formálním zahájením doktrinálního procesu
musí kompetentní autorita využít všechny řádné možnosti k dosažení souladu prostřednictvím dialogu, v němž by se vyjasnilo
mínění, o kterém vznikla pochybnost (například: osobní rozhovor,
korespondenční cesta dotazů a odpovědí). Jestliže tyto formy
dialogu nevedou ke skutečnému dorozumění, magisterium musí
tvořivým způsobem použít širokou škálu vlastních reakcí, které
započínají různými formami napomenutí, slovními pokáráními
atd. V opravdu závažném případě po konzultaci s teology různých
škol a po vyčerpání všech forem dialogu má magisterium povinnost bránit zneuznanou pravdu i víru věřícího lidu.
(2053) Na základě klasických pravidel platí, že nelze konstatovat definitivním způsobem herezi, pokud obviněný teolog
neprojevil známky zatvrzelosti. To znamená, že se vyhnul jakémukoli rozhovoru, jehož účelem mělo být objasnění teze v rozporu
s vírou, a že prakticky odmítl dialog. Při zjišťování této skutečnosti musí být uplatněna všechna hermeneutická pravidla ohledně
dogmatu a veškerá teologická kvalifikace. Tímto způsobem může
34

být i při zaujetí nevyhnutelných rozhodnutí respektována morální
korektnost, která odpovídá dialogickému způsobu postupu.
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[s. 104]

Komentář k tezím MTK ohledně
vzájemného vztahu mezi
církevním magisteriem a teologií

Úvod
Téma, jímž se zabývala MTK na svém zasedání v roce
1975, je totožné s tím, o němž hovořil nejvyšší pontifik Pavel
VI. ve svém proslovu na Mezinárodním kongresu o teologii II.
vatikánského koncilu dne 1. října 1966. Zdá se být proto vhodné,
že se připomínají některá tvrzení pronesená papežem. Kromě
toho je třeba mít na paměti, že vzájemné vztahy mezi církevním
magisteriem a teologií jsou velmi těsné. Možná že se na způsob
úvodu uvedený poměr může popsat následovně: Je úkolem celé
církve, aby zvěstovala lidem Boží slovo, jemuž sama naslouchala,
což platí především pro její specifické orgány, které k tomu mají
zvláštní pověření.
Jedná se tudíž o dva úkoly, které je třeba naplňovat souběžně,
tedy o naslouchání Božímu slovu a o jeho hlásání pomocí svědectví slova a života. To se má v posledním důsledku dít prostřednictvím společného svědectví všech věřících, ovšem obzvláštním
způsobem prostřednictvím těch, kdo jsou k tomu určeni buď na
základě oficiální ordinované služby, nebo na základě vědecké
kvalifikace. Tato jednota naslouchání a vyučování, ačkoli je sama
o sobě nerozdělitelná, se však v jednom či druhém způsobu naplňování úkolu učit, tedy buď na základě ordinované služby, nebo
na základě vědecké přípravy, uplatňuje s odlišným důrazem. Zdá
se, že lze tvrdit: teologům přísluší přednostně úloha naslouchat
Božímu slovu, pochopitelně kvalifikovaným způsobem čili vědecky, zatímco církevnímu magisteriu přísluší spíše úloha učit tomuto naslouchanému slovu, ovšem s pomocí odborníků v teologické
vědě.
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K 1. tezi
V této tezi se pojednává o dvou otázkách. Zdá se být nezbytné nejprve vysvětlit pojmy: „církevní magisterium“ a „teolog,“
takže obojí může [s. 105] být zahrnováno pod pojmem „učení“
(magistero). Úloha učit totiž přísluší, byť odlišným způsobem, jak
biskupům, tak teologům. Zároveň je třeba mít na paměti, že o magisteriu pastýřů a doktorů se v průběhu církevních dějin nehovořilo pokaždé stejným způsobem. Uplatňuje se zde tudíž analogie jak
ve smyslu pochopení jednoho a druhého, tak ve způsobu výkonu
zmíněných rolí. V prvních staletích církve kupříkladu platilo více
než v pozdějších dobách, že biskupská role a teologická práce se
setkávaly v jedné a téže osobě. V dalších dobách byly církevní
magisterium a vědecká teologie spjaty spíše formou spolupráce.
První část pojednává o prvcích, které jsou církevnímu magisteriu a teologii při vykonávání jejich úkolů společné. Zdá se
velmi důležité nezapomínat na to, že i při odlišnosti obou služeb
jejich nositelé mají při naplňování svých rolí spolupracovat.
Ke 2. tezi
Opravdová teologie pojímaná katolickým způsobem je úkolem, který se musí vykonávat uvnitř církve, což platí rovněž o církevním magisteriu biskupů. Obě služby mají za úkol zajišťovat
jistotu víry, a to jak cestou hlubšího porozumění víře a její obrany
pomocí vědeckých prostředků, tak cestou jejího autentického hlásání a ochrany proti jejím odpůrcům.
Ke 3. tezi
Existují určité společné vazby, které propojují církevní
magisterium a teology. Autorita církevního magisteria a autorita
teologů má odlišnou povahu, ovšem v jednom i druhém případě se
jedná o autoritu v pravém slova smyslu. Je tedy nezbytné, aby si
každá ze zmíněných služeb uvědomovala, že tato její autorita není
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absolutní, a proto musí být uplatňována služebným způsobem,
jde totiž o službu Božímu slovu. Toto naslouchání či „poslušnost
víry“ (srov. Řím 1, 5; 16, 26) se u teologů projevuje [s. 106] v podobě vědeckého bádání, neboť posledně zmíněné podporuje ono
kvalitnější naslouchání, které pak teologové usnadňují biskupům,
ve spolupráci s nimiž slouží hlásání Božího slova, jež patří do
kompetence biskupů.
Při uskutečňování tohoto společného díla jak teologové, tak
nositelé církevního magisteria čerpají ze společného smyslu pro
víru křesťanů minulých dob i současnosti to, co Boží slovo sděluje
církvi. Platí totiž, že to, co patří ke společnému dědictví víry církve, vyplývá z víry církve na různých rovinách její univerzality, totiž celé dnešní církve, která zároveň přihlíží k dědictví minulosti.
Církev v průběhu staletí zanechala stopy, v nichž se nachází
víra, kterou prožívala církev minulých dob. Těmito svědectvími,
tedy těmito doklady různého druhu, které máme dnes k dispozici,
je vázáno jak teologické bádání, tak svědectví vydávané církevním magisteriem, protože se jedná o svědectví samotné věřící
církve, které přetrvává staletí.
Teologické bádání i výkon církevního magisteria se neděje
ani čistě akademickým způsobem, ani polemickými diskusemi
jako takovými. Záměr, kvůli němuž se prohlubuje pravda víry,
víra se udržuje čistá a hlásá se jako evangelium, je pastorační
a misijní. Je totiž nezbytné, aby lidé prožívali tutéž víru. Pastorační charakter úřadu je zřejmější v případě církevního magisteria
než v případě teologů. Nicméně ani teologové nemohou naplňovat
svou vědeckou práci tak, že by opomíjeli pastorační aspekt, protože péče o duše představuje implicitní prvek jejich práce v oblasti
teologie. Pastorální charakter má na teologii jak negativní, tak
pozitivní vliv. Negativní vliv v tom smyslu, že teologové při své
práci musejí dbát na to, aby víra křesťanů neutrpěla škodu kvůli
tomu, že by se nesnadná vysvětlení a otázky, o nichž se disputuje,
prostřednictvím sdělovacích prostředků snadno dostávaly k lidem,
kteří by takovýmto zveřejňováním mohli být dotčeni víc, nežli je
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únosné. Pozitivní vliv v tom smyslu, že teologická práce se využívá ke zvěstování, k hlásání a k náboženskému vzdělávání.
[s. 107] Teologická práce i na vědecké rovině dnes opravdu
nesmí zůstávat uzavřená mezi čtyřmi zdmi teologovy pracovny,
neboť kvůli svému vlastnímu zaměření ke službě hlásání Božího
slova se zblízka dotýká života církevní komunity a lidské společnosti.
Ke 4. tezi
V této tezi je pozornost zaměřena na kolegiální či komunitní
charakteristiku jak církevního magisteria, tak práce teologů. Jedno
i druhé sice může a musí být vykonáváno prostřednictvím osobního nasazení každého jednotlivého biskupa a teologa, nicméně
v oblasti církevního magisteria i v oblasti teologie je charisma
kompetence dáno jednotlivým lidem na základě jejich zapojení do
kolegia a do církevní komunity. Platí tudíž, že při výkonu úřadu
i při vědecké práci musí být na tuto kolegialitu i na toto společenství brán zřetel. Je třeba věnovat obzvláštní péči o společenství
mezi kolegiem nositelů církevního magisteria na jedné straně
a komunitou těch, kdo se věnují teologické práci na straně druhé.
Kolegialitu církevního magisteria obzvláštním způsobem připomněl II. vatikánský koncil, z jehož učení je zřejmé, že jednotlivci
nemohou ani nesmějí naplňovat své poslání bez vazby na kolegium. Na druhé straně teologové nemohou vykonávat svou práci,
aniž by brali na zřetel práci a mínění svých kolegů, a to nejen
kvůli nárokům vyplývajícím z vědecké metody, ale rovněž kvůli
požadavkům vyplývajícím ze společenství života na intelektuální
i charismatické rovině.
Druhá část: Prvky, které jsou společné pro církevní magisterium i pro službu teologů, nevylučují odlišnosti, jež mezi nimi
existují. Jsou zmiňovány čtyři prvky, v nichž se církevní magisterium a teologie odlišují: ve vlastní funkci, kterou mají, v kvalitě
autority, která jim přísluší, v odlišném způsobu sepětí s církví, ve
svobodě, která je charakterizuje.
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K 5. tezi
Úkolem církevního magisteria je ochrana neporušenosti
a jednoty ve víře a mravech. To se však může naplňovat nikoli
pomocí zásahů [s. 108] zákona, nýbrž podle měřítka pravdy předkládané prostřednictvím výkonu příslušného úřadu. V dané záležitosti je však zapotřebí pomoci a spolupráce ze strany teologů, kteří
usilují pomocí teologické metody o odhalení pravdy Božího slova
skrytého ve slovech lidských. Úkol bránit neporušenost a jednotu
víry by se mohl na první pohled jevit jako něco negativního, a tedy
limitujícího. Ve skutečnosti je však naplňován vzhledem k životu
církve veskrze pozitivním způsobem, totiž prostřednictvím autentické interpretace Božího slova, což s sebou nese jak vymezení se
vůči názorům, které jsou v protikladu k víře, tak v ještě větší míře
hlubší uvádění do poznání víry.
To, co se tvrdí ve 2. části 5. teze o funkci teologů, která má
v určitém ohledu povahu zprostředkování mezi církevním magisteriem a Božím lidem, nesmí být chápáno příliš exkluzivním způsobem. Zdá se však, že se jedná o dost závažný prvek. Takže platí,
že to, co církevní magisterium předkládá v oblasti víry a církevní
nauky, má být sdělováno Božímu lidu prostřednictvím interpretace a vysvětlování ze strany teologie, protože tento Boží lid žije
v určité době a na určitém místě (hic et nunc) a ne vždy chápe pravý smysl toho, co církevní magisterium předkládalo v minulosti
a předkládá také dnes. Z druhé strany vzato, církevní magisterium
rovněž potřebuje pomoc teologů, aby rozlišovalo, co je pravého
a co zase mylného ve víře křesťanského lidu, neboť víra komunity Božího lidu je normou také v těch záležitostech, jež církevní
magisterium bude moci závazným způsobem předložit všem k věření. Jelikož při naplňování tohoto úkolu je nutno aplikovat rozličné vědecké prostředky, církevní magisterium potřebuje seriózní
spolupráci teologů. Z uvedeného důvodu platí, že i sami teologové
mají mít vědomí této služby.
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K 6. tezi
Ohledně zdroje autority, na jejímž základě jak církevní magisterium, tak teologové naplňují svá poslání, je třeba opět rozlišovat, aby se tak předcházelo jakékoli nepřístojné opozici.
[s. 109] Specifická autorita církevního magisteria vyplývá
ze svátostné ordinace, jejímž prostřednictvím dochází k přijetí do
biskupského kolegia, jemuž jako takovému přísluší v církvi svrchovaná pastorační autorita. Je však třeba podotknout, že zmíněná
„formální autorita“ má souviset s osobní autoritou, která vyplývá
jak ze způsobu, jak daná osoba vystupuje, tak z vědecké autority,
již teolog nabyl studiem a bádáním. Jedna autorita však nesmí
vylučovat tu druhou, což může být zabezpečováno tak, že biskup
jakožto konsekrovaný pastýř církve, sám nabyl pomocí teologických studií i druhou formu autority, případně tak, že ten, kdo byl
vysvěcen na biskupa a učitele, při výkonu vlastního úřadu využívá
služeb a spolupráce nějakého odborníka v oblasti teologie.
Pokud se jedná o autoritu teologa, je třeba připomenout, že
se nemá jednat o autoritu pouze intelektuální povahy, protože tato
autorita musí vycházet zároveň z účasti na životě církve, jejíž
živá víra je zkoumána a vysvětlována prostřednictvím teologické
práce.
K 7. tezi
Není pochyb o tom, že při naplňování svého úkolu jak církevní magisterium, tak teologové musejí být spjati s církví. Nicméně v modalitě tohoto sepětí existují některé odlišnosti.
Eklesiálnost církevního magisteria vyplývá z toho, že se jedná o úřad a službu v církvi a pro církev, která mimo církev nemá
význam. To platí také a zejména pro vlastní úlohu učit, tedy pro
magisterium jako takové, což je patrné zejména z toho, že magisterium má být vykonáváno především ve formě posuzování, které
rozlišuje pravdivost nebo nepravdivost předložených sentencí.
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Totéž platí i pro teology v té míře, v jaké naplňují svou úlohu
badatelů i přednášejících na základě kanonické mise. Vědecká
teologie je však vázána na církev také tehdy, když se omezuje na
osobní bádání a není vykonávána oficiálním způsobem. [s. 110]
Teologie jakožto věda víry nemůže být provozována jinak nežli
v živém kontextu víry církve. Platí totiž, že obsah víry (fides quae)
může [teologicky] zkoumat jedině ten, kdo má sám živou víru (fides qua) a žije v církvi.
K 8. tezi
Dnes se často hovoří o svobodě vědecké teologie, přičemž
se tato vědecká svoboda nezřídka staví do protikladu k závazkům
vyplývajícím z autority. Tak se často ztrácí ze zřetele skutečnost,
že pravá svoboda charakterizuje jak církevní magisterium, tak
vědeckou teologii. Zmíněná svoboda jedné strany musí být brána
v patrnost stranou druhou.
Kdo hovoří o svobodě, ať jedná se o svobodu církevního magisteria, nebo o svobodu vědecké teologie, nesmí zapomínat na to,
že tato svoboda se nemůže zaměňovat za svévoli a že musí kráčet
ruku v ruce s velkým smyslem pro zodpovědnost, která nezbytně
svobodu samotnou vymezuje. Odpovědnost, která vymezuje vědeckou svobodu teologů ve vztahu k církevnímu magisteriu, má
povahu úcty. Zmíněný respekt však nesmí potlačovat vědeckou
svobodu teologů, která je sama o sobě vázána samotnou pravdou,
již přináší Boží slovo, nad nímž bdí církevní magisterium.
Není pochyb o tom, že při respektování svobody církevního
magisteria a svobody teologů se objevují opravdu značné těžkosti,
a proto je třeba stále obnovovat úsilí jednak v tom směru, aby se
tato svoboda uplatňovala, aniž by kvůli tomu docházelo k přetržení nutných vazeb, jednak v tom směru, aby se tyto vazby respektovaly a zajišťovaly, aniž by to mělo za následek likvidaci svobody,
která náleží ke službě pravdě.
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K 9. tezi
Tato teze připravuje přechod ke třetí části dokumentu, v němž se jedná o správně pojímaném dialogu mezi církevním magisteriem a teologií. Poté, co bylo až doposud řečeno, nikdo nemůže
pochybovat, že velmi snadno může docházet k napětím. Ohledně
všeho, co bylo až doposud řečeno, platí, že musí existovat možnost, aby jak sdílené, tak odlišné prvky, mohly koexistovat, i když
cenou toho bude stále nově investované úsilí. Mezi prvky, které
mají koexistovat, [s. 111] bude však vždy patrné napětí, které se
nedá nějakým laciným způsobem převést na jednotu. Dialog je
prostředkem nikoli k tomu, aby se takováto napětí jednoduše odstranila, nýbrž k tomu, aby takováto napětí přinášela plody.
Otto Semmelroth
Třetí část dokumentu chce přispět k tomu, aby se ono určité
napětí mezi církevním magisteriem a teologií, které se popisuje
v 9. tezi, nestalo něčím škodlivým vzhledem ke společnému
dobru církve. K dosažení tohoto účelu se nabízí řada prostředků
a nástrojů, mezi nimiž stojí na prvním místě dialog, což je hlavní
způsob a účinná metoda, jak ustavit plodný vztah mezi teology
a církevním magisteriem.
Pojem dialogu však musí být správně chápán. Nejde tu o nějaké vágní, bezbřehé a donekonečna se protahující rozprávění,
protože dialog musí sloužit nalézání pravdy. Dialog i na té nejvyšší úrovni sice zajišťuje svobodu a iniciativu všech zúčastněných,
nemůže však nahrazovat roli soudců ve věci víry a nesmí také zabraňovat tomu, aby nositelé církevního magisteria činili nezbytná
rozhodnutí kvůli ochraně víry církve. Nejedná se tudíž o nějaké
povrchní a obecné pojetí dialogu, nýbrž o takové pojetí dialogu,
které je očištěno od výše zmíněných příměsí a které je také plně
v souladu s křesťanskou vírou.
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K 10. tezi
Dialog má ovšem také určité předpoklady, protože jinak
by nevedl k pravdě. Každý dialog mezi církevním magisteriem
a teology tudíž přepokládá základní solidaritu, která tkví ve společné víře církve. Zmíněná jednota bere na zřetel různé funkce
jednak církevního magisteria, jednak teologů. Opravdový dialog
žije v rámci této jednoty a zároveň žije také z ní. Dialog by ztratil
jakýkoli význam, kdyby scházelo hluboké společenství víry nebo
kdyby bylo pouze předstíráno. Jestliže tedy dialog má směřovat k pravdě, pak musí být veden nejen moudře, ale především
s upřímností, s odvahou říci pravdu a s ochotou tuto pravdu přijmout. Dnes nezřídka dochází k tomu, že zmíněné společenství je
zanedbáváno nebo zpochybňováno, proto se také zdá být nezbytné
podtrhovat důležitost této báze jakéhokoli dialogu mezi církevním
magisteriem a teologií.
[s. 112] Teze chce zároveň připomenout, že není radno
směšovat vlastní funkce církevního magisteria a teologie. Pokud
pracují na poli své vlastní odpovědnosti, jak se upřesňuje v závěru
dané teze, pak si vzájemně vynikajícím způsobem napomáhají.
Teze odmítá pokusy těch, kdo by chtěli určitým způsobe odstraňovat roli magisteria a připisovat ve věci víry a mravů výlučnou
kompetenci vědecké teologii, tedy samotným teologům.
K 11. tezi
V důsledku toho, co bylo řečeno, vyvstává problém hranic
dialogu mezi církevním magisteriem a teology. Zmiňují se dva
principiální prvky: 1) Pokud se zachovává společenství víry, pak
to samotný dialog nelimituje. To však neznamená, že by proces
hledání pravdy mohl trvat do nekonečna. 2) Dialogická metoda
má však meze v okamžiku, kdy je porušena pravda víry.
Ovšem dialog s sebou nese také vnitřní rizika, která vedou
k destrukci možností rozhovoru. Dialog totiž může být snadno
uveden na scestí, a to kupříkladu tehdy, kdyby se začaly aplikovat
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vnější donucovací prostředky. To však dnes není tím největším
nebezpečím. Ve vztazích mezi církevním magisteriem a teology
se objevuje nový problém, který až doposud v této podobě neexistoval. V minulosti byl dialog mezi církevním magisteriem a teology v záležitosti určité pochybné materie veden přímo, tedy mezi
kompetentní autoritou a příslušným teologem. Dnes však dochází
nezřídka k tomu, že v případě konfliktu mezi magisterium a teology vstupuje do hry medializace. Z toho následně vzcházejí tlaky,
taktické kalkuly atd., což narušuje atmosféru skutečného dialogu,
jehož upřímnost je tímto způsobem zamlžena. Podobné epizody
navozují novou situaci, kterou je bezpochyby třeba hlouběji promýšlet.
K 12. tezi
Záměrem těchto tezí není řešení jednotlivých případů
a zejména právních kauz, které se týkají vnější situace dialogu
zejména v případě konfliktu. Dvanáctá teze má ukazovat na význam a místo dialogické metody před zahájením procesu ohledně
nauky, a nakolik je to možné, také při příslušné proceduře (ratio
agendi).
Proces ohledně nauky představuje poslední a rozhodující
krok, když se všechny ostatní formy, na něž se v textu poukazuje,
ukazují být neúčinné. V tomto smyslu tato teze doporučuje dialogickou metodu také církevnímu magisteriu, aby při reakci na pochybná mínění používalo graduálně nástroje, které má k dispozici,
jak je to vyloženo v tezi. Klasická hermeneutická pravidla dogmat
představují platnou a jasnou pomůcku. Teze ale počítá také s tím,
že dialog může skončit, když se teolog staví proti nějaké pravdě
víry, aniž by byla naděje, že by mohl svůj postoj změnit. V takovém případě je to ale teolog sám, kdo v posledním důsledku dialog
odmítá.
Karl Lehmann
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Trvale aktuální téma vztahu mezi vírou
a kulturou a dokument MTK
Víra a inkulturace
Dokument překládáme z jeho bilingvní (italština – latina)
edice v EV 11. Kvůli lepší identifikaci jednotlivých míst v textu
a také kvůli snazšímu dohledání příslušné pasáže v originálním
znění uvádíme u jednotlivých odstavců v závorce příslušné marginální číslo z EV 11.
V úvodu se hovoří o předchozích dokumentech MTK, kde se
toto grémium již muselo dotknout dané problematiky. Vynikající
je myšlenka obsažená v bodu 5:
„Vycházeje z přesvědčení, že »vtělení Slova bylo také vtělením do
kultury,« papež tvrdí, že kultury, které jsou v tom, co je v nich dobrého,
analogicky přirovnatelné ke Kristovu lidství, mohou tudíž sehrávat pozitivní zprostředkující roli při vyjadřování a šíření křesťanské víry1.“

Italskou formulaci „un’incarnazione culturale“ v českém
překladu tlumočíme jako „vtělení do kultury“ z velmi jednoduchého důvodu. Hraje-li kultura analogicky stejnou roli jako přijaté
lidství vtěleného Slova, pak vtělení nebylo „lidské“, nýbrž do „lidství“, a proto také „do kultury“. Zmíněný postřeh má mnoho co
do činění s vnímáním christologie jako takové, což vyjde najevo
níže. K řečenému je ale třeba podotknout, že reflexe nad kulturou
by rozhodně měla brát zřetel také na poměr mezi kulturou a Duchem svatým, s čímž se v určitém ohledu MTK vyrovnává v pasá-

Srov. JAN PAVEL II., Allocutio in Universitate Conimbricensi (Proslov na
Univerzitě v Koimbře – 15. 5. 1982), č. 5; in Insegnamenti 5/2, s. 1695; srov. také
JAN PAVEL II., Allocutio ad Kenianos episcopos (Proslov k biskupům z Keni – 7.
5. 1980), č. 6; in AAS 72, 1980, s. 497.
1
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ži II.2.3. Duch svatý a církev apoštolů. Schází však zamyšlení nad
poměrem mezi kulturou a Nejsvětější Trojicí.2
První, silně spekulativní část, je věnována problematice poměru mezi přirozeností, kulturou a milostí. Úvahy o přirozenosti
by bylo třeba dnes číst v souvislosti s poměrně podrobným rozborem tohoto mystéria v prozatím chronologicky posledním dokumentu MTK, Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený
zákon – 3. kapitola: Teoretické základy přirozeného zákona.
Velice důležité je předznamenání, obsažené v odstavci
I.3. – 1357:
„Jestliže tedy používáme výraz kultura zejména v pozitivním smyslu
jako například synonymum rozvoje, jak to učinil II. vatikánský koncil a také poslední papežové, pak to neznamená, že bychom opomíjeli skutečnost,
že kultury mohou předávat a podporovat inklinaci k pýše a sobectví.“

Vážíme-li si toho pozitivního na lidských kulturách, nesmíme
zapomínat, že jsou plodem přirozenosti narušené hříchem. Otázka, nakolik je kultura pozitivní a nakolik je zatížená negativitou,
potažmo otázka, jak se k ní stavět, představuje zásadní problém.
Každopádně je nutno vyloučit extrémní hamartiologický pesimismus, který vede k vyhraněnému eschatologismu, i přemrštěný
a naivní optimismus, jenž zase vede k vyhraněnému inkarnacionismu. Náš postoj se tedy nachází uprostřed mezi oběma krajnímu
mezemi, ovšem nakolik se přiklání na tu, nebo onu stranu, to je
dáno situací a potřebami doby.
Kultura je výrazem lidské přirozenosti, její první a rozhodující finalitou je ale lidská osoba a její rozvoj (srov. I.5. – 1359).
Jestliže kultura přestavuje také prostředí, v němž se realizuje lidská osoba, a jestliže lidská osoba žije bytostně ve společnosti, pak
by se na tomto místě (I.6. – 1360) dalo použít k dalším úvahám
mnohé z toho, co je obsaženo v Kompendiu sociální nauky církve,
které vidí řadu vazeb mezi lidskou společností a tajemstvím TrojiNezapomínejme na to, že všechny pravdy víry je třeba nahlížet ve světle principiálního tajemství naší víry, tedy mystéria především imanentní Trojice – srov.
KKC, čl. 234.
2
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ce.3 Řadu spojitostí mezi lidskou společností a jejím uspořádáním
na jedné straně a tajemstvím Trojice vidí také současná trinitologie.4 Bod I.7. – 1361 hovoří o tom, že bytostnou vlastností každé
kultury musí být její otevřenost univerzálním hodnotám. Hovoří
se zde o neuzavřenosti partikulární kultury, o prolínání kultur, což
vše silně připomíná přirozený základ toho, co pak v Kristově církvi shledáváme jako poměr mezi partikulární a univerzální církví.5
Ovšem stejně jako na nadpřirozené rovině se objevuje sektářství,
pochopitelně se s čímsi obdobným setkáváme také na rovině přirozené v oblasti mezikulturní nesnášenlivosti, nenávisti, uzavírání
se do sebe, což mívá podobu egocentrismu atd.
Bod I.8. konstatuje, že člověk je přirozeně náboženská bytost.
Kultura je s náboženstvím úzce spjata, často dokonce platí, že určité náboženství je klíčem k porozumění dané partikulární kultuře.
Bod I.9. velmi dobře rozlišuje rozdíl mezi převážně vzestupnou
charakteristikou náboženství, zatímco v křesťanství jde přednostně o pohyb sestupný, tedy o sklonění se Boha k nám. Vzestupný
pohyb v náboženstvích je ale pozitivní záležitostí, pokud se očistí
od nežádoucích příměsí. MTK tedy respektuje zmíněné rozlišení,
které se projevuje silně u K. Bartha a jiných evangelických teologů, nicméně se odmítá ostrá kontrapozice mezi vírou a přirozenou
bází náboženskosti.
Druhá část nahlíží problematiku inkulturace v rámci dějin spásy. V bodu II.1. – 1366 se tvrdí, že dějiny spásy začínají
s Izraelem, to je však v rozporu s tvrzením KKC, kde se tvrdí,
že dějiny spásy začínají stvořením.6 Obvykle se tvrdívá, že Abrahámem začínají partikulární dějiny spásy, zatímco stvořením
ony univerzální. O inkulturaci v dějinách Izraele se hovoří v části
II.1. – 1367–1372. Izrael přebíral celou řadu věcí z okolních kultur a to vše přetvářel vírou v jediného, transcendentního Boha.
Řečené lze v některých ohledech upřesnit, protože první velkou
Srov. např. KSNC, čl. 4; 27; 33–37;122; 375; 377.
Srov. např. C. V. POSPÍŠIL, Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie,
2. vydání, Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství: Praha – Kostelní Vydří
2010, s. 61–87.
5
Srov. MTK, Vybraná témata z eklesiologie, kap. 5 – EV 9, č. 1710–1719.
6
Srov. KKC, čl. 280.
3
4
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reinkulturací v dějinách zjevení bylo bezesporu usazení Izraele
a převod víry z kultury kočovníků do kultury usedlých zemědělců a obyvatel starodávných palestinských měst. Druhou velkou
reinkulturací byl bezesporu překlad valné většiny starozákonních
knih z hebrejštiny do řečtiny, tak zvaná Septuaginta. Můžeme
tedy říci, že inkulturace je proces podstatně starší než křesťanství
samo. Ukazuje se zároveň, že víra v transcendentního Boha je sice
přítomna v určité kultuře a jejím prostřednictvím se vyjadřuje,
nicméně zároveň tuto kulturu také notně přesahuje, jinak by totiž
tato víra nemohla přecházet do jiných kultur jak na synchronní,
tak na diachronní rovině.
V části II. 2. se hovoří o Ježíši Kristu. Nejprve se podtrhuje
imanence vtěleného Syna vzhledem ke kultuře jeho lidu:
„I když Slovo, jež se učinilo tělem, na sebe bere specifickou situaci,
jedná se o kulturu, která ho přijímá, formuje a předává, není to především
tato partikularita, s níž se Boží Syn spojil. Jelikož se učinil člověkem,
Bůh rovněž určitým způsobem přijal určitou rasu, určitou zemi, určitou
epochu »Protože lidská přirozenost, kterou přijal, v něm nebyla zničena,
byla tím i v nás pozdvižena k vznešené důstojnosti. Vždyť svým vtělením se jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám« (GS, čl. 22)“
(II.18. – 1383).

Právě toto přijetí určité partikulární kultury je základem toho,
že Kristova zvěst může přijímat další partikulární kultury. Proto je
inkulturace víry jakousi formou aktualizace vtělení jediného Slova. S tím ale pochopitelně souvisí to, že Ježíš Kristus překračuje
každou partikulární kulturu, proto je rovněž spojen s každým člověkem bez ohledu na jeho rasu, kulturu a epochu, v níž žije. Pokud
by se podtrhovala pouze Kristova imanence vzhledem ke kultuře
jeho lidu, pak by se tím implicitně negovalo jeho božství, jak se
to děje u některých autorů tak zvané Third Quest. Pokud by Ježíš
z Nazareta již v době před Velikonocemi jasně nedával najevo
svoji transcendenci vůči kultuře svého lidu a své doby, jen velmi
obtížně bychom mohli pochopit nejen povelikonoční víru v něho
ze strany jeho učedníků, ale již jejich předvelikonoční přilnutí
k němu.
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Velmi důležitá je následující myšlenka:
„Konečně musíme připomenout, že to není kvůli strategii ve službách
církevních zájmů, když se církev jakožto snoubenka vtěleného Slova stará
o osud různých kultur lidstva. Církev chce zevnitř oduševňovat, ochraňovat, vysvobozovat z omylu a z hříchu, jimiž jsme je narušili my, ony zdroje
pravdy a lásky, jež Bůh vložil do stvoření jako semena Slova. Boží Slovo
totiž nevstupuje do stvoření, které by mu bylo cizí: „Všechno je stvořeno
skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá“
(Kol 1, 16–17) II.22. – 1387.

Obdobně jako Slovo nepřijímá při vtělení jemu kompletně
cizí lidství, které je přece stvořeno podle jeho vzoru, tak také při
inkulturaci nepřijímá Kristova zvěst něco, co by jí bylo vyloženě
cizí, což se v dějinách křesťanské teologie projevuje už od druhého století naukou o semenech Slova. Zároveň zjišťujeme, že
inkulturace víry do kultur je také formou nejen jejich očištění
a povznesení, ale také jejich ochrany, což je v době prudce postupující globalizace, která nemilosrdně likviduje původní partikulární kultury, možná dnes ještě mnohem aktuálnější než v době
vzniku tohoto dokumentu.
Vrcholným znamením transcendence Ježíše Krista vzhledem
k partikulárním kulturám je především jeho kříž. Kříž je totiž pro
jakoukoli formu lidské moudrosti a pro jakoukoli lidskou kulturu
čímsi tak radikálně nečekaným a pohoršlivým, že staví každého
člověka, bez ohledu zda je Řekem, Židem, Indem nebo Číňanem,
před stejně obtížný úkol: Vyjít ze sebe sama a přijmout Boha,
který je nad všemi kulturami a jehož nepojme žádná pouze lidská
moudrost (srov. II.26. – 1391). Kříž tak paradoxně stojí jako vrcholné znamení živého Boha nad všemi kulturami a filosofiemi,
a proto se moudrost kříže stává vrcholným projevem univerzality
Boží pravdy a pravdy o Bohu.7
Je to sám Duch svatý, kdo zahajuje éru pravé katolicity, univerzality v odlišnosti jazyků a kultur (srov. Sk 2). Velmi důležité
je to, že křesťané nežidovského původu nejsou nuceni přebírat
židovskou kulturu a zvyklosti (srov. II.25. – 1390). Vstupem křes7

Srov. JAN PAVEL II., Fides et ratio, čl. 70; in AAS 91, 59; EV 17, č. 1317.
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ťanství do určité kultury dochází k jejímu otevření se transcendenci – radikální eschatologické budoucnosti (srov. II.28. – 1393).
Tím pádem se ale dotyčná kultura nevyhnutelně otvírá jiným
partikulárním kulturám a vstupuje do katolického společenství
s nimi.
Třetí část se zabývá praktickými problémy inkulturace. Nejprve se hovoří o lidové zbožnosti, k níž je třeba mít úctu a zároveň
ji trpělivě kultivovat a christianizovat. Dále se hovoří o poměru
k mimokřesťanským náboženstvím. Ačkoli mnohé, s čím se setkáváme ve velkých náboženských tradicích, si zasluhuje úctu,
nesmíme zapomínat na transcendenci evangelia vzhledem ke
všem partikulárním kulturám:
„Nesmíme však zapomínat na transcendenci evangelia vzhledem ke
všem lidským kulturám, v nichž se má víra na základě svého povolání zakořeňovat a rozvíjet se podle všech svých sil a schopností. Ačkoli musí být
projevován značný respekt vůči všemu tomu, co je pravdivé a posvátné
v kulturním dědictví určitého národa, zmíněný postoj však neznamená, že
by se onomu kulturnímu dědictví měl přisuzovat absolutní význam. Nikdo
totiž nesmí zapomínat na to, že již od počátku bylo evangelium pohoršením pro židy a pošetilostí pro pohany (srov. 1 Kor 1, 23). Inkulturace, která
se vydává cestou dialogu mezi jednotlivými náboženstvími, nikdy nesmí
poskytovat bázi ke garantování synkretismu“ (III.14. – 1409).

Tato teze jednoznačně svým významem překračuje tematický rámec vztahu křesťanství k ostatním náboženstvím. Vyplývá
zde totiž jasně najevo, že apoštolská Tradice sjednocující diachronně i synchronně křesťany napříč jednotlivými partikulárními
kulturami je nevyhnutelně nadkulturní. Pojem apoštolské Tradice
tedy nespadá do oblasti kulturologie, protože se jedná o pojem po
výtce teologický!
Poslední část třetí kapitoly pojednává o problematice vztahu víry k moderní epoše a jejím kulturním proměnám. Je tudíž
zřejmé, že inkulturace evangelia se netýká jen tak zvaných mladých církví mimo Evropu a Severní Ameriku, jak se mělo zato
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v prvních letech po II. vatikánském koncilu, ale také tak zvaného
starého křesťanského světa.
Určité otazníky vyvolává závěr, kde místo shrnutí výsledků
nacházíme dvě poměrně rozsáhlé citace papežských dokumentů.
To samo o sobě není chybou, nicméně by se mohlo zdát, jako kdyby tento dokument vzhledem k magisteriálním textům nepřinášel
nic zásadně nového. Pozorný čtenář ale určitě bude souhlasit s tím,
že takových přínosů a důležitých prohloubení, které by si v závěru
zasloužily podtržení, se v tomto textu nalézá více než dost.
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Jelikož MTK nepřipojila k edici dokumentu obsah a názvy
jednotlivých částí, kapitol a podkapitol, jak je to obvyklé dnes,
dovolujeme si tuto strukturu dokumentu předložit nyní v rámci
tohoto příspěvku:
Víra a inkulturace
Úvod
I. Přirozenost, kultura a milost
II. Inkulturace a dějiny spásy
II.1. Izrael jakožto lid smlouvy
II.2. Ježíš Kristus, Pán a Spasitel světa
II.2.1. Transcendence Ježíše Krista vzhledem ke každé
kultuře
II.2.2. Kristova přítomnost v kultuře a v kulturách
II.2.2.A. Jedinečnost Krista jako Pána a univerzálního
spasitele
II.2.2.B. Katolicita jediného Krista
II.2.3. Duch svatý a církev apoštolů
II.2.2.1. Z Jeruzaléma směrem k ostatním národům:
počátky inkulturace víry
II.2.2.2. Apoštolská tradice: inkulturace víry a spása
kultury
III. Současné problémy inkulturace
III.1. Lidová zbožnost
III.2. Inkulturace víry a mimokřesťanská náboženství
III.2.1. Mimokřesťanská náboženství
III.2.2. Mezináboženský dialog
III.2.3. Transcendence evangelia vzhledem ke kultuře
III.3. Mladé církve a jejich křesťanská minulost
III.4. Křesťanská víra a moderní epocha
IV. Závěr
Závěrečná poznámka
Ctirad V. Pospíšil
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Víra a inkulturace8
(1988)
Úvod
1. (1347) Mezinárodní teologická komise při různých příležitostech reflektovala nad problematikou poměru víry a kultury.9
V roce 1984 se MTK zabývala přímo tématem inkulturace víry
ve studii věnované tajemství církve, která byla vypracována
v souvislosti s nadcházející mimořádnou synodou konanou v roce
1985.10 Papežská biblická komise věnovala své plenární zasedání
v roce 1979 tématu: Inkulturace víry ve světle Písma.11
2. (1348) Dnes si MTK přeje reflektovat dané téma hlubším
a systematičtějším způsobem jednak z toho důvodu, že otázka
inkulturace nabyla velké důležitosti v celém křesťanském světě,
jednak kvůli velké pozornosti, již učitelský úřad církve danému
tématu věnoval po II. vatikánském koncilu.
3. (1349) Základem naší reflexe jsou koncilní dokumenty
a také texty vzešlé ze synod, které jsou jakoby jejich pokračováním. V konstituci Gaudium et spes koncilní otcové vyjádřili, jak
církev četla své první zkušenosti s inkulturací v řecko-římském
světě a jaké důsledky z toho vyvodila.12 V této konstituci se také
věnuje celá kapitola tématu podpory rozvoje kultury (Jak správně
Dokument připravila MTK v průběhu plenárního zasedání konaném v prosinci 1987 a byl schválen „specifickým způsobem“ při plenárním zasedání
konaném v říjnu 1988. Dokument byl publikován se schválením jeho eminence
kardinála Josefa Ratzingera, prezidenta MTK. Poznámka připojená na závěr dokumentu obsahuje jména členů, kteří nejvíce přispěli k vypracování textu.
9
Srov. MTK, Jednota víry a teologický pluralismus (1972); MTK, O lidském
rozvoji a křesťanské spáse (1976); MTK, O křesťanském manželství (1977);
MTK, Vybrané otázky z christologie (1979).
10
Srov. MTK, Vybraná témata z eklesiologie (1985).
11
Srov. PONTIFICIA COMMISSIO BIBLICA, Fede e cultura alla luce della Bibbia –
Foi et culture à la lumière de la Bible, LDC: Torino 1981.
12
Srov. GS, čl. 44.
8

54

podporovat rozvoj kultury).13 Poté, co popsali kulturu jako úsilí
směřující k vyšší humanizaci a k lepšímu uspořádání univerza,
koncilní otcové věnovali hodně času rozboru poměru mezi kulturou a poselstvím spásy. Koncilní otcové rovněž vyhlásili určité
velmi naléhavé úkoly, které leží před křesťany vzhledem ke kultuře: obrana práva všech na kulturu, podpora integrální kultury,
harmonizace poměru mezi kulturou a křesťanstvím. Dekret o misijním působení církve a deklarace o mimokřesťanských náboženstvích některá z těchto témat dále rozvíjejí. Dvě řádné synody
výslovně pojednávaly o evangelizaci kultur: synoda z roku 1974
věnovaná evangelizaci,14 a synoda z roku 1977, která se zabývala
katechetickou formací.15 Synoda z roku 1985, která byla oslavou
dvacátého výročí od uzavření jednání II. vatikánského koncilu,
hovoří o inkulturaci jako o: „vnitřní proměně autentických kulturních hodnot jednak prostřednictvím jejich integrace do křesťanství, jednak prostřednictvím zakořenění křesťanství do různých
lidských kultur.“16
4. (1350) Papež Jan Pavel II. si sám z vlastní iniciativy vzal
obzvláštním způsobem k srdci evangelizaci kultur. Podle jeho
soudu platí, že dialog mezi církví a kulturami nabývá rozhodujícího významu pro budoucnost církve i světa. Svatý otec kvůli
nápomoci tomuto velkolepému dílu vytvořil v rámci kurie zvláštní
orgán: Papežskou radu pro kulturu.17 Ostatně je to právě zmíněné
dikasterium, s nímž MTK má tu čest dnes společně reflektovat nad
inkulturací víry.
Srov. GS, čl. 53–62; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu,
s. 229–237.
14
Srov. PAVEL VI., Evangelii nuntiandi, encyklika ze dne 8. 12. 1975, čl. 18–20,
in EV 5, č. 1610–1612.
15
JAN PAVEL II., Catechesi tradendae, apoštolská adhortace ze dne 16. října
1975, čl. 53; in EV 6, č. 1886–1889.
16
Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi, Relatio
finalis (Církev pod Božím slovem slavící tajemství Kristova pro spásu světa, závěrečný dokument), II. D. 4, in EV 9, č. 1813.
17
Srov. JAN PAVEL II., Epistula, Fin dall’inizio qua Pontificium pro hominum
cultura instituitur (List – Již od počátku, jímž se ustavuje Papežská rada pro kulturu), 20. 5. 1982, in EV 8, č. 173–190.
13
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5. (1351) Vycházeje z přesvědčení, že „vtělení Slova bylo
také vtělením do kultury,“ papež tvrdí, že kultury, které jsou
v tom, co je v nich dobrého, analogicky přirovnatelné ke Kristovu
lidství, mohou tudíž sehrávat pozitivní zprostředkující roli při vyjadřování a šíření křesťanské víry.18
6. (1352) S předchozími úvahami jsou spjata dvě zásadní
témata. Především se jedná o transcendenci zjevení vzhledem ke
kulturám, v nichž se toto zjevení projevuje. Boží slovo se totiž
nemůže ztotožnit výlučným způsobem s prvky kultury, v nichž
se projevuje, ani se na ně exkluzivně vázat. V dané souvislosti je
třeba připomenout, že evangelium často požaduje konverzi mentality a proměnu mravů tam, kam je uváděno. Jedná se o různé
kultury, které přece musejí být očištěny a obnoveny v Kristu.
7. (1953) Druhé zásadní téma učení Jana Pavla II. se týká
naléhavosti evangelizace kultur. Zmíněná úloha předpokládá, aby
se s kritickou sympatií pochopily jednotlivé kulturní identity, aby
se do nich pronikalo a aby se v rámci péče o univerzalitu, která
je v souladu s vpravdě lidskou skutečností kultur, podporovala
vzájemná výměna. Svatý otec tímto způsobem zakládá evangelizaci kultur na antropologické koncepci, která je silně zakořeněna v křesťanském myšlení epochy církevních otců. Vzhledem
k tomu, že kultura, nakolik je v souladu s opravdovým (recta)
lidstvím, vyjevuje a posiluje lidskou přirozenost, křesťanské
osvojení si (imprégnation) určité kultury předpokládá překonání
každého druhu historismu a jakéhokoli relativismu ohledně pojetí
toho, co je lidské. Platí tudíž, že evangelizace kultur se musí inspirovat láskou, již ve svém nitru člověk chová k sobě, a to zejména
v případě těch aspektů jeho bytí a jeho kultury, na něž se útočí
a které jsou v ohrožení.19
Srov. JAN PAVEL II., Allocutio in Universitate Conimbricensi (Proslov na
Univerzitě v Koimbře – 15. 5. 1982), č. 5; in Insegnamenti 5/2, s. 1695; srov. také
JAN PAVEL II., Allocutio ad Kenianos episcopos (Proslov k biskupům z Keni – 7.
5. 1980), č. 6; in AAS 72, 1980, s. 497.
19
Srov. JAN PAVEL II., Allocutio ad sodales Pontificii consilii pro hominum cultura (Proslov k členům Papežské rady pro kulturu – 18. 1. 1983, č. 7; in AAS 75,
1983, s. 386.
18
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8. (1354) Ve světle této nauky a také ve světle reflexe, již
téma inkulturace víry v církvi vyvolalo, předložíme především
křesťanskou antropologii, která klade do vzájemných vztahů přirozenost, kulturu a milost. Následně se zahledíme na to, jak probíhá proces inkulturace v dějinách spásy, bude se jednat o dávný
Izrael, o Ježíšův život a o jeho dílo, o prvotní církev. V poslední
oddílu se zamyslíme nad problémy, které dnes staví před víru setkání s lidovou zbožností, s mimokřesťanskými náboženstvími,
s kulturními tradicemi mladých církví a konečně s různými prvky
moderní epochy.
I. Přirozenost, kultura a milost
1. (1355) Antropologové s oblibou používají při popisování
nebo definování kultury rozlišení, které někdy nabývá podoby
protikladu, mezi přirozeností a kulturou. Význam slova přirozenost ovšem osciluje v souvislosti s různými vědeckými koncepcemi empirických věd, filosofie a teologie. Magisterium tento termín chápe v přesně vymezeném slova smyslu: Přirozenost určité
bytosti je to, co ji ustavuje jako takovou, a to spolu s dynamismem
jejího tíhnutí k vlastním finalitám. Od Boha pochází to, čím přirozenosti jsou, i to, co jsou jejich vlastní finality. Zmíněné záležitosti
se tudíž vyznačují významem, z něhož je člověk jakožto Boží obraz schopen vyčíst, „jaký je stvořitelský záměr Boží.“20
2. (1356) Základní inklinace lidské přirozenosti vyjádřené
v přirozeném zákoně se tedy jeví jako výraz Stvořitelovy vůle.
Tento přirozený zákon vyjevuje specifické nároky lidské přirozenosti, které ukazují na Boží záměr s jeho tvorem obdařeným
rozumem a svobodou. Tímto způsobem je učiněna přítrž mylnému
mínění, které by na základě jednostranného chápání přirozenosti
redukovalo člověka pouze na materiální přirozenost.
3. (1357) Zároveň je třeba nahlížet lidskou přirozenost v jejím konkrétním rozvoji v čase dějin, tedy to, co člověk obdařený
PAVEL VI., Humanae vitae, encyklika ze dne 25. 7. 1968, čl. 13; in EV 3, č.
596.
20
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zranitelnou svobodou, která je tak často otrokyní vášní, udělal
z vlastního lidství. Toto dědictví předávané novým generacím
s sebou nese jak nesmírné poklady moudrosti, umění a velkodušnosti, tak také znatelnou zátěž scestností a zvráceností. Pozornost
se tedy současně zaměřuje na lidskou přirozenost i na stav člověka,
což je výraz, který propojuje určité existenciální danosti, z nichž
některé, konkrétně hřích a milost, se týkají dějin spásy. Jestliže
tedy používáme výraz kultura zejména v pozitivním smyslu jako
například synonymum rozvoje, jak to učinil II. vatikánský koncil
a také poslední papežové, pak to neznamená, že bychom opomíjeli skutečnost, že kultury mohou předávat a podporovat inklinaci
k pýše a sobectví.
4. (1358) Na základě kontinuity nároků lidské přirozenosti
můžeme kulturu chápat jako naplnění finalit zmíněné přirozenosti, jak tomu učí zejména konstituce Gaudium et spes: „K lidské
osobě patří to, že nemůže dospět k pravému a plnému lidství jinak
než prostřednictvím kultury, to znamená záměrným rozvíjením
hodnot přírody a ducha. [...] Slovem kultura se označuje v širším slova smyslu všechno, čím člověk zušlechťuje a rozvíjí své
mnohostranné duševní a tělesné vlohy.“ Kultura má velmi mnoho
rovin: člověk „se snaží poznáním a prací podřídit zemi své nadvládě; zušlechťuje společenský život [...] tím, že uskutečňuje pokrok
mravů a institucí; konečně vyjadřuje, sdílí a zachovává ve svých
dílech postupem času své velké duchovní zážitky a touhy, aby tak
sloužily mnohým, ba celému lidstvu ku prospěchu.“21
5. (1359) Prvotním subjektem kultury je lidská osoba nahlížená ve všech rozměrech svého bytí. První finalitou kultury je to,
aby se člověk kultivoval, což však činí díky působení kulturních
děl a díky kulturní paměti. V důsledku řečeného platí, že kultura
označuje také prostředí, v němž a díky němuž mohou vyrůstat
osoby.
6. (1360) Lidská osoba je bytím ve společenství, tato osoba
se rozvíjí tím, že daruje a je obdarovávána. Lidská osoba se tudíž
21

GS čl. 53, 1. a 2. odstavec.
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rozvíjí v solidaritě s druhými a prostřednictvím působících sociálních vazeb. Pročež platí že skutečnosti jako národ, lid, společnost
se svým kulturním dědictvím představují pro rozvoj osob „určité
dějinné prostředí [...], z něhož [člověk] čerpá hodnoty potřebné
k rozvoji lidské a společenské kultury.“22
7. Kultura, která je vždy konkrétní a partikulární, je otevřená
vyšším hodnotám, jež jsou společné všem lidem. Originalita určité kultury proto neznamená uzavření se do sebe, nýbrž příspěvek
k bohatství, které je hodnotou pro všechny lidi. Kulturní pluralismus by se tedy neměl interpretovat jako vedle sebe postavené
do sebe uzavřené světy, nýbrž jako účast konkrétních skutečností
zaměřených k univerzálním lidským hodnotám. Jevy vzájemného
prostupování kultur, jak je to v dějinách často patrné, dokládají
tuto základní otevřenost partikulárních kultur vůči hodnotám, jež
jsou společné všem lidem, a také následně otevřenost kultur vůči
sobě navzájem.
8. (1362) Člověk je přirozeně náboženská bytost. Zaměření
k Absolutnu je totiž vepsáno do hlubin jeho bytí. Náboženství pojímané v širokém slova smyslu je integrální součástí kultury, v níž
je zakořeněno a kterou rozvíjí. Všechny velké kultury ostatně
s sebou nesou náboženský rozměr, který je rozhodujícím klíčem
celé jejich stavby a který inspiroval velká díla, jež poznamenala
tisícileté dějiny civilizace.
9. (1363) V kořenech velkých náboženství je vzestupný pohyb člověka, jenž hledá Boha. Když je očištěn od svých pomýlení
a zátěží, zasluhuje si tento pohyb upřímný respekt, neboť právě
na něj se roubuje dar křesťanské víry. To, co odlišuje křesťanskou
víru, je svobodné přilnutí k milostivé nabídce nezištné lásky Boha,
který se nám zjevil a který nám daroval svého jediného Syna, aby
nás osvobodil od hříchu, a který vylil svého Ducha do našich srdcí. V tomto daru, jejž ze sebe Bůh pro lidstvo činí, tkví tváří v tvář
GS, čl. 53, 3. odstavec – český překlad : Dokumenty, s. 229. Italské znění
překladu GS je spíše výkladem latinského znění než překladem v pravém slova
smyslu.
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všem aspiracím, požadavkům a výdobytkům přirozenosti radikální originalita křesťanství.
10. (1364) Jelikož transcenduje celý řád přirozenosti a kultury, křesťanská víra je na jedné straně kompatibilní se všemi kulturami v tom, co je v nich v souladu se zdravým rozumem a dobrou
vůlí, a na druhé straně je sama tato víra schopna jedinečným způsobem dynamizovat kulturu. Celek vztahů mezi vírou a kulturou
osvěcuje jeden princip, podle něhož milost respektuje přirozenost,
uzdravuje ji od poranění hříchem, posiluje ji a povznáší. Povznesení k božskému životu je specifickou finalitou milosti, k tomu
ale nemůže docházet bez toho, že by přirozenost byla uzdravena,
a bez toho, že vyvýšení do řádu nadpřirozenosti by přirozenost
přivedlo po jí vlastní cestě k plnosti její dokonalosti.
11. (1365) Proces inkulturace může být definován jako úsilí
církve o to, aby uvedla evangelijní poselství do určitého socio-kulturního prostředí, které je vyzýváno tomu, aby uvěřilo v souladu
s vlastními hodnotami za předpokladu, že se dají sladit s evangeliem. Termín inkulturace zahrnuje ideu vzrůstu, vzájemného obohacování osob a skupin lidí, a to v síle setkání evangelia s určitým
sociálním prostředím. „Inkulturace je vtělováním evangelia do domorodých kultur a zároveň jejich uvedením do života církve.“23
II. Inkulturace a dějiny spásy
IZRAEL JAKOŽTO LID SMLOUVY – JEŽÍŠ KRISTUS, PÁN A SPASITEL
SVĚTA – DUCH SVATÝ A CÍRKEV APOŠTOLŮ
1. (1366) Pohlížíme na vztahy mezi přirozeností, kulturou
a milostí v konkrétních dějinách smlouvy Boha s lidstvem. Tyto
dějiny započínají spolu s jedinečným národem, vrcholí v jednom
synovi tohoto národa, jenž je zároveň Synem Božím, rozšiřují se
počínaje jím na všechny národy Země, a tak se ukazují jako „podivuhodná blahosklonnost věčné Moudrosti.“24
JAN PAVEL II., Slavorum apostoli, encyklika ze dne 2. 6. 1985, čl. 21; in EV 9,
č. 1596.
24
DV, čl. 13; český překlad – Dokumenty, s. 116.
23
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II. 1. Izrael jakožto lid smlouvy
2. (1367) Izrael sám sebe chápal jako lid utvořený bezprostředně Bohem. Starý zákon, Bible dávného Izraele, je totiž
svědectvím zjevování se živého Boha příslušníkům vyvoleného
národa. Ve své psané podobě toto zjevení nese stopu kulturních
a sociálních zkušeností tisíce let, v nichž se tento lid setkával
s okolními civilizacemi na půdě dějin. Dávný Izrael se zrodil ve
světě, v němž již existovaly velké kultury, a vyrůstal v kontaktu
s nimi.
3. (1368) Nejstarší instituce Izraele (například obřízka, oběť
jarních prvotin, sobotní odpočinek) nejsou jeho vlastní, ale převzal je od okolních národů. Velká část kultury Izraele má podobný
původ. Nicméně lid Bible tyto převzaté prvky podrobil zásadním
proměnám, když je včlenil do vlastní víry a do své náboženské
praxe. Nechal je projít sítem víry v osobního Boha Abrahámova,
jenž je svobodným a moudrým stvořitelem a pořadatelem univerza, v němž by neměly mít místo hřích a smrt. Je to právě setkání
s tímto Bohem, prožívané ve smlouvě, které umožnilo jednak porozumět tomu, že muž a žena jsou osobní bytosti, jednak následně
odvrhnout nelidské způsoby chování spjaté s jinými kulturami.
4. (1369) Bibličtí autoři využívali a zároveň proměňovali
kultury své doby k tomu, aby vypravovali pomocí příběhu jednoho národa o spasitelském působení, jež Bůh přivede k vyvrcholení
v Ježíši Kristu, aby sjednotil národy všech kultur, které jsou povolány k tomu, aby utvářely jediné tělo, jehož hlavou je Kristus.
5. (1370) Některé prolnuté a proměněné kultury jsou ve
Starém zákoně postaveny do služby zjevení Boha Abrahámova,
jež je prožíváno ve smlouvě a nabídnuto člověku v Písmu svatém.
Jednalo se o jedinečnou přípravu na příchod Ježíše Krista, prožívanou na kulturní a náboženské rovině. V Novém zákoně totiž
Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův, dokonaleji zjevený a jasněji se
projevující v plnosti Ducha, vybízí všechny kultury, aby se nechaly proměňovat životem, učením, smrtí a vzkříšením Ježíše Krista.
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6. (1371) Jsou-li pohané naroubováni na Izrael (srov. Řím
11, 11–24), pak musíme podtrhnout, že původní Boží plán se týká
všeho stvoření (srov. Gn 1, 1–2, 4a). Určitá smlouva totiž byla uzavřena prostřednictvím Noema se všemi národy Země, které jsou
ochotny žít ve spravedlnosti (srov. Gn 9, 1–17; Sir 44, 17–18).
Tato smlouva je starší než ony, které byly uzavřeny s Abrahámem
a Mojžíšem. Konečně platí, že Izrael byl povolán k tomu, aby
předával požehnání, jež přijal, všem rodům Země, a to počínaje
Abrahámem (srov. Gn 12, 1–5; Jer 4, 2; Sir 44, 21).
7. (1372) Na druhé straně podotýkáme, že ne všechny jednotlivé aspekty kultury Izraele mají rovnocenný poměr k Božímu
zjevení. Některé dokládají vzdor vůči Božímu slovu, zatímco jiné
jsou výrazem jeho přijímání. Mezi posledními zmíněnými je třeba
ještě rozlišovat to, co je přechodné (rituální a soudní předpisy),
a to, co je trvalé a co má univerzální dosah. Určité prvky v Mojžíšově zákoně, v prorocích a v žalmech (srov. Lk 24, 44. 27) mají
přímo význam být předehrou Ježíšova příběhu.
II.2. Ježíš Kristus, Pán a Spasitel světa
II.2.1. Transcendence Ježíše Krista vzhledem ke každé
kultuře
8. (1373) Ježíšovu hlásání vévodí přesvědčení, že v něm,
v Ježíšovi, v jeho slovu a v jeho osobě Bůh nejen naplňuje dary,
které již udělil Izraeli i všem národům, ale nabízí ještě mnohem
více (srov. Mk 13, 10; Mt 12, 21; Lk 2, 32). Ježíš je svrchovaným
světlem a pravou moudrostí pro všechny národy a pro všechny
kultury (srov. Mt 11, 19; Lk 7, 35). On ve svém působení ukazuje,
že Bůh Abrahámův, jehož již Izrael poznal jako stvořitele a Pána
(srov. Žl 93, 1–4; Iz 6, 1), přichází, aby panoval nad těmi všemi,
kdo uvěří evangeliu, ba v Ježíšovi dokonce Bůh již panuje (srov.
Mk 1, 15; Mt 12, 28; Lk 11, 20; 17, 21).
9. (1374) Ježíšovo učení, zejména pak jeho podobenství, bez
obav koriguje a v určitých případech i odsuzuje nemálo představ,
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jež dějiny, reálná náboženská praxe a kultura vnukaly jeho současníkům ohledně povahy Boha a jeho jednání (srov. Mt 20, 1–16; Lk
15, 11–32; 18, 9–14).
10. (1375) Ježíšova plně synovská intimita s Bohem a jeho
láskyplná poslušnost, která ho vede k tomu, že Otci obětuje svůj
život i smrt (srov. Mk 14, 36), dosvědčují, že v něm byl obnoven
původní Boží záměr se stvořením narušeným hříchem (srov. Mk
1, 14–15; 10, 2–9; Mt 5, 21–48). Stojíme před novým stvořením,
stvořením ve znamení nového Adama (srov. Řím 5, 12–19; 1 Kor
15, 20–22). Z uvedeného důvodu platí, že vztah k Bohu se v mnoha ohledech hluboce proměnil (srov. Mk 8, 27–33; 1 Kor 1, 18–
25). Jedná se o novost takového rázu, že zlořečení, které zasahuje
ukřižovaného Mesiáše, se stává požehnáním pro všechny národy
(srov. Gal 3, 13; Dt 21, 22–23) a že víra v Ježíše jako spasitele
nahrazuje vládu mojžíšovského zákona (srov. Gal 3, 12–14).
11. (1376) Ježíšova smrt a jeho vzkříšení, díky nimž byl vylit
do lidských srdcí Duch, prokázaly nedostatečnost pouze lidských
koncepcí moudrosti a mravnosti, ba dokonce i zákona, jejž dal
Bůh Mojžíšovi, což jsou všechno záležitosti schopné dávat člověku poznání dobra, ale nikoli sílu k jeho naplňování, poznání
hříchu, ale nikoli moc uniknout mu (srov. Řím 7, 16nn.; 3, 20;
7, 7; 1 Tim 1, 8).
II.2.2. Kristova přítomnost v kultuře a v kulturách
II.2.2.A. Jedinečnost Krista jako Pána a univerzálního
spasitele
12. (1377) Jelikož vtělení Božího Syna bylo úplné a konkrétní, jednalo se také o vtělení do určité kultury: Sám Kristus se
„svým vtělením začlenil do určitých společenských a kulturních
podmínek lidí, mezi kterými žil.“25
13. (1378) Boží Syn chtěl být Hebrejem z Nazareta a z Galileje, který hovořil aramejštinou, byl podřízen zbožným izraelským
25

AG, čl. 10; český překlad – Dokumenty, s. 477.
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rodičům, provázel je na pouti do jeruzalémského chrámu, kde „jej
nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky“ (Lk 2, 46). Ježíš vyrůstal uprostřed obyčejů a institucí panujících v Palestině prvního století našeho letopočtu, vyučil se dovednostem své doby, pozoroval chování rybářů, rolníků a obchodníků
ve svém okolí. Scény a krajiny, jimiž se naplňovala představivost
budoucího Rabbiho patřily jasně vymezené zemi a epoše.
14. (1379) Naplněn izraelskou zbožností, formován učením
Zákona a proroků, proniknut zcela jedinečným zakoušením Boha
jako Otce, které umožňovalo, aby tomu všemu bylo dáno neslýchané prohloubení, Ježíš se začleňuje do jasně vymezené duchovní tradice hebrejských proroků. Podobně jako proroci v minulosti
i on je Božími ústy a vyzývá lidi k obrácení. Způsoby jeho počínání jsou rovněž charakteristické: slovník, literární druhy, stylistické
pochody, to všechno připomíná Eliášovu a Elizeovu školu; biblický paralelismus, přísloví, paradoxy, napomenutí, blahoslavenství
a dokonce i symbolické jednání.
15. (1380) Ježíš je natolik spjat s životem Izraele, že lid a tradice, v nichž zaujal místo, kvůli tomu mají v dějinách spásy lidí
jedinečné postavení. Tento vyvolený národ a z něho vycházející
náboženská tradice mají pro lidstvo trvalý význam.
16. (1381) Vtělení nemá tudíž nic společného a nějakou
improvizací. Boží Slovo vstupuje do dějin, které jeho příchod připravují, zvěstují a předobrazují. Můžeme tudíž říci, že Kristus byl
již před svým příchodem těsně spjat s lidem, jejž si Bůh utvářel
se zaměřením na darování svého vlastního Syna. Všechna slova
pronesená proroky jsou předehrou subsistujícího Slova, jímž je
Boží Syn.
17. (1382) Z uvedených důvodů platí, že dějiny smlouvy
uzavřené s Abrahámem a Mojžíšovým prostřednictvím s lidem
Izraele jakož i knihy, které vypravují a vysvětlují tuto historii, si
uchovávají pro ty, kdo věří v Ježíše, nezaměnitelný a neopomenutelný pedagogický význam. Navíc nesmíme zapomínat, že vyvolení tohoto lidu, z něhož vyšel Ježíš, nikdy nebylo odvoláno. Svatý
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Pavel píše: Je to „lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří
synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází
Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen“
(Řím 9, 3–5). Ušlechtilý olivovník nepřišel o svá privilegia kvůli
plané olivě, která na něj byla naroubována (srov. Řím 11, 24).
II.2.2.B. Katolicita jediného Krista
18. (1383) I když Slovo, jež se učinilo tělem, na sebe bere
specifickou situaci, tedy kulturu, která ho přijímá, formuje a předává, není to především tato partikularita, s níž se Boží Syn spojil.
Jelikož se učinil člověkem, Bůh rovněž jistým způsobem přijal
určitou rasu, zemi, epochu: „Protože lidská přirozenost, kterou
přijal, v něm nebyla zničena, byla tím i v nás pozdvižena k vznešené důstojnosti. Vždyť svým vtělením se jistým způsobem spojil
s každým člověkem on sám, Boží Syn.“26
19. (1384) Kristova transcendence ho tudíž nestaví odděleně
nad lidskou rodinu, nýbrž ho činí přítomným každému člověku za
hranicemi jakéhokoli partikularismu. Krista proto nikdo nemůže
považovat za cizího.27 „Není už rozdíl mezi židem a pohanem,
otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno
v Kristu Ježíši“ (Gal 3, 28–29). Kristus nás tudíž dostihuje jak
GS, čl. 22, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 199.
Srov. AG, čl. 8: „Kristus a církev, která o něm vydává svědectví kázáním
evangelia, stojí nad všemi rasovými i národnostními zvláštnostmi, a proto nikdo
nikdy nemůže Krista a církev považovat za cizí.“ – český překlad – Dokumenty,
s. 474.
Poznámka překladatele: V EV 9 je v odkazu pod čarou na tomto místě uvedena
citace koncilního textu v latině i se zmínkou církve. Citace je ale vinou redakční
nepřesnosti neúplná. Ve vydání CTI, Documenti 1969–2004, s. 365 nic takového
nenacházíme. Vzhledem ke smyslu výpovědi nahoře v textu se nám zdálo vhodné zachovat původní úmysl MTK vyjádřený v EV 9, a proto citaci koncilního
textu uvádíme celou. Dlužno poznamenat, že redakční práce editorů nejenom
na tomto místě, ale i v případě ostatních dokumentů vykazuje poměrně závažné
nedostatky, což vypovídá o míře jejich „úcty“ k práci členů MTK i k adresátům
těchto textů.
26
27
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v jednotě, již utváříme, tak v mnohosti a různosti jedinců, v níž se
uskutečňuje naše společná přirozenost.
20. (1385) Kristus by nás ale opravdu nedostihoval v našem
konkrétním lidství, kdyby nás nezasahoval v rozličnosti v komplementaritě našich kultur. Kultury (jedná se o řeč, dějiny, obecné
postoje vzhledem k životu a vzhledem k různým institucím) nás
totiž v dobrém i zlém uvádějí do života, formují nás, provázejí
nás a prodlužují naši působnost v čase. Je-li celý kosmos tajemně
místem milosti a hříchu, proč by to nemělo platit i o našich kulturách, jež jsou výhonky a plody lidské aktivity ve vlastním slova
smyslu?
21. (1386) V Kristově těle platí, že kultury se vzájemně doplňují, a to v té míře, v jaké jsou oduševňovány a obnovovány milostí a vírou. Tyto kultury dovolují vidět mnohotvárnou plodnost,
jíž jsou schopny učení evangelia a jeho energie, samotné principy
pravdy, spravedlnosti, lásky a svobody, když jsou pronikány Kristovým Duchem.
22. (1387) Konečně musíme připomenout, že to není kvůli
strategii ve službách církevních zájmů, když se církev jakožto
snoubenka vtěleného Slova stará o osud různých kultur lidstva.
Církev chce zevnitř oduševňovat, ochraňovat, vysvobozovat
z omylu a z hříchu, jimiž jsme je narušili my, ony zdroje pravdy
a lásky, jež Bůh vložil do stvoření jako semena Slova. Boží Slovo
totiž nevstupuje do stvoření, které by mu bylo cizí: „Všechno je
stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno
v něm spočívá“ (Kol 1, 16–17).
II.2.3. Duch svatý a církev apoštolů
II.2.2.1. Z Jeruzaléma směrem k ostatním národům: počátky
inkulturace víry
23. (1388) Seslání Ducha svatého o dni Letnic ustavuje
poměr mezi křesťanskou vírou a kulturami jako událost dovršení
a naplnění, protože příslib spásy naplněný ve vzkříšeném Kristu
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naplňuje srdce věřících prostřednictvím vylití samotného Ducha
svatého. Úžasné skutky Boží budou od nynějška veřejně hlásány
všem lidem každého jazyka a každé kultury (srov. Sk 2, 11). Zatímco lidstvo žije ve znamení bábelského rozdělení, dar Ducha
svatého je mu nabídnut jako milost symfonie srdcí, která je jak
transcendentní, tak přiměřená lidství. Boží společenství (koinóniá)
opětně utváří nové společenství mezi lidmi tím, že proniká, aniž
by ho rušilo, znamením jejich rozdělení, tedy rozličnými jazyky.
24. (1389) Duch svatý nevytváří nějakou nadkulturu, je však
osobním a vitálním principem, který bude oživovat novou komunitu ve spolupráci s jejími členy. Dar Ducha svatého nepatří k řádu
struktur, neboť jeruzalémská církev, která je tímto darem utvářena,
je společenstvím (koinóniá) víry a lásky (agapé), jež se rozdává
v pluralitě, aniž by se rozdělovalo, ono je Kristovým tělem, jehož
údy jsou sjednoceny, aniž by to znamenalo uniformitu. První
zkouška katolicity se objeví, když kulturní odlišnosti (jedná se
o spory mezi helénisty a Hebreji) začínají společenství ohrožovat
(srov. Sk 6, 1nn.). Apoštolové však odlišnosti nepotlačí, ale naplňují zásadní úlohu v těle církve, která tkví ve službě (diákoniá)
společenství (koinóniá).
25. (1390) Kvůli tomu, aby se radostná zvěst zvěstovala
národům, Duch svatý probouzí nové smýšlení ve svatém Petrovi a v jeruzalémské komunitě (srov. Sk 10–11). Víra v Kristu
nepožaduje od nových věřících, aby opustili svou vlastní kulturu
a převzali kulturu mojžíšovského zákona hebrejského lidu, protože všechny národy jsou povolány k tomu, aby měly účast na
dobrodiních zaslíbení a aby sdílely dědictví, které pro ně bylo
svěřeno lidu smlouvy (srov. Ef 2, 14–15). Pročež podle rozhodnutí apoštolského shromáždění platí, že těmto novým věřícím nemá
být ukládáno nic kromě toho, co je nezbytné (srov. Sk 15, 28).
26. (1391) Ovšem tajemství kříže je pohoršením pro Hebreje
a bláznovstvím pro pohany. Zde se inkulturace víry střetává s radikálním hříchem, který „rdousí“ (srov. Řím 1, 18) pravdu určité
kultury, která nebyla přijata Kristem, jedná se o modloslužbu. Dokud je člověk „daleko od Boží slávy“ (srov. Řím 3, 23), všechno,
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co pěstuje, je zamlženým obrazem jeho samotného. Pavlovo hlásání (kérygma) proto vychází od stvoření a povolání ke smlouvě,
odhaluje mravní zvrácenost zaslepeného lidstva a zvěstuje spásu
v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu.
27. Po zkoušce katolicity mezi křesťanskými komunitami,
které se kulturně odlišovaly, po odporu kladeném hebrejským
legalismem a odporu ze strany modloslužby dochází k tomu, že
víra se v gnosticismu podřizuje kultuře. Zmíněný jev se začal projevovat v době vzniku posledních pavlovských a janovských listů
a podněcoval pak valnou část naukových krizí v následujících
staletích. Zde lidský rozum ve své poraněnosti odmítá bláznovství
vtělení Božího Syna a pokouší se osvojit si tajemství tak, že ho
přizpůsobuje panující kultuře. Jenomže nyní platí, že víra se nezakládá na moudrosti lidské, ale na moci Boží (srov. 1 Kor 2, 4nn.).
II.2.2.2. Apoštolská tradice: inkulturace víry a spása kultury
28. (1393) V „posledních dobách“ zahájených o Letnicích
vzkříšený Kristus jakožto alfa a ómega vstupuje do dějin národů.
Od onoho okamžiku jsou rozlomeny pečetě (srov. Sk 5, 1–5) smyslu dějin a také kultury, který zjevuje Duch svatý tak, že ho aktualizuje a sděluje všem. Církev je svátostí tohoto zjevení a tohoto
společenství. Ona nově vyvažuje každou kulturu, v níž je přijímán
Kristus tím způsobem, že ji zaměřuje k „přicházejícímu světu“
a obnovuje společenství, jež narušil „kníže tohoto světa“. Kultura
se tak ocitá v eschatologické situaci, protože směřuje ke svému
naplnění v Kristu, nemůže však dojít spásy, pokud se nepřidruží
k odmítnutí zla.
29. (1394) Každá místní nebo partikulární církev je povolána
k tomu, aby v Duchu svatém byla svátostí, která vyjevuje ukřižovaného a vzkříšeného Krista v těle určité partikulární kultury:
a) Kultura určité ať mladé, nebo dávné místní církve má
účast na dynamismu kultur a na jejich průběhu. I když se nachází
v eschatologické situaci, zůstává vystavena zkouškám a pokušením (srov. Zj 2–3).
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b) „Křesťanská novost“ plodí v místních církvích partikulární výrazy, které jsou charakterizovány danou kulturou (jedná se
o způsoby formulace nauky, liturgickou symboliku, typy svatosti,
kanonické směrnice atd.). Ovšem společenství mezi církvemi
klade trvalý požadavek, aby kulturní „tělo“ každé z těchto církví
nezabraňovalo vzájemnému uznávání se v apoštolské víře a v láskyplné solidaritě.
c) Každá církev vyslaná k národům vydává svědectví svému
Pánu jedině tehdy, když se v souladu se svými kulturními vazbami připodobňuje Kristu v první kenozi jeho vtělení i v posledním
ponížení jeho životodárného utrpení. Inkulturace víry je jedním
z výrazů apoštolské tradice, jejíž dramatický charakter svatý Pavel
na více místech podtrhuje (srov. 1 a 2 Kor).
30. (1395) Apoštolské spisy a svědectví z doby církevních
otců neomezují svou vizi kultury pouze na službu evangelizace,
nýbrž ji začleňují do celku Kristova tajemství. Pro tyto autory platí, že stvoření je odleskem Boží slávy, jejíž živoucí ikonou je člověk, a že v Kristu se nabízí podoba s Bohem. Kultura je místem,
v němž jsou člověk a svět povoláni k tomu, aby se shledali v Boží
slávě. Toto místo se ztrácí nebo je zamlženo v té míře, v jakém
člověk propadá hříchu. V rámci stvoření, keré je po znamením
zajetí v hříchu, se prožívá obnovný přerod všeho (srov. Zj 21, 5),
a tak je církev ve stavu porodních bolestí (srov. Řím 8, 18–25).
V ní a spolu s ní tvorstvo tohoto světa může zakoušet vykoupení
a svou proměnu.
III. Současné problémy inkulturace
LIDOVÁ ZBOŽNOST – INKULTURACE VÍRY A MIMOKŘESŤANSKÁ NÁBOŽENSTVÍ – MLADÉ CÍRKVE A JEJICH KŘESŤANSKÁ MINULOST – KŘESŤANSKÁ
VÍRA A MODERNÍ EPOCHA

1. (1396) Inkulturace víry, již jsme nahlíželi nejprve především z hlediska filosofie (přirozenost, kultura a milost), posléze
z hlediska dějin a dogmatu (inkulurace v dějinách spásy), ještě
stále klade nemalé problémy jak před teologickou reflexi, tak před
69

pastorační působení. Platí tudíž, že objevení nových světů v 16.
století vyvolalo otázky, jež nás stále znepokojují. Jak sladit víru
se spontánními výrazy zbožnosti národů? Jaký postoj zaujímat
ve vztahu k mimokřesťanským náboženstvím, zejména pak vůči
těm, která jsou spjata s „pokročilou kulturou“?28 V dnešní době se
objevily nové problémy. Jak mají „mladé církve,“ jež se zrodily
ve dvacátém století tím způsobem, že již dříve existující křesťanské komunity nabraly domorodý charakter, pohlížet jak na svou
křesťanskou minulost, tak na kulturní historii příslušných národů?
Jak má evangelium oduševňovat, očišťovat a posilovat nový svět,
do něhož nás uvedla industrializace a urbanizace? Se čtyřmi právě
zmíněnými1 otázkami se podle našeho mínění musí vyrovnávat
každý, kdo chce reflektovat nad současnými podmínkami inkulturace víry.
III.1. Lidová zbožnost
2. (1397) Obecně se pod výrazem lidová zbožnost v zemích
zasažených evangeliem rozumí propojení víry a křesťanské zbožnosti s hlubokou kulturou na jedné straně a s formami předchozího náboženství příslušných národů na straně druhé. Jedná se o ony
četné projevy zbožnosti, jejichž prostřednictvím křesťané vyjadřují své náboženské cítění pomocí prostých výrazových prostředků, mezi něž patří mimo jiné také slavení, poutnictví, tanec a zpěv.
V souvislosti s touto zbožností bylo možno hovořit jako o „vitální
syntéze,“ protože se v ní „propojuje tělo a duch, církevní společenství a instituce, jedinec a společenství, křesťanská víra a láska
k vlasti, intelekt a citovost.“29 Kvalita této syntézy evidentně závisí na době a hloubce evangelizace a rovněž na kompatibilitě předchozích náboženských a kulturních obyčejů s křesťanskou vírou.
3. (1398) V apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi papež
Pavel VI. potvrdil nové hodnocení lidové zbožnosti: „Tyto [partiSrov. NA, čl. 2; český překlad – Dokumenty, s. 551.
TŘETÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE BISKUPŮ LATINSKÉ AMERIKY, La evangelisación en
el presente y en el futuro de América latina (Evangelizace v přítomnosti a v budoucnosti Latinské Ameriky), čl. 448.
28
29
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kulární] výrazy [hledání Boha a víry] byly dlouho hodnoceny jako
nečisté, někdy se jimi dokonce pohrdalo, nyní však skoro všude
registrujeme jejich opětné objevování.“30
4. (1399) Pavel VI. dále tvrdí: „Když je však dobře zaměřena, zejména prostřednictvím určité evangelizační pedagogie, pak
[lidová zbožnost] vykazuje velké bohatství hodnot. Ukazuje totiž
na žízeň po Bohu, již znají jenom prostí a chudí; uschopňuje ke
štědrosti a k oběti až po heroismus, když jde o projevování víry;
nese s sebou vyhraněný smysl pro hlubinné atributy Boží: otcovství, prozřetelnost, jeho vytrvalou láskyplnou přítomnost; plodí
vnitřní postoje, které se zřídka vyskytují někde jinde ve stejném
stupni: trpělivost, smysl pro nesení kříže v každodenním životě,
odpoutanost, otevřenost vůči ostatním, zbožnost.“31
5. (1400) Ostatně síla a hloubka kořenů lidové zbožnosti
se jasně projevily v oné dlouhé době, kdy se vůči ní projevovala
nedůvěra, o níž se zmiňuje Pavel VI. Výrazy lidové zbožnosti
přetrvaly navzdory předpovědím o jejich vymizení, které moderní
epocha a rozvoj sekularismu považovaly za něco nepochybného.
Tyto projevy si v mnoha oblastech světa uchovaly, ba rozmnožily
svou přitažlivost pro zástupy lidí.
6. (1401) Mnohokrát byly odhalovány meze lidové zbožnosti mající původ v určité jednoduchosti, která je zdrojem různých
náboženských deformací, ba dokonce pověr. Setrvává se na rovině kulturních projevů, aniž by dospívalo k uplatňování pravého
přilnutí k víře a k vyjadřování této víry ve službě bližnímu. Je-li
lidová zbožnost nesprávně zaměřena, může vést až k utváření
sekt, a tak vystavovat nebezpečí pravou církevní komunitu. Tato
zbožnost navíc riskuje, že bude manipulována buď ze strany
politické moci, nebo ze strany náboženských sil, které jsou cizí
křesťanské víře.
7. (1402) Pohled na tato nebezpečí vybízí k uplatňování inteligentní katecheze, která dokáže těžit výhody z pozitivních hodnot
30
31

PAVEL VI., Evangelii nuntiandi, čl. 48.
PAVEL VI., Evangelii nuntiandi, čl. 48.
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autentické lidové zbožnosti a která je schopná jasného rozlišování.
Rovněž živá a přiměřená liturgie je povolána k tomu, aby sehrávala důležitou integrující roli mezi velmi čistou vírou a různými
tradičními podobami náboženského života různých národů. Není
pochyb o tom, že lidová zbožnost může poskytovat nenahraditelný přínos křesťanské kulturní antropologii, jež by dovolovala
zmenšovat někdy až tragickou rozdílnost mezi křesťanskou vírou
a určitými socio-ekonomickými institucemi s velmi odlišným zaměřením, které určují každodenní život lidí.
III.2. Inkulturace víry a mimokřesťanská náboženství
III.2.1. Mimokřesťanská náboženství
8. (1403) Již od počátku se církev setkávala na mnoha rovinách s problematikou plurality náboženství. Křesťané ani dnes
nepředstavují více nežli jednu třetinu světové populace. Kromě
toho platí, že křesťané budou muset žít ve světě, který projevuje
vzrůstající sympatii vůči pluralismu v náboženské oblasti.
9. (1404) Vzhledem k významné úloze náboženství v kultuře
určitá místní nebo partikulární církev zasazená do mimokřesťanského socio-kulturního prostředí musí mít velmi bedlivě na
paměti náboženské prvky daného prostředí. Zmíněná starostlivost
se bude ostatně řídit podle hloubky a vitality těchto náboženských
daností.
10. (1405) Je-li dovoleno vybrat si jako příklad určitý světadíl, pak budeme hovořit o Asii, v níž se zrodilo mnoho velkých
světových náboženských směrů. Jedná se o hinduismus, buddhismus, islám, konfucianismus, taosimus a šintoismus. Každý
z těchto náboženských systémů, které se pochopitelně rozvinuly
v odlišných částech zmíněného světadílu, je hluboce zakořeněn
v příslušných národech a všechny vykazují značnou vitalitu.
Osobní život i sociální a komunitní aktivity byly rozhodujícím
způsobem poznamenány těmito náboženskými a duchovními
tradicemi. Z uvedeného důvodu církve v Asii považují otázku růz72

ných mimokřesťanských náboženství ze jeden z nejdůležitějších
a nejnaléhavějších problémů. Uplatňují proto dialog jako privilegovanou formu vztahu k těmto náboženstvím.
III.2.2. Mezináboženský dialog
11. (1406) Dialog s ostatními náboženstvím je integrální součástí života křesťanů. Prostřednictvím výměny, studia a společné
práce tento dialog přispívá k lepšímu poznání náboženství toho
druhého a ke vzrůstu ve zbožnosti.
12. (1407) Podle křesťanské víry platí, že jednota všech co
do původu a v cílovém zaměření, tedy ve stvoření a ve společenství s Bohem v Ježíši Kristu je provázena univerzální přítomností
a působením Ducha svatého. Církev v dialogu naslouchá a učí
se: „Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích
pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby
chování a života, pravidla a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co ona sama věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka
odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi.“32
13. (1408) Takovýto dialog má v sobě cosi originálního, neboť, jak potvrzují dějiny náboženství, pluralita náboženství často
způsobovala diskriminace, žárlivost, fanatismus a despotismus,
což všechno jsou věci, které vedly k tomu, že náboženství bylo
obviňováno jako zdroj rozdělení v lidské rodině. Církev jakožto
„všeobecná svátost spásy,“33 tedy „znamení a nástroj vnitřního
spojení s Bohem a jednoty celého lidstva,“34 je Bohem povolána,
aby byla pro všechny lidi a pro všechny národy služebnicí a nástrojem jednoty v Ježíši Kristu.

32
33
34

NA, čl. 2, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 552.
LG, čl. 48, 2. odstavec; český překlad – Dokumenty, s. 84.
LG, čl. 1; český překlad – Dokumenty, s. 37.

73

III.2.3. Transcendence evangelia vzhledem ke kultuře
14. (1409) Nesmíme však zapomínat na transcendenci
evangelia vzhledem ke všem lidským kulturám, v nichž se má
víra na základě svého povolání zakořeňovat a rozvíjet se podle
všech svých sil a schopností. Ačkoli musí být projevován značný
respekt vůči všemu tomu, co je pravdivé a posvátné v kulturním
dědictví určitého národa, zmíněný postoj však neznamená, že by
se onomu kulturnímu dědictví měl přisuzovat absolutní význam.
Nikdo totiž nesmí zapomínat na to, že již od počátku bylo evangelium pohoršením pro židy a pošetilostí pro pohany (srov. 1 Kor
1, 23). Inkulturace, která se vydává cestou dialogu mezi jednotlivými náboženstvími, nikdy nesmí poskytovat bázi ke garantování
synkretismu.
III.3. Mladé církve a jejich křesťanská minulost
15. (1410) Církev pokračuje aktualizačním způsobem
ve službě Služebníka JHVH, jemuž bylo slíbeno, že bude světlo pro národy a Boží spásou až do končin země (srov. Iz 49, 6)
i smlouvou pro lid (srov. Iz 49, 8). Uvedené proroctví se naplnilo
při poslední večeři, když v předvečer svého utrpení Kristus obklopený Dvanácti daroval jim své tělo a svou krev jako pokrm a nápoj
nové smlouvy, a tímto způsobem je přidružil ke svému tělu. Tak se
rodila církev, lid nové smlouvy. Ona přijala o dni Letnic Kristova
Ducha, Ducha Beránka, jenž byl vyhlédnut již od počátku (srov.
1 Petr 1, 19n.) a který odedávna působil, aby vyplnil tužbu, která
je tak hluboce zakořeněna v lidských bytostech, po co nejradikálnějším sjednocení, při němž je zároveň co nejradikálnějším způsobem respektována odlišnost.
16. (1411) V síle katolického společenství, která sjednocuje
všechny partikulární církve v jedné a téže historii, mladé církve
nahlížejí na minulost církví, které je zrodily, jako na součást své
vlastní historie. Nicméně základní vlastnost interpretace, která
je znamením duchovní zralosti, spočívá v uznání této minulosti
jako vlastního původu, a nikoli pouze jako historické danosti. To
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znamená, že když mladé církve ve víře přijaly evangelium, jež jim
jejich starší sestry zvěstovaly, pak také přijaly původce víry, který
ji přivádí k dokonalosti (srov. Žid 12, 2), a také úplnou tradici,
v níž se víra prokazovala, jakož i schopnost produkovat původní
formy, jimiž se vyjadřuje jediná a společná víra. Rovny si co do
důstojnosti, když prožívají totéž tajemství, jakožto autentické
sestry mladé církve vyzařují v souladu se staršími sestrami plnost
Kristova tajemství.
17. (1412) Lid nové smlouvy, tedy církev, nakolik připomíná
velikonoční tajemství a ustavičně ohlašuje návrat Páně, může být
definována jako započatá eschatologie kulturních tradic národů,
ovšem pod podmínkou, že tyto tradice byly pochopitelně podrobeny očišťujícímu zákonu smrti a vzkříšení Ježíše Krista.
18. (1413) Mladá církev podobně jako svatý Pavel na athénském Areopagu čte novým a tvůrčím způsobem kulturu předků.
Když tato kultura přichází ke Kristu, závoj je odstraněn (srov.
2 Kor 3, 16). V průběhu „inkubační doby“ víry, tato církev odhalila Krista jako „exegetu i exegezi“ Otce v Duchu35 a zároveň ho
nepřestává jako takového kontemplovat. Nyní ho odhaluje jako
„exegetu a exegezi“ člověka, jenž je zdrojem i adresátem kultury.
Neznámému Bohu, který se zjevil na kříži, odpovídá neznámý
člověk, kterého mladá církev, jakožto nositelka živoucího velikonočního tajemství, svým hlásáním a prostřednictvím milosti uvádí
nového vnímání do kultury předků.36
19 (1414) Mladá církev usiluje odhalovat ve spáse, již zpřítomňuje, všechny stopy Boží starostlivosti o určitou partikulární
Srov. H. DE LUBAC, Exégèse medioèvale 1, Paris 1959, s. 322–324.
Poznámka překladatele: Ne právě lineárně formulovaný text evidentně naráží
na tajemství vtěleného Slova, které v sobě obsahuje jak vrcholné tajemství Boha,
tak tajemství člověka. Nezapomínejme, že v Kristu se zjevuje nejenom Otec, ale
také tajemství člověka s celou vznešeností jeho povolání (srov. GS, čl. 22). Právě
tajemný člověk Kristus je uváděn do kultury předků, protože Ježíš Kristus sám
přijal kulturu svých předků, očišťoval ji, vnitřně zdokonaloval a otvíral univerzálním horizontům – srov. II.2. Kristus se v mladé církvi jakožto člověk, který
je původcem i adresátem kultury, stává opětně exegetou i exegezí, příjemcem,
očišťovatelem a zdokonalovatelem kultury předků. V tomto smyslu také příslušné místo překládáme do češtiny.
35
36
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skupinu lidí, tedy semena Slova. To, co se říká v prologu listu Židům o otcích a prorocích, může být ve vztahu ke Kristu používáno
a v určitém analogickém smyslu uplatňováno na každou lidskou
kulturu, ovšem vzhledem k tomu, co je v ní správného a pravdivého a co je v souladu s moudrostí.
III.4. Křesťanská víra a moderní epocha
20. (1415) Proměny techniky, které vedly k průmyslové
revoluci a následně k urbanistické revoluci, niterně zasáhly duši
národů, které z nich měly prospěch a které také často byly jejich
obětí. Z uvedeného důvodu platí, že před křesťany stojí těžký
a naléhavý úkol pochopit moderní kulturu v jejích charakteristických rysech a také v jejích očekáváních i potřebách, a to ve vztahu
k spáse, již přinesl Ježíš Kristus.
21. (1416) Průmyslová revoluce byla rovněž revolucí kulturní. Až do té doby bezpečné hodnoty byly zpochybněny, jednalo
se o: smysl osobní i společné práce, bezprostřední poměr člověka
k přírodě, přináležitost k rodině jako opoře v oblasti společného
přebývání i na rovině práce, lidskou zakořeněnost v místních a náboženských komunitách, účast na tradicích, ritech, ceremoniích
a slavnostech, které dávají smysl velkým okamžikům lidské existence. Industrializace, která zapříčinila velká a nespořádaná nakupení lidí, značně podkopává tyto světské hodnoty, aniž by vytvářela komunity schopné integrovat nové kultury. V okamžiku, kdy
ty nejchudší národy hledají model adekvátního rozvoje, stávají se
zřejmějšími výhody, ale také rizika a lidská cena industrializace.
22. (1417) V mnoha oblastech života došlo k velkému pokroku života. Jedná se o: výživu, lékařskou péči, vzdělání, dopravu, přístup ke spotřebním statkům všeho druhu. Nicméně v kolektivním nevědomí se objevují hluboká znepokojení. V mnoha
zemích došlo zejména po druhé světové válce k tomu, že idea
pokroku přenechala místo zklamání. Jakmile racionalita v oblasti
výroby a správy zapomíná na prospěch lidských osob, jedná proti
rozumu. Emancipace komunit, k nimž člověk přísluší, pohřbila
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člověka v osamocenosti davu. Nové sdělovací prostředky narušují
strukturální vyváženost, avšak mohou lidi také spojovat. Věda
se svými technologickými výtvory se ukazuje být jak kreativní,
tak smrtelně nebezpečná. Z uvedených důvodů někteří vzhledem
k moderní epoše podléhají beznaději a hovoří o novém barbarství.
Navzdory tolika nezdarům a omylům je třeba doufat v mravní obrození všech národů, tedy jak bohatých, tak i chudých. Jestliže se
hlásá evangelium a tomuto hlásání je nasloucháno, pak je možné
kulturní a duchovní obrácení. Toto obrácení lidi volá k solidaritě,
k starostlivosti o integrální blaho lidské osoby, k podpoře spravedlnosti a míru, k adoraci Otce, od něhož pochází všechno.
23. (1418) Inkulturace evangelia v moderní společnosti bude
vyžadovat metodické úsilí na jak poli bádání, tak na poli působení, a to ve vzájemné kooperaci. Toto úsilí předpokládá, aby ti,
kdo jsou odpovědní za evangelizaci, projevovali: 1) schopnost
vstřícnosti a kritickou soudnost; 2) schopnost vnímat duchovní
očekávání a lidské aspirace nových kultur; 3) schopnost kulturní
analýzy se zaměřením na setkání s moderním světem.
24. (1419) Schopnost vstřícnosti se požaduje o toho, kdo
chce pochopit a evangelizovat dnešní svět. Moderní epocha je
spjata s nepopiratelným pokrokem v řadě materiálních a kulturních oblastech. Jedná se o: blahobyt, lidskou mobilitu, vědu,
bádání, vzdělání, nový smysl pro solidaritu. Kromě toho platí, že
církev II. vatikánského koncilu si živě uvědomila nové podmínky,
v nichž má naplňovat své poslání. Jsou to právě kultury moderní
epochy, v nichž se bude utvářet církev zítřka. Vzhledem k rozlišování se aplikuje tradiční kritérium, jež připomíná papež Pius XII.:
„Je třeba hlouběji porozumět vzdělanosti a institucím různých národů a následně kultivovat jejich pozitiva i jejich nejlepší přínosy.
[...] Všechno, co v těchto obyčejích a mravech není nerozlučně
spjato s pověrami a bludy, bude přívětivě posouzeno, a nakolik je
to možné, bude chráněno a podporováno.“37
PIUS XII., Summi pontificatus, encyklika ze dne 20. 10. 1939; AAS 31, 1939,
s. 429.
37
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25. (1420) V tom, kdo se zamýšlí nad chováním moderního
člověka, evangelium probouzí základní otázky. Jak dát tomuto
člověk pochopit radikalitu Kristova poselství; bezvýhradnou lásku; evangelijní chudobu; klanění Otci a ustavičné přimykání se
k jeho vůli? Jak vychovávat lidi ke křesťanskému chápání utrpení
a smrti? Jak probouzet v lidech víru a naději zakládající se na díle
vzkříšení naplněném Kristem?
26. (1421) Musíme rozvíjet schopnost analyzovat kultury
a chápat jejich morální a duchovní důsledky. Je třeba mobilizace celé církve, abychom se úspěšně vyrovnali s tímto extrémně
komplexním problémem inkulturace evangelia v moderním světě.
V dané záležitosti musíme vzít za svou starost vyjádřenou Janem
Pavlem II.: „Od samého počátku svého pontifikátu jsem byl přesvědčen, že dialog církve s kulturami naší doby je plodnou oblastí,
která sehraje rozhodující roli v osudu světa na konci dvacátého
století.“38
IV. Závěr
1. (1422) Poté, co Pavel VI. řekl, že je důležité: „zasáhnout
silou evangelia a téměř převrátit kritéria posuzování, rozhodující hodnoty, středobody zájmu, linie myšlení, zdroje inspirace
a modely života lidstva, které jsou v protikladu s Božím slovem
a se záměrem spásy,“ volal po evangelizaci „nikoli v okrasném
slova smyslu, která by připomínala povrchní nátěr, ale evangelizaci životné, hluboké, jdoucí ke kořenům. Evangelizovat kulturu
a kultury lidstva v širokém a bohatém slova smyslu, jaký mají
tyto termíny v Gaudium et spes […] Království, které evangelium
zvěstuje, je prožíváno lidmi hluboce spjatými s určitou kulturou,
a proto budování tohoto Království nemůže nevyužívat prvků pocházejících z kultury a z kultur člověka.“39
JAN PAVEL II., Epistula, Fin dall’inizio qua Pontificium consilium pro hominum cultura instituitur (List – Již od počátku, jímž se ustavuje Papežská rada pro
kulturu), 20. 5. 1982, EV 8, č. 173.
39
PAVEL VI., Evangelii nuntiandi, encyklika ze dne 8. 12. 1975, čl. 19, EV 5,
č. 1611–1612.
38
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2. Jan Pavel II. ze své strany k tomu dodává: „Ve zbytku
tohoto dvacátého století církev se musí učinit všem vším a se sympatií zasahovat dnešní kultury. Existují ještě prostředí a mentality
stejně jako celé země a regiony, jež je třeba evangelizovat, což
předpokládá dlouhý a odvážný proces inkulturace, aby evangelium proniklo duší živých kultur, a také dávalo odpověď na jejich
nejvznešenější očekávání a pomáhalo jím růst podle do plného
rozměru víry, naděje a křesťanské lásky. […] V některých případech platí, že kultury byly zatím zasaženy jen povrchně a v nějrůznějších ohledech se stále proměňují, pročež daný problém
vyžaduje obnovený přístup. […] Kromě toho platí, že se stále rodí
nové oblasti kultury a vyznačují se novými rozličnými zaměřeními, metodami a terminologiemi.“40
Závěrečná poznámka
(1424) Nabízíme přehled různých přípravných relací, abychom se tak čtenář mohl orientovat v jejich eventuální publikaci. Platí totiž, že otec Gilles Langevin, SJ, prezident subkomise
a hlavní redaktor syntézy, již MTK schválila ve třech po sobě
jdoucích hlasováních, přičemž první dvě verze byly obohaceny
o důležitá vylepšení, při své práci vycházel ze zmíněných relací,
které zůstávají vlastnictvím svých autorů, kteří za ně také nesou
odpovědnost.
Následuje přehled témat, o nichž bylo pojednáno:
I. Různé aspekty reflexe a působení církve týkající se problematiky inkulturace:
1. Situace problematiky v oblasti magisteria:
1.1. Druhý vatikánský koncil a synody (prof. Philippe
Delhaye).
1.2. Papežské proslovy (prof. André-Jean Leonard).
JAN PAVEL II., Proslov k členům Papežské rady pro kulturu, čl. 4; AAS 75,
1983, s. 384.
40
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2. Teologie a pastorační působení:
2.1. V Asii (prof. Peter Miyakawa Toshiyuki).
2.2. V Africe (prof. James Okoye).
2.3. V Latinské Americe (prof. José Miguel Ibáňez
Langlois).
2.4. Ve světě kolem Atlantiku (prof. Giuseppe Colombo).
II. Písmo svaté a teologie:
1. Otec: Starý zákon a Ježíš Kristus (dr. Hans Urs
von Balthasar)
2. Ježíš Kristus:
2.1. Přijetí lidské přirozenosti (prof. Gilles Langevin).
2.2. Spása a zbožštění (prof. Francis Moloney).
3. Duch svatý a církev (prof. Jean Corbon).
III. Antropologie:
Stvořená, padlá a vykoupená přirozenost (prof. Georges
Cottier).
IV. Eschatologie: křesťanská komunita a lidské komunity:
1. Mimokřesťanská náboženství (prof. Felix Wilfred).
2. Vztahy mladých církví se starými církevními tradicemi
(prof. Barthelémy Adoukonou).
Dokument ve formě pastorálního závěru: Moderní epocha (prof.
Hervé Carrier).

80

Hledání metafyzické hermeneutiky
a dokument MTK O interpretaci dogmat
Tento dokument, který byl schválen dne 15. října 1989,
tedy jen několik týdnů před koncem „starého“ světa rozděleného
železnými oponami a různými zdmi, a má i po více než dvaceti
letech rozhodně co říci všem, kdo se zabývají metodou v dogmatické teologii, byl redigován v německém jazyce. Oficiální znění
představuje latinský text uveřejněný v Enchiridion Vaticanum
11 – Documenti ufficiali della Santa Sede 1988–1989, Bologna
1991, č. 2717–2811. Následující český překlad se drží latinského
znění s přihlédnutím k italské verzi, která obsahuje určité varianty a vysvětlující úpravy. Nejen z tohoto překladu do latiny, který
představuje oficiální znění, ale i z řady dalších překladů, které
jsme měli možnost konzultovat v souvislosti s jinými dokumenty
MTK, lze usuzovat na určitý všeobecně rozšířený metodologický
přístup k tlumočení těchto textů. Překladatelé se totiž vždy snaží
o určité přizpůsobení textu dané jazykové a kulturní oblasti. Ve
stejném duchu jsme se tedy rozhodli postupovat i my. Číslování
jednotlivých oddílů jsme redakčně zpřehlednili uvedením celého
„písmenného a číselného kódu“, který v EV 11 chybí, což ztěžuje
čtenářovu orientaci. Navíc jsme ke každému odstavci opět doplnili v závorce příslušné marginální číslo v EV 11. Je třeba přiznat, že
elaborát není na některých místech právě snadno čitelný a přesně
tlumočitelný, překlad tudíž rozhodně nemůže nahradit originální
znění a slouží spíše jako pomůcka k proniknutí do vlastního sdělení. Dokument obsahuje velmi vzácné pasáže, uvádí nás do problematiky a identifikuje ústřední otázky spojené s problematikou
interpretace dogmat v současné epoše dějin Božího lidu. Je evidentní, že žádné pojednání o problematice metody v dogmatické
teologii nemůže být kompletní a jednou provždy uzavřené, proto
bych si na následujících řádcích dovolil text nejen prezentovat, ale
také ho pojmout jako výzvu k další reflexi.
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V první řadě bych chtěl upozornit na pobídku k hledání
metafyzické hermeneutiky, což patří k legitimním filosofickým
předpokladům současného teologického myšlení. Je třeba podotknout, že tajemství víry přesahuje každé vyjádření prostřednictvím lidského slova. Víra se v první řadě vztahuje k tajemství
samotnému (Trojice, Ježíš Kristus, tajemství církve…), slovní
vyjádření tomuto vztahu slouží a výrazně napomáhá, avšak nemůže vyjadřovanou skutečnost plně nahradit. Z uvedeného důvodu
platí, že hermeneutika, která se váže pouze na lidské slovo a která
nevystupuje nad obsah lidské mysli a lidského slova k pravdě
samotného věřeného tajemství, je v oblasti teologie nejen nedostatečná, ale dokonce zkreslující, protože nerespektuje základní
myšlenkovou strukturu všech věroučných prohlášení i samotného
zjevení obsaženého v Písmu. Křesťanská víra proto svou vlastní
povahou odmítá oddělení lidské mysli od pravdy samotného tajemství a jeho redukci na nekonečný řetězec interpretací a reinterpretací, jimž vlastně schází otevřenost transcendenci, otevřenost
tajemství samotnému. Tato transcendence je dvoustupňová: pravda
mysli totiž transcenduje to, co jsme s to vyjádřit prostřednictvím
slov, nesmí se ale zapomínat na to, že pravda tajemství samotného
transcenduje i obsah naší mysli. Z toho ale nevyhnutelně vyplývá,
že v pravé teologii se interpretace neodehrává pouze mezi myslí
lidského autora a myslí čtenáře zprostředkujícího textu, protože
do hry nevyhnutelně vstupuje také to, o čem autor hovoří, dotyk se
skutečností, dotyk s bytím. Autor nám nesděluje pouze obsah své
mysli, který by byl čistě subjektivní záležitostí, ale hovoří o své
zkušenosti s bytím, o tom, jak se bytí projevuje v jeho mysli. Hermeneutika, která nebere v potaz tuto základní strukturu výpovědí,
je tedy nevyhnutelně reduktivní a výslovně odporuje tomu, jak
jsou texty v oblasti zjevení i dalšího vývoje dogmat konstruovány.
Takováto okleštěná hermeneutika implikuje redukci pravd víry
na obsah lidské mysli a vede nevyhnutelně k redukci teologie
samotné na antropologii, což implicitně působí dojmem, jako by
Bůh nebyl nic víc než produkt lidské mysli. Jedná se tudíž o často
neuvědoměle uplatňovaný feuerbachovský přístup k problematice
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víry. Metafyzická hermeneutika je tedy filosofickým ekvivalentem
hermeneutiky mystéria.
Na tomto místě je vhodné opět připomenout, že moderní
hermeneutika má své kořeny v teologii (tedy v hermeneutice
mystéria), především v evangelické teologii německé jazykové
oblasti. To je vcelku snadno pochopitelné, protože potridentská
katolická teologie řešila hermeneutické problémy sice ne výhradně, ale rozhodně velmi znatelně prostřednictvím římskokatolického magisteria, které představuje autentickou interpretaci zjevení.
Naproti tomu učitelský úřad reformovaných církví nemá tak
vyjasněnou eklesiologickou pozici, někdy se dokonce zdá, jako
by toto magisterium v evangelických církvích téměř absentovalo.
V důsledku tohoto stavu se naprosto zákonitě objevuje klíčový
problém: která interpretace z nepřeberného množství různých mínění a názorů je vlastně ta správná? Není tedy divu, že v dané situaci se hledají hermeneutické zásady, které by daný spor dokázaly
uspokojivě rozřešit. Na mistry jako Schleiermacher a Dilthey posléze navázali filosofové jako Heidegger, Gadamer a další. Právě
zrod moderní hermeneutiky coby rozvinuté a do jisté míry klíčové
filosofické disciplíny jasně dokládá, že poměr mezi filosofií a teologií není lineární (filosofie – teologie), nýbrž kruhový, protože
jedna věda výrazně ovlivňuje a inspiruje tu druhou, ačkoli to dnes
ve filosofii není často na první pohled jasně patrné. Můžeme tudíž
tvrdit, že hermeneutika v teologii v jistém slova smyslu zplodila
nebo alespoň inspirovala zrod moderní filosofické hermeneutiky,
a proto by měla být respektována jako výraz velmi důležité formy
racionality a specifické formy vědeckosti lidského myšlení.
Rozhodně bychom měli věnovat pozornost sakramentálnímu, či spíše ikonickému charakteru dogmatických prohlášení,
které je na jedné straně sice dobově a kulturně podmíněným lidským výrokem ukazujícím směrem k transcendentnímu tajemství,
na druhé straně ale právě díky své otevřenosti transcendenci
z označovaného něco tajemně a trvale obsahuje. Dogma je ukazatelem na cestě k plnosti pravdy a zároveň ji v jistém slova smyslu
předjímá a zpřítomňuje. Posledním ospravedlněním tohoto pojetí
je tajemství vtělení, které znamená definitivní sjednocení kontin83

gentního, historicky konkrétního s věčným tajemstvím jednoho
z Trojice. Metafyzická hermeneutika má tedy v posledním důsledku christologickou strukturu, a proto je nárok dogmatických
formulací na pravdivost v zásadě opakováním pohoršení vtělení
a pohoršení kříže (jak může mít kontingentní a konkrétní historická událost univerzální význam pro celé lidstvo?).
Svátostná struktura dogmatických prohlášení před nás ale
klade vážnou otázku, jíž autoři dokumentu podle mého soudu
nevěnují dostatečnou pozornost: Jak rozlišit svátostnou povahu
dogmat od originální svátostné povahy lidského slova Písma
vzhledem k věčnému a vtělenému Slovu? Z dogmatické konstituce 2. vatikánského koncilu Dei verbum, čl. 13, víme, že Písmo je
lidské slovo i Boží slovo, což odkazuje na tajemství Ježíše Krista,
potažmo na svátostný poměr mezi lidstvím a božstvím vtěleného
Slova. Z řečeného můžeme na základě analogie víry vyvodit, že
lidské slovo Písma je svátostí Božího slova – Slova. Svátostnost
lidského slova v Písmu ale musí být terminologicky odlišena od
svátostnosti lidského slova v dogmatickém prohlášení. Nabízí
se možnost rozlišení mezi prasvátostí (vtělené Slovo, odvozeně
také slovo zjevení) a analogickou či kvazisvátostnou strukturou
dogmatických prohlášení. Další možnost spočívá v rozlišení mezi
svátostnou strukturou vtěleného Slova a odvozeně slova zjevení
na jedné straně a ikonickou povahou dogmatických prohlášení
na straně druhé. Nedostatečné terminologické rozlišení by mohlo
vést k domněnce, že dogma je na téměř stejné rovině jako zjevení.
Je však třeba přiznat, že dogma je autentická interpretace zjevení,
a proto jeho nejvlastnější obsah není čímsi autonomním, protože
pochází ze zjevení, což by pak byla jakási duše oné svátostné či
ikonické povahy dogmatu, o níž je řeč. Každopádně se nejedná
o snadný problém.
Připomínka teologických nót, které pomáhají rozlišovat určité stupně závaznosti prohlášení magisteria, je sice vhodná, ale
v dnešním pojetí teologie (auditus fidei – intellectus fidei, historia
salutis, deduktivní a induktivní moment interpretace) se bude
uplatňovat jen s obtížemi, protože živou paradosis církve nelze
redukovat jen na verbální vyjádření. Tuto skutečnost koneckonců
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dokládá patnáct let teologické tvorby po uveřejnění dokumentu.
Žádost, aby magisterium samo jasněji označovalo závaznost
svých prohlášení, nebylo plně vyslyšeno. Ono to totiž není dost
dobře možné, neboť magisterium je součástí života církve a život
nelze nikdy plně systematizovat. Dlužno však podotknout, že dokument Ad tuendam fidem a zejména Doktrinální komentář tehdejšího prefekta Kongregace pro nauku víry, kardinála Ratzingera,
obsahuje určité prvky, které bychom mohli považovat za pokus na
zmíněnou výzvu ze strany teologů odpovědět.1 V právě uvedeném
Doktrinálním komentáři nalézáme i určitá vysvětlení některých ne
zcela jasných míst z dogmatické konstituce 2. vatikánského koncilu Lumen gentium o definitivní nauce církve.
Rozlišení mezi označením (formulace) a významem (věčná
pravda), které však oba prvky od sebe zásadně neodděluje, zároveň dává možnost hovořit jak o trvalé pravdivosti dogmatických
formulací spočívající v jejich otevřenosti vůči tajemství (vektorická pravdivostní vypovídací hodnota), tak uvažovat o alternativách
nového a oživujícího vyjádření poselství víry, které je obsaženo
v dávných dogmatech, a to takovým způsobem, aby z něho i dnešní člověk mohl čerpat naději (základní dogmatická diference mezi
výpovědí a označovaným, zpřítomňovaným, předjímaným tajemstvím). Dovoluji si připomenout již známou souvztažnost mezi
hermeneutickou strukturou dogmatických formulací a tajemstvím vtělení. Rozlišování a neoddělování znamení od označovaného připomíná strukturu chalcedonského dogmatu, které hovoří
o jedné osobě vtěleného Božího Syna ve dvou nesmíšených, tedy
rozlišitelných, a zároveň neoddělených přirozenostech.
Velmi vzácný je poukaz na skutečnost, že dogma nesmí být
vnímáno izolovaně od církevní tradice, od života společenství
věřících a od vlastní duchovní zkušenosti, která je nevyhnutelným
podkladem pro správnou interpretaci dogmat v církvi. To, co
přesahuje slovní vyjádření, je přístupné duchovní zkušenosti. Ta
Český překlad tohoto dokumentu: srov.. J. RATZINGER, „Doktrinální komentář
vysvětlující druhou část Vyznání víry,“ in C. V. POSPÍŠIL, Hermeneutika mystéria.
Struktury myšlení v dogmatické teologii, 2. vydání, Krystal O.P. – Karmelitánské
nakladatelství: Praha – Kostelní Vydří 2010, s. 204–209.
1
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je ale u jednotlivce velmi snadno deformovatelná a zaměnitelná za
vlastní pocity a nekontrolované sebeprojekce. Zmíněná zkušenost
je tudíž chráněna před uvedenými riziky tím, že je začleněna do
církevní paradosis a nechává se jí trvale usměrňovat. Teologická
reflexe může a má být originální, nicméně nikdy není plně soukromou záležitostí. Teologie, pokud je opravdu teologií, je vždy
církevní záležitostí. To věděl velmi dobře již proslulý evangelický
teolog a muž velké víry i spravedlivého srdce K. Barth. Autentická duchovní zkušenost stejně jako apoštolská tradice přesahuje
vyčerpávající teologickou systematizaci, podobně jako živá tradice předávání nadpřirozeného života víry (apoštolská Tradice)
přesahuje své konkrétní a kulturně podmíněné výrazové formy
(proměnlivé eklesiální tradice).
V oddílu B.III.3., č. 2762, nacházíme velmi zajímavou
zmínku o skutečnosti, že pojetí dogmatu jako prohlášení určité
nauky za součást zjevení se objevuje až v moderní době. Jako
doplnění tohoto konstatování bych si dovolil konstatovat, že podle
mé vlastní zkušenosti se ve středověkých komentářích Sentencí
překvapivě málo objevují doslovné citace magisteriálních formulací, včetně těch, které formulovaly velké koncily doby církevních
otců. Tato skutečnost opravdu svědčí o výrazně jiném pojímání
dogmatu, než na jaké jsme zvyklí v dnešní době. Je patrné, že
středověk dbal více na tajemství samotné a konkrétní slovní forma
dogmatu byla opravdu až na druhém místě.
Neměli bychom opomenout předposlední odstavec, v němž
se hovoří o roli, kterou hraje magisterium při rozvoji porozumění
víře ze strany církve. Jsme upozorněni na to, že úkolem magisteria
není pouze ratifikovat samovolně probíhající proces porozumění,
ale také tento proces podněcovat a řídit. To je nesporně pravda.
Nicméně bych si dovolil podotknout, že jde o míru tohoto podněcování a řízení, protože by mohlo hrozit, že magisterium (především charisma posledního slova) samo bude chtít hrát také tu roli,
která po právu přísluší teologii samotné (charisma předposledního
slova), což by vedlo ke „zhášení ducha“ a popírání charismatu
s jasně svébytnou, rozhodně nikoli nezávislou, charakteristikou.
Je nesporné, že teologové musí respektovat magisterium, magis86

terium ale na druhé straně má povinnost dávat příklad úcty a respektu k charismatu jménem teologie. Kdo vyžaduje úctu, měl by
ji sám také druhým prokazovat. Církev bez teologie je vystavena
velkému nebezpečí, že se stane církví bez inteligence, církví směřující do ghetta fideismu. Církev bez magisteria je zase vystavena
nebezpečí „nekonečného bloudění v hermeneutických kruzích,“
neujasněnosti vlastní identity, nikdy nekončícího drolení na další
a další „církvičky“.
Jak je to tedy s poměrem mezi teologií a magisteriem?
Jedná se o velmi komplexní otázku, o níž jsme se již mnohé
dočetli v dokumentu MTK věnovanému vztahu mezi magisteriem a teologií. Můžeme však konstatovat, že teologie je v jistém
slova smyslu „charismatem předposledního slova“ a magisterium
přednostně, i když ne výlučně „charismatem posledního slova“.
Církev ke svému zdravému životu pochopitelně potřebuje obě
charismata. Dějinná zkušenost nám jasně ukazuje, že magisterium hraje velkou roli v teologii a naopak.2 Z řečeného vyplývá, že
mezi teologií a magisteriem existuje cosi jako analogická perichoreze. Poměr mezi oběma charismaty bude opět kruhový, protože
jedno charisma ovlivňuje druhé a jedno ze zmíněných charismat
nemůže dobře vykonávat svou eklesiální službu bez toho druhého.
Nejde tudíž o rivalitu, nýbrž o dialog a prolínání, v němž se bude
občas objevovat nevyhnutelné, ale životodárné a plodné pnutí.3
Nezapomínejme, že právě výrazně nesprávný teologický názor
často rozhodujícím způsobem stimuluje a urychluje vývoj porozumění tajemství víry, jak to konec konců dokládají dogmatická
prohlášení z doby církevních otců, za něž v jistém slova smyslu
„vděčíme“ i velkým bludařům.
Dlužno podotknout, že zmínka o právu a povinnosti magisteria zasahovat ve prospěch pravdy také prostřednictvím uvalování církevních trestů na ty, kdo se proti pravdě zjevení stavějí,
má exkluzivní povahu. To znamená, že výhradně magisterium
má právo prohlašovat někoho za bludaře nebo schizmatika.4
2
3
4

Srov. MTK, Vzájemný vztah mezi magisteriem a teologií, EV 5, 2049.
Srov. tamtéž, EV 5, 2048.
Srov. tamtéž, EV 5, 2052–2053.
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Nikdo jiný si toto právo osobovat nesmí. To ale neznamená, že
teolog by se nesměl vyslovovat o správnosti nebo nesprávnosti
nauky některého ze svých kolegů.
Více než dvacet let od vydání dokumentu nás opravňuje
k doplňujícímu konstatování, které by nemělo být bráno jako kritika. Toto dílo MTK zohledňuje christologickou a sakramentální
strukturu hermeneutiky mystéria, pochopitelně také velmi dobře
strukturu antropologickou, eklesiologickou, v jistém slova smyslu
rovněž eschatologickou, dokonce se pokouší o náznak určitého
mariologického prvku v umění výkladu dogmat (Mariino „fiat“
jako vzor „fiat“ církve), nicméně dnes nemůžeme nepostrádat
trinitární aspekt hermeneutiky mystéria5 a následně také pneunatologické aspekty metafyzické hermeneutiky, což je – jak jsme již
konstatovali – typický nedostatek západní teologie od středověku
po dnešek. Tato i další naše doplňující poznámky jsou dokladem
toho, že teologická práce představuje živoucí proces, v němž se
reflexe v jistém slova tangenciálně přibližuje k uchopení živého
předávání nadpřirozeného života víry, které trvá od apoštolských
dob až dodnes.
Další poznámka se týká palčivého, v tomto dokumentu MTK
vícekrát nastoleného problému poměru mezi pravdou a dějinami.
Autoři dokumentu se pochopitelně zabývají otázkou, jak si může
historicky podmíněné dogmatické prohlášení nárokovat trvalou
platnost. Nyní se pokusím k hledání řešení dané otázky přispět
následující úvahou.
Východiskem nám budiž obecně lidská zkušenost, že pravda
o lidské osobě se v jejím životním příběhu plně projeví právě jako
pointa jejího dramatu. To je zcela jasně patrné v paradigmatickém
příběhu Muže z Nazareta, jehož pravá osobní totožnost se plně
projevila až v okamžiku, kdy bylo vše dokonáno. To ale rozhodně
neznamená, že Ježíš by se Božím Synem stal až ve velikonoční
události; v ní se „jen“ plně odhalilo, kým Ježíš od počátku byl.
V rozuzlení dramatu se tedy plně vyjevuje to, co z určitého hlediska bylo nosnou ontologickou osou celého předchozího dění. Ana5

Srov. Katechismus katolické církve, čl. 234.
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logicky tedy platí, že dějiny se s pravdou definitivně protínají až
ve svém vyvrcholení, tedy v eschatologii. Eschatologie a věčnost
je však tajemně přítomna již v průběhu dějin, v průběhu celého
dramatu, podobně jako Ježíš byl Boží Syn a Kristus dávno předtím, než se to plně a neodvolatelně v jeho životním příběhu před
očima víry zjevilo. Z uvedeného důvodu musí být tato ontologická
osa dění také v jistém slova smyslu uchopitelná a vyslovitelná již
v okamžiku, kdy ještě vše dokonáno není. Toto uchopení a vyslovení bude pochopitelně vnímáno a formulováno historicky podmíněně, nicméně nebude bez kontaktu s onou ontologickou osou
dění, s předjímaným vyvrcholením celého procesu. Opět je tudíž
patrné, že trvale platná a pravdivostní vypovídací hodnota dogmatických prohlášení má nevyhnutelně vektorickou a prorockou
povahu, ukazuje cestu k plnosti spásy, k dovršení dějin a zároveň tuto poslední skutečnost v čase určitým způsobem předjímá
a zpřítomňuje. Uvědomme si, že zmíněná cesta existuje nejen
tady a teď v konkrétních dějinách, ale zároveň se také skutečně
dotýká onoho rozuzlení celého dramatu, a právě proto umožňuje
předjímání bodu, v němž se dějiny protnou s plností pravdy. Nezdůrazňuje dogmatická konstituce 1. vatikánského koncilu, že ze
všech vzájemných poměrů mezi jednotlivými pravdami víry musíme věnovat největší pozornost právě spojitosti dané pravdy s posledním cílem člověka?6 Dějiny tedy pro věřícího nikdy nejsou
bez kontaktu se svým naplněním, a právě proto můžeme doufat,
právě proto smíme hovořit o smysluplnosti naší existence v tomto
proměnlivém světě i v těchto často absurdně vyhlížejících dějinách. Kdyby naše doufání nebylo navzdory veškeré naději a naše
vnímání smysluplnosti se neodvíjelo uprostřed absurdity, nemělo
by žádnou hodnotu, nebylo by totiž možné, aby se v naší slabosti
mohla plně projevit síla živého Boha.

6

Srov. PRVNÍ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dei Filius, kap. 4; DSH, č. 3016.
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Vzhledem k tomu, že součástí edice dokumentu není stručný
přehled jeho struktury, jak je to obvyklé dnes, předkládáme ho
nyní jako součást tohoto příspěvku:
O interpretaci dogmat
Prezentace
1. Vymezení problému
2. Práce MTK
3. Základní myšlenkové linie dokumentu
A. Problematika
A.I. Filosofická problematika
A.I.1. Základní problém interpretace
A.I.2. Dva důvody aktuality tohoto problému
A.I.3. Různé typy hermeneutiky
A.II. Aktuální teologická problematika
A.II.1. Specifický problém evangelizace a nové evangelizace
A.II.2. Nedostatečná řešeni navrhovaná hermeneutickou
teologií
A.II.3. Oprávněnost a meze nových přístupů zohledňujících poměr mezi teorií a praxí
B. Teologické základy
B.I. Biblické základy
B.1.1. Tradice a zjevení v Písmu
B.I.2. Hermeneutické perspektivy v Písmu svatém
B.I.3. Biblické formule vyznání víry
B.II. Prohlášení a praxe magisteria
B.II.1. Prohlášení magisteria ohledně interpretace dogmat
B.II.2. Nauka Druhého vatikánského koncilu
B.II.3. Teologické kvalifikace, nóty
B.II.4. Praxe magisteria
B.III. Základní systematicko-teologické úvahy
B.III.1. Dogma v rámci „paradosis“ církve
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B.III.2. Nauka církve (dogmata v širším slova smyslu)
B.III.3. Dogmata v užším slova smyslu
B.III.4. Teologický význam dogmat
C. Kritéria interpretace
C.I. Dogma a Písmo svaté
C.1.1. Základní význam Písma svatého
C.I.2. Krize a pozitivní přínosy moderní exegeze
C.I.3. Nauka Druhého vatikánského koncilu o interpretaci Písma svatého
C.I.4. Christocentrismus Písma jako kritérium interpretace
C.II. Dogma v tradici a ve společenství církve
C.II.1. Nerozborné sepětí mezi Písmem, tradicí a společenstvím církve
C.II.2. Jediná tradice a pluralita tradic
C.II.3. Interpretace dogmat v rámci církevního společenství
C.II.4. Ve službě souhlasu věřících (consensus fidelium)
C.III. Dogma a jeho aktuální interpretace
C.III.1. Nezbytnost současné interpretace
C.III.2. Pravidla, jimiž se má řídit současná interpretace
dogmat
C.III.3. Trvalý charakter dogmatických formulací
C.III.4. Kritéria pro současnou interpretaci
C.III.5. Sedm kritérií Johna Henryho Newmana
C.III.6. Význam magisteria pro současnou interpretaci
C. V. Pospíšil
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O interpretaci dogmat
(1989)7
Prezentace8
1. Vymezení problému
Jestliže pro člověka interpretace jeho vlastního bytí, dějin
a světa byla vždy důležitým problémem, v naší epoše stojíme
před novým rozměrem interpretace, jedná se o hermeneutický
kruh. To znamená, že konkrétní člověk se vlastně nikdy nesetkává
s čirou objektivitou a skutečnost existuje vždy v určitém historickém a kulturním kontextu. Dále platí, že poměr mezi subjektem
a objektem je studován jak pozitivistickou, tak antropocentrickou
hermeneutikou, která riskuje, že od opomíjení lidské subjektivity
přejde k čirému subjektivismu. Určité myšlenkové proudy v současné teologii, které se začleňují do hermeneutického hnutí, soustřeďují svou pozornost na význam dogmat a zároveň opomíjejí
jejich neproměnnou pravdivost. Jako příklad lze uvést teologii
osvobození a radikální feministickou teologii, které interpretaci
víry přenášejí na sociálně-ekonomickou a kulturní rovinu. Z toho
EV 11 uvádí datum schválení dokumentu, tedy rok 1989. V edici: COMMISSIO
TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Ed. Dehoniane: Bologna
2006, s. 380 se uvádí rok zveřejnění dokumentu, tedy 1990.
8
Text prezentace je součástí edice dokumentu a nachází se v nečíslované první
poznámce pod čarou u titulu zmíněného dokumentu MTK in: Enchiridion vaticanum 11, s. 1706–1709.
COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Documentum De interpretatione dogmatum z října 1989. Dokument byl redigován v německém jazyce. Oficiální
znění v latinském jazyce. Tento dokument vznikl pod vedením jeho Excelence,
pana Waltera Kaspera, v tehdejší době profesora na Univerzitě Tübingen, posléze
stuttgartského arcibiskupa. V přípravné podkomisi pracovali profesoři: J. Ambaum, G. Colombo, J. Corbon, J. Gnilka, A.–J. Léonard, S. Nagy, H. de Noronha
Calvâo, C. Peter, Chr. Schönborn a F. Wilfred. Text byl diskutován při plenárním
zasedání MTK ve dnech 3.–8. října 1988 a při plenárním zasedání MTK v říjnu
1989 specifickou formou schválen. Podle statut se nyní zveřejňuje se souhlasem
předsedy MTK kardinála J. Ratzingera.
7
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pak vyplývá, že společenský pokrok a emancipace ženy se stávají
rozhodujícími kritérii pro určování významu dogmat.
Důležitost a aktualita hermeneutické problematiky vedly
MTK ke studiu dané tematiky, aby na tomto základě bylo možno
upozornit na to, jak katolická teologie vnímá základní pravidla
interpretace dogmat.
2. Práce MTK
Podobně jako v případě jiných tematik, zkoumaných MTK
v předešlých pětiletých pracovních obdobích, předložila různá
grémia problém interpretace dogmat Mezinárodní teologické komisi k prozkoumání v průběhu jejího čtvrtého pětiletého pracovního období. Profesor Walter Kasper, který v dané době zastával
místo profesora na Univerzitě v Tübingen, byl vybrán jako předseda subkomise pověřené studiem daného problému a přípravou
budoucího plenárního zasedání MTK. V souladu s předsedou
MTK, kardinálem J. Ratzingerem, tedy profesor Walter Kasper
vybral zmíněnou subkomisi, jejíž každý člen musel zpracovat
určité téma týkající se dané problematiky. Profesor Kasper sám
zpracoval studii s titulem: „Co je dogma? Historicko-systematická
reflexe“. Následně pracoval na jednotlivých redakcích schématu,
které se postupně stalo dokumentem, jejž dnes uveřejňujeme.
Ostatní přípravné relace členů subkomise se zaobírají následujícími tématy: „Interpretace dogmat podle církevního magisteria,
od Tridentského koncilu po 2. vatikánský koncil“ (prof. Jan
Ambaum); „Stav otázky interpretace dogmat“ (prof. Giuseppe
Colombo); „Dogma v tradici a ve společenství církve“ (prof. Jean
Corbon); „Teze jednoho novozákonního exegety ohledně korektní
interpretace dogmat“ (prof. Joachim Gnilka); „Moderní hermeneutika, její filosofické základy a její vliv na teologii“ (prof. André-Jean Léonard); „Aktuální problematika oprávněné interpretace
dogmat“ (prof. Stanislav Nagy); „Hermeneutika víry v současné teologii osvobození“ (prof. Henrique de Noronha Calvâo);
„Jednota a pluralita víry“ (prof. Carl Peter); „Dogma a duchovní
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život“ (prof. Christoph von Schönborn); „Dogma a inkulturace“
(prof. Felix Wilfred).
V průběhu plenárního zasedání MTK v roce 1988 každý
člen subkomise představil svůj vlastní příspěvek, pak následovala diskuse. Toto pracovní setkání trvalo celý týden. Na základě
příspěvků, diskuse a písemných intervencí profesor W. Kasper ve
spolupráci s celou subkomisí připravil návrh textu, který byl při
různých příležitostech upravován a nakonec specifickou formou
schválen při plenárním zasedání MTK v říjnu roku 1989.
3. Základní myšlenkové linie dokumentu
V první části dokument připomíná důležitou roli dějin, tedy
tradice, pro porozumění dogmatu. V západním světě jsme dnes
dospěli k určitému přehodnocení přítomnosti a minulosti, takže
minulost je vnímána jako odcizení. Určitý druh hermeneutiky
se pokouší překonat vzdálenost, která nás odděluje od minulosti.
Předstupuje před nás však často s reduktivními pojetími řešení
daného problému. Tyto pokusy je třeba překonat a dospět k metafyzické hermeneutice, která se zakládá na skutečnosti, že pravda
se vyjevuje v lidském intelektu a skrze něj. Jaký je však poměr
mezi pravdou a dějinami? Navzdory všem determinacím našeho
intelektu se domníváme, že existuje absolutní pravda. Existují
univerzální pravdy, které si vždy uchovávají svou platnost.
Tváří v tvář teologickému problému interpretace církev
vychází z předpokladu, že zjevená pravda, jíž církev učí, je univerzálně platná a ve své podstatě neměnná. Nicméně se objevují
problémy, když se snažíme předávat dogmata lidem žijícím v prostředí jiných kultur; jedná se zejména o africké a asijské kultury.
Jak v takovém případě interpretovat víru? Někteří dávají na uvedenou otázku radikální odpovědi: víru je třeba interpretovat v rámci
marxismu; jindy zase dochází k tomu, že určitá idea emancipace
se stává klíčem k četbě Bible.
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Druhá část dokumentu ukazuje, jak církev naplněna Duchem
svatým vydává svědectví zjevení. Text dále připomíná prohlášení
učitelského úřadu vypovídající o interpretaci dogmat (Tridentský
koncil, 1. vatikánský koncil, Pius X., Pius XII., Pavel VI.) a zastavuje se poněkud déle nad učením 2. vatikánského koncilu. Je podtržen význam klasifikace různých stupňů závaznosti jednotlivých
věroučných výroků. Existuje také praxe samotného magisteria,
které tváří v tvář novým situacím interpretuje předešlá stanoviska
(jako příklad lze uvést vývoj učení ohledně náboženské svobody).
Když dokument předkládá systematickou reflexi nad dogmatem v rámci paradosis, vysvětluje se, jakým způsobem tradice
dává hlubší význam slovům a symbolům lidské řeči, když jich
používá k vyjádření víry. Církev v průběhu staletí nepřidává nic
nového k evangeliu, nýbrž zvěstuje Krista stále novým způsobem.
V rámci této evangelizace je třeba dogmata a jejich teologický
význam chápat právě v tomto smyslu.
Používání a výklad Písma svatého jsou zkoumány ve třetí
části dokumentu, která nese název „Kritéria interpretace“. Dokument zdůrazňuje jednotu mezi Písmem svatým, tradicí a církevním společenstvím, aby se ukázalo, že pravým místem interpretace dogmat je právě církev. Je nepochybné, že dnešní doba
potřebuje novou interpretaci dogmat. Jedná se tedy o to, aby se
důrazně poukázalo na hlavní zásady, jimiž je třeba se při zmíněné
interpretaci řídit. Dokument podtrhuje trvalou platnost dogmatických formulací, zároveň ale nabízí podněty pro obnovný způsob
jejich interpretace. Kritéria pro posuzování vývoje dogmat, jak je
navrhl John Henry Newman, mohou pomáhat při řešení zmíněného problému. Posléze dokument zcela správně hovoří o úloze
církevního magisteria, jemuž byla svěřena autentická interpretace
Božího slova. V posledním důsledku totiž jde především o to, aby
lidé měli život věčný.
Mons. Philippe Delhaye
emeritní generální sekretář MTK
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O interpretaci dogmat
A. PROBLEMATIKA
A.I. Filosofická problematika
A.I.1. Základní problém interpretace
(2717) Problém interpretace patří k původním problémům
člověka, poněvadž jako lidé usilujeme o pochopení světa i nás
samotných. Platí tedy, že když se potýkáme s problémem pravdivosti reality, nikdy nevycházíme od nuly. Realitu, kterou chceme
pochopit, potkáváme konkrétně v interpretaci prostřednictvím
systému symbolů určité kultury, která se projevuje především
v řeči. Lidské porozumění je tedy vždy ve vztahu k dějinám určité komunity. Proto platí, že když chceme interpretovat, je třeba
si nejprve osvojit a pochopit svědectví, která nám již dala naše
tradice.
(2718) Vazba mezi interpretací a tradicí jasně ukazuje, že je
třeba se osvobodit od naivního realismu. V našem poznání nikdy
nemáme co do činění s čirou realitou, nýbrž vždy s realitou v kulturním kontextu živého člověka, s její interpretací prostřednictvím
tradice a s jejím aktuálním přivlastněním.
V důsledku toho můžeme základní problém interpretace formulovat následovně: Jak můžeme brát vážně hermeneutický kruh
mezi subjektem a objektem, aniž bychom upadli do relativismu,
který zná výhradně interpretace interpretací, které nepřerušené
vedou zase k novým interpretacím? Neexistuje – nikoli mimo, ale
uvnitř samotného historického interpretačního procesu – nějaká
pravda, která by existovala sama sebou? Je možný absolutní nárok
na pravdu? Existují tvrzení, která musí být přijímána nebo popírána v každé kultuře a v každé historické situaci?
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A.I.2. Dva důvody aktuality tohoto problému
(2719) Problém interpretace se dnes objevuje s ještě větší
naléhavostí než dříve. Z důvodu kulturních přeryvů se zdůraznila
vzdálenost mezi svědectvími tradice a naší současnou kulturní
situací. Zejména v západním světě to vedlo k proměně postoje
vzhledem k pravdě, hodnotám a tradičním pojetím, jakož i k jednostrannému přehodnocení přítomnosti vzhledem k tomu, co
pochází z minulosti, a k jednostrannému oceňování toho, co je
nové, jako kritéria myšlení a jednání. Především Marx, Nietzsche
a Freud mají odpovědnost za to, že v naší dnešní filosofii se stala
dominantní hermeneutika podezření, která pohlíží na tradici nikoli
jako na prostřednici mezi původní skutečností a přítomností, nýbrž ji považuje za odcizující a utlačující prvek. Když ale člověk
odmítá kreativní paměť tradice, vystavuje se vážnému nebezpečí
nihilismu. Dnešní obecná a světová krize tradice se stala jednou
z nejradikálnějších duchovních výzev naší epochy.
(2720) K této krizi tradice se dnes připojuje jev obecného
setkávání kultur a jejich odlišných tradic. Problém interpretace se
klade nejen jako zprostředkování mezi minulostí a přítomností,
ale také jako úsilí o nalezení mediace mezi různými kulturními
tradicemi. Dnes se takováto transkulturní hermeneutika stala předpokladem, aby lidstvo přežilo v míru a svobodě.
A.I.3. Různé typy hermeneutiky
(2721) Můžeme rozlišovat různé druhy hermeneutiky. Pozitivisticky orientovaná hermeneutika klade na první místo objektivní pól. Její přínos k lepšímu poznání skutečnosti je značný.
Tato hermeneutika ale jednostranně nahlíží lidské poznání jako
funkci přirozených, biologických, psychologických, historických
asociálně ekonomických činitelů, a proto nedoceňuje v procesu
poznání význam lidské subjektivity.
(2722) Hermeneutika orientovaná antropocentricky tento
nedostatek vyvažuje. Pro ni ale zase platí, že jednostranně roz97

hodující roli hraje právě subjektivní pól. Z toho pak vyplývá, že
tato hermeneutika redukuje poznání skutečnosti na poznání jejího
významu pro lidskou subjektivitu. Problém pravdy reality je tak
redukován na to, jaký význam má realita pro člověka.
(2723) Kulturní hermeneutika pojímá realitu prostřednictvím
mediace jejích objektivních kulturních realizací v lidských institucích, ve zvyklostech a mravech, především pak v řeči, a to z důvodu subjektivního porozumění sobě a světu, které je implicitní
každé kultuře a jejímu hodnotovému systému.
Uznáme-li významnost takovéhoto přístupu, zůstává otázka
transkulturních hodnot a pravdy „toho lidského“, co spojuje lidi
v oblasti ležící nad každou kulturní odlišností.
(2724) Na rozdíl od více či méně reduktivních forem hermeneutiky, které jsme připomněli až doposud, metafyzická hermeneutika klade problém samotné pravdy skutečnosti. Tato hermeneutika vychází z toho, že pravda se projevuje v lidské inteligenci
a skrze ni, a to tak, že ve světle lidské inteligence září sama pravda
skutečnosti. Poněvadž skutečnost je vždy větší a hlubší než každé
její znázornění a než každý kulturně a historicky podmíněný pojem, který si o skutečnosti děláme, ukazuje se, že je nutná kritická
a stále obnovovaná a prohlubovaná interpretace dotyčných kulturních tradic.
(2725) Hlavní problém, který musíme řešit, má tedy následující povahu: v našich setkáních a diskusích se současnou hermeneutikou i s moderními lidskými vědami se musíme ze všech
sil snažit o kreativní obnovu metafyziky a jejího hledání pravdy
skutečnosti. Problém, který se zde klade, se týká poměru mezi
pravdou a historií.
A.I.4. Základní otázka: pravda v dějinách
(2726) Pokud se jedná o relaci mezi pravdou a historií, je
dnes zřejmé, že v zásadě neexistuje lidské poznání bez předpokladů. Dokonce platí, že každé lidské vědění i řeč jsou podmíněny
98

určitou strukturou předporozumění a strukturálními předsudky.
Nicméně ve všem, co člověk poznává, říká a koná a co je dějinně
podmíněno historií, se někdy nachází jakási anticipace něčeho
definitivního, nepodmíněného a absolutního. V každém tázání se
po pravdě a v jejím hledání vždy předpokládáme existenci pravdy
i určitých základních pravd (například princip kontradikce). Tak
platí, že nás vždy předchází světlo pravdy. Řečeno jinak: pravda
se jevíš objektivní evidencí v našem intelektu, když pohlíží na
skutečnost. Tento druh vrozených pravd, které jsou nám dány jaksi předběžně, starověká stoa označovala pomocí slova „dogma“.
Právě tímto způsobem a v ještě velmi obecném slova smyslu můžeme tudíž hovořit o základní dogmatické struktuře člověka.
(2727) Jelikož naše poznání, naše myšlení i naše vůle jsou
stále podmíněny v kolektivním slova smyslu určitými kulturami
a zejména řečí, zmíněná vrozená dogmatická struktura se týká
nejen jednotlivých osob, nýbrž také lidské společnosti. Žádná
společnost nemůže přežívat v čase bez společných přesvědčení
a základních hodnot, které charakterizují a udržují její kulturu.
Jednota, vzájemné porozumění a mírové soužití stejně jako vzájemné uznání téže lidské důstojnosti nás vedou k předpokladu,
že navzdory hlubokým rozdílům mezi jednotlivými kulturami
existuje společné dědictví lidských hodnot a následně také jakási
pravda společná všem lidem. Toto přesvědčení se dnes projevuje
především v uznání univerzálních a nezadatelných práv každé
lidské osoby.
(2728) Podobné pravdy, které jsou univerzální vzhledem
k prostoru a času a které si tudíž stále uchovávají svou platnost,
nejsou uznávány jako takové jinak než v historicky specifických situacích a diskusích, zejména pak v setkání mezi různými
kulturami. Je však třeba rozlišovat mezi tímto kontextem určité
konkrétní situace, v níž člověk poznává a objevuje, a existencí absolutní hodnoty, která úzce souvisí s pravdou samotnou, již člověk
poznává. Vlastní esencí pravdy je, že je jediná, a proto univerzální.
Co bylo jednou uznáno jako pravda, musí být tudíž uznáváno jako
stále platné a pravdivé. Církev svým hlásáním jediného evangelia
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zjeveného v čase, avšak určeného pro všechny lidi v každé době,
může vyjít vstříc této esenci lidské inteligence, která je historická
a zároveň otevřená tomu, co je univerzální. Církev může lidskou
inteligenci očišťovat a přivádět ji k větší dokonalosti.
A.II. Aktuální teologická problematika
A.II.1. Specifický problém evangelizace a nové evangelizace
(2729) Katolická teologie vychází z jistoty víry, že paradosis
církve stejně jako dogmata, která předává, jsou autentickými tvrzeními té pravdy, kterou ve Starém a Novém zákoně zjevil Bůh.
Katolická teologie dále tvrdí, že zjevená pravda předávaná v paradosis církve je univerzálně platná a ve své podstatě nezměnitelná.
Pokud se jedná o dogmata, tato jistota byla zpochybňována
již v 16. století v době reformace. Za jiných historických okolností se dostala do mnohem vážnější celkové krize kvůli osvícenské
ideologii a modernímu nároku svobody. V moderní době bylo
dogmatické myšlení často kritizováno jako dogmatismus a následně bez dalšího procesu zavrhováno. Odlišně od toho, jak tomu
bylo v předchozích staletích v západní kultuře, která byla jako
celek poznamenána křesťanstvím, v naší současné sekularizované kultuře dochází k tomu, že tradiční dogmatická terminologie
církve se nezdá být bezprostředně srozumitelná, někdy dokonce
vyvolává nedorozumění, což platí i pro mnohé křesťany. Někteří
dokonce považují tuto terminologii za překážku pro živé předávání víry.
(2730) Daný problém se stává ještě závažnějším, když se
církve se svými dogmaty, která byla z čistě historického hlediska
vyslovena v kontextu řecko-římské západní kultury, snaží proniknout do afrických a asijských kultur. Řešením daného problému
nemůže být pouze prostý překlad dogmat. Chceme-li dospět k inkulturaci, pak musí být původní význam dogmatu nově pochopen
v kontextu jiné kultury. Z toho vyplývá, že problém interpretace
dogmat se dnes stal zásadní otázkou evangelizace, zejména pak
nové evangelizace.
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A.II.2. Nedostatečná řešení navrhovaná hermeneutickou teologií
(2731) Již na počátku dvacátého století to byla modernistická
teologie, která se snažila zmíněný problém řešit. Její pokusy o řešení byly neuspokojivé kromě jiného také z důvodu nedostatečného pochopení zjevení a kvůli pragmatickému pojetí dogmat.
Současná teologie orientovaná hermeneuticky se pokouší
vybudovat most mezi dogmatickou tradicí a moderním myšlením
tím způsobem, že klade otázku významu a důležitosti dogmat pro
dnešního člověka. Tímto způsobem se ale odděluje jednotlivá
dogmatická formulace od své souvislosti s paradosis a izoluje
se od víry, jak ji prožívá církev. Dochází k tomu, že dogma se
substantivizuje. Dále platí, že jakmile se stává ústřední otázkou
praktický, existenciální či společenský význam dogmatu, ztrácí se
ze zřetele otázka jeho pravdivosti.
(2732) Tato námitka je stejně platná v případě, kdy je dogma
považováno výhradně za konvenci, tedy, nahlíženo funkcionálně,
jako by se jednalo výhradně o určitou regulaci církevní řeči, která
je sice nezbytná pro jednotu, avšak v zásadě je pouze provizorní,
a proto také vyžaduje úpravy. Dogma pak není vnímáno jako závazné zprostředkování zjevené pravdy.
A.II.3. Oprávněnost a meze nových přístupů zohledňujících
poměr mezi teorií a praxí
(2733) Teologie osvobození vnímá problém výkladu dogmat
na pozadí chudoby a sociálního i politického útlaku, které se projevují v četných zemích třetího světa. Problém výkladu dogmat se
tak stává otázkou poměru mezi teorií a praxí. Tak dochází k tomu,
že bývá často zdůrazňován důležitý aspekt biblického pojetí pravdy, tedy že pravdu je třeba konat (srov. Jan 3, 21). Bezesporu existuje určitá teologie osvobození, která je v souladu s evangeliem,
a proto má v církvi své oprávněné místo. Taková teologie osvobození vychází z primárního postavení evangelizačního úsilí církve,
ale zároveň klade důraz na jeho sociální předpoklady a důsledky.9
9

Srov. MTK, O lidském rozvoji a křesťanské spáse, dokument z roku 1976.
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(2734) V radikální teologii osvobození však platí, že ekonomické, společenské a politické osvobození se stává činitelem,
který podmiňuje všechno ostatní, a tak je poměr mezi teorií
a praxí vnímán ve smyslu materialistické marxistické ideologie.
V důsledku toho pak dochází k tomu, že mizí poselství o milosti
a o eschatologickém cíli života a světa. Víra a dogmatické formulace víry nejsou již nahlíženy jako specifické vyjádření pravdy,
nýbrž ve jménu ekonomické skutečnosti, která je tím jediným,
co má v daném pojetí pravou váhu. Víře a dogmatům se přikládá pouze úloha hybné síly při procesu politického a revolučního
osvobození.
(2735) Dnes existují také jiné hermeneutiky. Navzdory vzájemným odlišnostem je jejich společným jmenovatelem to, že přenášejí správný hermeneutický střed od pravdy bytí (řečeno jinak:
od zjevení jako zdroje smysluplnosti) do nějakého jiného prvku,
který je sám o sobě oprávněný, nicméně pouze dílčí. Tento prvek
pak kladou do středu a činí z něho kritérium všeho ostatního. Jedná se kupříkladu o radikální feministickou teologii. Pro tuto teologii údaje zjevení nepředstavují základ a měřítko snah o zdůraznění
důstojnosti ženy, což je samo o sobě důležité a legitimní. Naopak,
určitá idea emancipace se stává jediným a definitivním hermeneutickým klíčem k interpretaci Písma a tradice.
(2736) Je tedy patrné, že problematika interpretace dogmat
nás staví před základní otázky teologie jako takové. V posledním
důsledku se jedná o otázku teologického porozumění pravdě
a skutečnosti. I z teologického hlediska tudíž problém ústí do
otázky poměru mezi univerzální a stále platnou pravdou na jedné
straně a historicitou dogmatu na straně druhé.
Konkrétně se jedná o to, abychom věděli, jakým způsobem
může dnes církev předávat svou nauku víry s celou její závaznou
silou tak, aby z paměti tradice pramenila naděje pro přítomnost
i budoucnost. Vzhledem k různým společensko-kulturním situacím, v nichž nyní církev žije, se tedy jedná také o problém jednoty a různorodosti v dogmatickém předložení pravdy a skutečnosti
zjevení.
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B. TEOLOGICKÉ ZÁKLADY
B.I. Biblické základy
B.1.1. Tradice a zjevení v Písmu
(2737) Zjevení, o němž vydává Písmo svědectví, se uskutečnilo v dějinách vztahů mezi Bohem a člověkem prostřednictvím
slov a událostí. Starý zákon je trvalým procesem reinterpretace a novočtení (relektury). Jeho eschatologickou a definitivní
interpretací je sám Ježíš Kristus. Zjevení připravené ve Starém
zákoně totiž dospělo ke svému naplnění výhradně v Ježíši Kristu,
když nastala plnost času (srov. Žid 1, 1–3; srov. Gal 4, 4; Ef 1, 10;
Mk 1, 15). Jakožto Slovo Boží, které se stalo tělem, je Ježíš interpretem Otce (srov. Jan 1, 14.18) a zosobněnou pravdou (srov.
Jan 14, 6). Ve svém bytí a ve svém životě skrze to, co řekl, i skrze
znamení, jež vykonal, především prostřednictvím své smrti, svého
vzkříšení a oslavení i prostřednictvím daru Ducha pravdy (srov.
Jan 14, 17) je Ježíš plný milosti a pravdy (srov. Jan 1, 14).10
(2738) Pravda zjevená jednou provždy nemůže být uznána
a přijata jinak než ve víře, kterou člověku daruje Duch svatý. Víra
je osobním odevzdáním se člověka Bohu, jenž se zjevuje; takový
význam dává víře Písmo svaté.11 Víra znamená také přilnutí ke
slovům a událostem zjevení i jejich vyznávání, především pak
přilnutí ke Kristu a k novému životu, který právě on člověku
daroval. Následně pak víra znamená také úkon, jímž člověk věří
(fides qua), a obsah toho, v co věří (fides quae). „Víra je podstata
toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme“
(Žid 11, 1).
(2739) Víru, kterou jednou provždy předali apoštolové,
věrně střeží církev jako depositum fidei (srov. 1 Tim 6, 20; 2 Tim
1, 14). Církev je totiž Kristovým tělem oživovaným Duchem svatým. Církev také dostala od Krista příslib, že Duch svatý ji bude
stále uvádět do celé pravdy (srov. Jan 16, 13). „Slovo pravdy, ra10
11

Srov. DV, čl. 4.
Srov. DV, čl. 5.
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dostná zvěst“ (srov. Ef 1, 13), bylo svěřeno církvi jako putujícímu
Božímu lidu. Církev musí svým životem a svou liturgií vydávat
svědectví víře před světem. Můžeme o ní hovořit jako o sloupu
a pevné opoře pravdy (srov. 1 Tim 3, 15). Jistě, nyní poznáváme
pravdu jen jakoby v zrcadle a částečně; výhradně až v eschatologické plnosti uvidíme Boha tváří v tvář tak, jak je (srov. 1 Kor 13,
12; 1 Jan 3, 2). V tomto světě se naše poznání pravdy nachází mezi
oním „již“ a oním „ještě ne“.
B.I.2. Hermeneutické perspektivy v Písmu svatém
(2740) Způsob, jakým je třeba interpretovat biblické poselství, vyplývá z jeho vlastní povahy. Zjevená pravda, jak ji dokládá
Písmo svaté, je pravdou Boha, jenž se prokazuje jako věrný v dějinách (emeth). V posledním důsledku se jedná o sebedarování Otce
v Ježíši Kristu ve vztahu k trvalému působení Ducha svatého. To
dokládají slova, činy a celý život církve. Z uvedeného důvodu platí, že pro křesťana Ježíš Kristus je jediné Slovo přítomné v množství slov. Všechna tvrzení Starého i Nového zákona je třeba chápat
ve vztahu k němu a jako tvrzení, která na něho ukazují. Právě proto také všechna tato slova utvářejí jednotný celek. Z uvedeného
důvodu je třeba interpretovat Starý zákon ve světle jeho novozákonního naplnění, zatímco Nový zákon je třeba interpretovat ve
světle starozákonních příslibů.
Jak Starý, tak Nový zákon musejí být vysvětlovány a zpřítomňovány v Duchu svatém, jenž je v církvi přítomen. K tomu má
přispívat každý v souvislosti s darem milosti, jehož se mu od Boha
dostalo podle měřítka víry k budování Kristova těla, tedy církve
(srov. Řím 12, 3–8; 1 Kor 12, 4nn.). Z uvedeného důvodu již 1. list
svatého Petra varuje před nebezpečím svévolného výkladu Písma
(srov. 1 Petr 1, 20).
(2741) Zjevená pravda chce jako pečeť poznamenávat život
lidí, kteří ji přijali. Podle svatého Pavla platí, že příkladný způsob
života v Kristu a v Duchu se musí stávat výzvou k uskutečňování
přechodu k novému životu, a to právě nyní. Důležité je přebývat
104

v pravdě, a nikoli pouze to, abychom pravdu stále lépe vystihovali
na intelektuální rovině. Je tedy třeba nechat tuto pravdu hluboce pronikat do života, je třeba ji konat (srov. Jan 3, 21). Tímto
způsobem se pak pravda jeví jako absolutně jistá a jako základ,
na němž stojí lidská existence. Liturgie a modlitba jsou více než
cokoli jiného důležitým hermeneutickým místem pro poznávání
a zprostředkovávání pravdy.
B.I.3. Biblické formule vyznání víry
(2742) To, co jsme právě řekli, platí v neposlední řadě také
o homologiích, tedy formulích vyznání víry, která se nacházejí již
v nejstarších vrstvách Nového zákona. Tyto formule vyznávají
víru v Ježíše jako Krista (srov. Mt 16, 16par.), Pána (srov. Řím
10, 9; 1 Kor 12, 3; Flp 2, 11) a Božího Syna (srov. Mt 16, 16; 14,
33; Jan 1, 34.49; 1 Jan 4, 15; 5, 5 atd.). Dokládají víru v Ježíšovu
smrt a v jeho vzkříšení (srov. 1 Kor 15, 3–5; 1 Sol 4, 14; Řím
8, 34; 14, 9 atd.). Hovoří o jeho poslání a narození (srov. Gal
4, 4), o oběti jeho života (srov. Řím 4, 25; 8, 32; Gal 2, 20 atd.),
o jeho parusii (srov. 1 Sol 1, 10; Flp 3, 20nn.). Ježíšovo božství,
vtělení Božího Syna a jeho povýšení jsou oslavovány v hymnech
(srov. Flp 2, 6–11; Kol 1, 15–20; 1 Tim 3, 16; Jan 1, 1–18). Z toho
vyplývá, že víra novozákonních komunit se zakládá nikoli na soukromém svědectví určitých jedinců, nýbrž na veřejném, závazném
a pro všechny společném vyznání víry.
(2743) V Novém zákoně tedy nacházíme takovéto vyznání
víry, avšak nejedná se o něco uniformního a monotónního. Jedna
jediná pravda se vyjadřuje spise prostřednictvím mnohotvárného bohatství formulí. V Novém zákoně se setkáváme dokonce
s takovými formulemi vyznání víry, které vykazují určitý nárůst
v poznání pravdy. Dosvědčované pravdy se totiž mohou vzájemně
doplňovat a prohlubovat, ale nikdy si nesmějí protiřečit. Jedná se
totiž stále o jediné tajemství Boží spásy skrze Ježíše Krista, které
se vyjadřuje mnoha způsoby a z různých hledisek.
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B.II. Prohlášení a praxe magisteria
B.II.1. Prohlášení magisteria ohledně interpretace dogmat
(2744) Historická pouť od prvního koncilu v Niceji (325)
přes 1. konstantinopolský koncil (381), Efezský koncil (431),
Chalcedonský koncil (451), 2. konstantinopolský koncil (553)
a další koncily starověké církve ukazují, že dějiny dogmat před
stavují proces nepřetržitého a živého interpretování tradice. Druhý
nicejský koncil shrnul osvěcující nauku otců, podle níž se evangelium předává v paradosis katolické církve pod vedením Ducha
svatého.12
(2745) Tridentský koncil (1545–1563) bránil tuto nauku,
když varuje věřící před soukromým výkladem Písma svatého
a když dodává, že přísluší církvi, aby odhalovala autentický význam Písma a aby ho interpretovala.13 První vatikánský koncil
(1869–1870) potvrdil nauku Tridentského koncilu.14 O něco dále
tento koncil uznal vývoj dogmat, ovšem pod podmínkou, že postupuje „ve stejném zaměření a drží se téhož významu“. Právě v tomto smyslu 1. vatikánský koncil učí, že vzhledem k tomu, co se týká
dogmat, je třeba se držet toho významu, který byl jednou provždy
definován pro celou církev. Z uvedeného důvodu týž koncil odsuzuje každého, kdo by se pod záminkou nebo ve jménu nějakého
vyššího poznání, nebo z důvodu vědeckého pokroku, nebo kvůli
nárokování si hlubší interpretace dogmatické formulace, nebo
kvůli pokroku vědění odchyloval od uvedeného smyslu dogmat.15
Zmíněná nezvratnost a nereformovatelnost vyplývají z neomylnosti církve vedené Duchem svatým, zejména pak se jedná o neo-

Srov. Actio VII, Definitio de sacris imaginibus; DS, č. 600, 603n.; Actio VIII,
De […] traditione ecclesiastica; DS, č 609.
13
Srov. Sessio IV, Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis;
DS, č. 1501; Decretum de vulgata editione Bibliorum et de módo interpretandi
sacram Scripturam; DS, č. 1507.
14
Srov. Dei Filius 2; DS, č. 3007.
12
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mylnost, jíž se těší papež v oblasti víry a mravů.16 Základem této
neomylnosti je skutečnost, že církev má v Duchu svatém účast na
neomylnosti Boha, „jenž se nemůže mýlit ani klamat“.17
(2746) Učitelský úřad církve hájil tuto nauku proti čistě symbolickému výkladu a pragmatickému výkladu dogmat, kterým se
vyznačovali modernisté.18 V encyklice Humani generis (1950)
Pius XII. znovu varoval před dogmatickým relativismem, který
opouští ten způsob vyjadřování, jejž církev přijala, kvůli vyjadřování obsahu víry pomocí terminologie, která se v průběhu dějin
mění.19 Podobným způsobem Pavel VI. v encyklice Mysterium
fidei (1965) trvá na tom, že je třeba uchovávat přesná vyjádření
dogmat, jak je stanovila tradice.
B.II.2. Nauka Druhého vatikánského koncilu
(2747) Druhý vatikánský koncil předložil tradiční nauku
církve v poněkud širším kontextu, a tak zároveň vzal zřetel na
historický rozměr dogmat. Tento koncil učí, že celek Božího lidu
má účast na prorockém úřadu Kristově20 a že za pomoci Ducha
svatého v církvi existuje pokrok v porozumění apoštolské tradici.21 V rámci tématu misie a odpovědnosti, kterou nesou společně
všichni, koncil jasně potvrdil jak nauku o autentickém magisteriu,
které přísluší jen biskupům,22 tak nauku o neomylnosti církve.23
Koncil však vidí biskupy především jako hlasatele evangelia,
a podřazuje proto jejich učitelskou službu evangelizačnímu poslání.24 Toto podtržení pastoračního charakteru magisteria vedlo
Srov. Dei Filius 4 a 3; DS, č. 3020; kán. 3, DS, č. 3043.
Srov. PRVNÍ VATIKÁNSKÝ KONCIL, dogmatická konstituce Pastor aeternus 4; DS,
č. 3074.
17
Srov. Dei Filius 3; DS, č 3008.
18
Srov. dekret Lamentabili; DS, č. 3420–3426; 3458–3466. Srov. PIUS X., encyklika Pascendi; DS, č. 3483.
19
Srov. DS, č. 3881–3883.
20
Srov. LG, čl. 12.
21
Srov. DV, čl. 8.
22
Srov. DV, čl. 8, 10.
23
Srov. LG, čl. 25.
24
Srov. LG, čl. 25; ChD, čl. 12–14.
15
16
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k zvýšené pozornosti věnované otázce rozlišování mezi neměnným charakterem pokladu víry, tedy pravdami víry, na jedné straně, a jejich vyjadřováním na straně druhé. To znamená, že nauka
církve si uchovává stále týž smysl a obsah a zároveň musí být
předávána lidem živým způsobem odpovídajícím potřebám jejich
doby.25
(2748) Deklarace Mysterium ecclesiae (1973) využívá tohoto rozlišení a upřesňuje i prohlubuje ho proti nesprávné interpretaci, jakou se vyznačuje dogmatický relativismus. Je zřejmé, že
dogmata jsou historická v tom smyslu, že jejich význam „částečně
závisí na vyjadřovacích zvláštnostech určitého jazyka, jak se užívá
v určité epoše a za určitých okolností“. Následující definice zachovávají a potvrzují ty předcházející, ale zároveň je velmi často
vysvětlují a ve střetu s novými problémy a bludy také činí plodnými v životě církve. To neznamená, že bychom neomylnost mohli
redukovat na zásadní nehybnost ve věci pravdy. Dogmatické formulace nedefinují pravdu neurčitým, proměnlivým nebo jen přibližným způsobem, a už vůbec pravdu nemění nebo nedeformují.
Je třeba uchovat pravdu v jasně vymezené podobě. Právě v tom
tkví historický význam dogmatických formulací vynesených příslušnou autoritou.26 V apoštolském listu Ecclesia Dei (1988) papež Jan Pavel II. opět výrazně potvrdil tento význam živé tradice.
Je však zřejmé, že poměr mezi formulací a obsahem dogmat nutně
vyžaduje další objasnění.27
B.II.3. Teologické kvalifikace, nóty
(2749) Tradice je opravdu živou skutečností, což vysvětluje,
proč se setkáváme se značným počtem prohlášení magisteria, jejichž důležitost může být vyšší či nižší a jejichž závazný charakter
může mít odlišný stupeň. Kvůli tomu, aby mohla přesně hodnotit
Srov. GS, čl. 62; JAN XXIII., Allocutio inauguralis concilii Vaticani II;
EV 1, 55.
26
Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, deklarace Mysterium ecclesiae, čl. 5;
EV 4, 2576nn.
27
Viz níže C.III.3.
25
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a interpretovat zmíněná prohlášení, teologie vypracovala nauku
o teologických nótách, kterou pak částečně převzalo i církevní
magisterium. V těchto posledních letech bohužel došlo k tomu,
že zmíněná záležitost upadla v zapomenutí. Jedná se však o záležitost užitečnou pro interpretaci dogmat, kterou by bylo třeba
obnovit a dále rozvíjet.
(2750) Podle nauky církve „božskou a katolickou vírou je
třeba věřit všemu tomu, co je obsaženo v Božím slově psaném
i předávaném a co církev buď prostřednictvím slavnostního výroku, nebo prostřednictvím řádného a univerzálního magisteria předkládá k věření jakožto Bohem zjevené pravdy.“28 K tomu, v co je
třeba věřit, tedy patří pravdy víry ve vlastním slova smyslu i pravdy vztahující se k mravnímu životu, jak je dokládá zjevení.29
Přirozené pravdy a nauky spadající do oblasti přirozené morálky mohou nepřímo patřit k závazné nauce církve, pokud mají
nutnou a vnitřní spojitost s pravdami víry.30 Nicméně 2. vatikánský koncil jasně rozlišuje mezi naukou víry a principy z oblasti
přirozeného mravního řádu, když o pravdách víry koncil říká, že
je prohlašuje a učí jim autentickým způsobem, zatímco o zmíněných principech říká, že je deklaruje a svou autoritou potvrzuje.31
(2751) Jelikož magisterium je živoucí celek, souhlas věřících
se nemůže omezovat pouze na formálně definované pravdy. Ostatní výroky magisteria vydané papežem, Kongregací pro nauku
víry nebo biskupy, i když se nejedná o konečné definice, je třeba
v různém stupni rovněž přijímat s nábožnou uctivostí (religiosum
obsequium). Takovéto výroky patří k autentickému magisteriu,
když je vyjádřen magisteriální úmysl, který se skrývá v povaze
Dei Filius, 3; DS, č. 3011.
TRIDENTSKÝ KONCIL, Sessio IV, Decretum de libris sacris et traditionibus recipiendis; DS, č. 1501; srov. Pastor aeternus, čl.4; DS, č. 3074 („fides et mores“).
30
Srov. LG, čl. 25 („tantum patet quantum divinae Revelationis patet depositum,
sancte custodiendum et fideliter exponendum“) – „[Avšak tato neomylnost]…
sahá tak daleko, jak daleko sahá poklad božského zjevení, který se má svatě
zachovávat a věrně vykládat“ – Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní
Vydří 2002, s. 62).
31
Srov. DH, čl. 14.
28
29
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dokumentů, ve frekvenci, s níž je daná nauka opětně předkládána,
ve způsobu vyjádření.32 Přesný význam tohoto koncilního prohlášení vyžaduje ještě další specifické teologické vysvětlení. Kvůli
tomu, aby se závaznost určitého prohlášení zbytečně neoslabovala, bylo by opravdu záhodno, aby samo církevní magisterium
pokaždé jasně vyjadřovalo způsob a stupeň závaznosti svých
vlastních prohlášení.
B.II.4. Praxe magisteria
(2752) Praxe církevního magisteria musí směřovat k tomu,
aby byla v souladu s jeho pastorálním charakterem. Jeho úkol,
jímž je autenticky dosvědčovat pravdu Ježíše Krista, patří k jeho širšímu poslání péče o duše (cura animarum). V souvislosti
se svou pastorační povahou církev s rozvahou a rozlišováním
čelí novým problémům společenské, politické a ekleziologické
povahy.
V posledních staletích lze rozpoznat, že magisterium interpretuje určité předchozí pozice s ohledem na nový vývoj, což
platí zejména tehdy, když byl určitý komplexní údaj dostatečně
analyzován a objasněn. To se projevuje v postoji k společenským
problémům, k novým poznatkům moderních přírodních věd,
k lidským právům a zejména k náboženské svobodě, k historicko-kritické metodě, k ekumenickému hnutí, dále v postoji úcty k východním církvím a k bádání o reformátorech a tak dále.
(2753) Ve společnosti charakterizované pluralismem a v církevním společenství s velmi výraznými rozličnostmi naplňuje
magisterium své poslání stále častěji takovým způsobem, že přistupuje k argumentaci. V dané situaci platí, že dědictví víry může
být předáváno jedině za podmínky, že magisterium a další osoby
pověřené pastorační a teologickou odpovědností budou ochotny
ke společné práci, která bude mít argumentativní povahu. Vezmeme-li v úvahu vědecké a technologické objevy poslední doby, zdá
se být vhodné vyloučit zaujímání příliš vyhraněných pozic a spíše
32

Srov. LG, čl. 25.

110

upřednostňovat rozhodnutí, která budou obsahovat patřičná rozlišení a která budou vytyčovat další směřování, což se týká především definitivních rozhodnutí ze strany magisteria.
B.III. Základní systematicko-teologické úvahy
B.III.1. Dogma v rámci „paradosis“ církve
(2754) Základní prohlášení křesťanské víry spočívá ve vyznání, že Logos, jenž předběžně a jaksi částečně vyzařuje z každé
skutečnosti a jehož příchod byl konkrétně přislíben ve Starém
zákoně, se objevil v celé své plnosti jako konkrétní historická postava v Ježíši Kristu (srov. Jan 1, 3–4.14). V plnosti času v Ježíši
Kristu „přebývá celá plnost božství tělesně“ (Kol 2, 9); „v něm
jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání“ (Kol 2, 3). On
je svou osobou „cesta, pravda a život“ (Jan 14, 6).
Přítomnost věčnosti v konkrétní a historické postavě tudíž
následně patří k esenciální struktuře křesťanského tajemství spásy.
V něm je bezmezná otevřenost člověka konkrétně určena Bohem.
Toto konkrétní, a nikoli mnohoznačné určení musí hrát rozhodující
roli v našem vyznávání víry v Ježíše Krista. Křesťanství je tudíž,
abychom tak řekli, svou vlastní povahou dogmatické.
(2755) Pravda o Bohu by s Ježíšem Kristem nevstoupila
eschatologicky a definitivně do dějin, kdyby v Duchu svatém,
jenž nám pokaždé znovu připomíná Ježíše Krista a jenž nás vede
k plnosti celé pravdy (srov. Jan 14, 26; 16, 13), nebyla přijata a veřejně vyznávána komunitou věřících. V Marii a v bezvýhradném
„ano“ vůči spasitelské vůli Boží, které Maria pronesla ve jménu
celého lidského rodu, církev vidí pravzor svého vlastního „ano“ ve
víře. V Duchu svatém je církev Kristovým tělem, v němž a jehož
prostřednictvím se všem lidem hlásá mnohotvará moudrost Boží
(srov. Žid 3, 10n.; Řím 16, 25n.; Kol 1, 26n.). Sebesdělení Otce,
jež on sám dává prostřednictvím Slova v Duchu svatém, zůstává ve svém předávání mnohotvarým způsobem trvale přítomno
v církvi, tedy v jejích slovech a dílech, v její liturgii, v její mod111

litbě stejně jako v celém jejím životě.33 Dogmatické definice jsou
tudíž pouze jedním prvkem uvnitř mnohem širší tradice.
Tak platí, že skutečnost a pravdu Ježíše Krista „máme“ výhradně díky zprostředkování a svědectví církve, kterou podpírá
a oživuje Duch svatý. Bez církve bychom neměli Krista, radostnou zvěst a Písmo svaté. Určité nedogmatické křesťanství, které
by nebralo v potaz církevní zprostředkování, by bylo čímsi pouze
vnějškovým.
(2756) Paradosis církve přijímá otevřenost a univerzalitu
lidské řeči, jejích symbolů a pojmů; církev jim pak dodává definitivní význam, když je očišťuje a proměňuje. Skutečnosti nového
stvoření tudíž odpovídá nová terminologie, jejímž prostřednictvím
se dorozumívají všechny národy a připravuje se eschatologická
jednota nového lidstva. Právě to je umožněno díky skutečnosti,
že paradosis se vtěluje do symbolů a do jazyků všech národů,
očišťuje a proměňuje jejich bohatství, aby je začlenila do ekonomie jediného tajemství spásy (srov. Ef 3, 9). V tomto historickém
procesu církev k evangeliu nepřidává nic nového (non nova),
nýbrž hlásá Kristovu novost pokaždé novým způsobem (noviter).
Církev vždy, když používá nové prvky, uvádí je do souladu s těmi
starými.34
Kontinuita uvnitř tohoto procesu živého předávání víry
(paradosis) má svůj poslední základ ve skutečnosti, že církev je
subjektem víry, který překračuje prostor a čas. Z uvedeného důvodu si církev musí v každém okamžiku prostřednictvím své paměti
oživované Duchem svatým připomínat dějiny své víry; musí tuto
paměť prorockým způsobem oživovat a činit plodnou pro přítomnost i budoucnost.
B.III.2. Nauka církve (dogmata v širším slova smyslu)
(2757) Uvnitř všeho toho, čím je církevní paradosis, se jako
dogma v širším slova smyslu rozumí naukové a závazné svědectví
33
34

Srov. DV, čl. 8.
Srov. DH, čl. 1.
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církve o spásonosné pravdě Boží, jak byla přislíbena ve Starém
zákoně a definitivním způsobem zjevena ve své plnosti Ježíšem
Kristem. Tato pravda zůstává přítomna v církvi prostřednictvím
působení Ducha svatého. Není pochybnost o tom, že tato nauková
složka patří k hlásání církve již od prvopočátku Nového zákona.
Sám Ježíš vystupoval jako učitel (rabbi) a byl také tak vnímán. On
sám učil a své učedníky vysílal, aby učili (srov. Mt 28, 20). V prvních křesťanských komunitách existovali učitelé ve vlastním slova
smyslu (srov. Řím 12, 7; 1 Kor 12, 28; Ef 4, 11). Připomínáme, že
obzvláštní typ výuky zřejmě provázel paradosis v souvislosti se
křtem (srov. Řím 6, 17). Uvedená důležitost nauky vystupuje ještě
jasněji do popředí v pozdějších apoštolských spisech (srov. 1 Tim
1, 10; 2 Tim 4, 2n.; Tit 1, 9; atd.).
(2758) Magisteriální výklad zjevené pravdy je určitým
svědectvím o slovu Božím v lidském slovu a prostřednictvím
lidského slova. Toto svědectví má účast jak na definitivním a eschatologickém charakteru Boží pravdy zjevené v Ježíši Kristu, tak
na historičnosti a na podmíněnosti každé lidské řeči. Nauku církve
je možno správně chápat a interpretovat jedině ve víře. Z řečeného
vyplývá:
(2759) – Dogmata se mají interpretovat jako připomínající
slovo (verbum rememorativum). Je třeba je chápat jako určitou
anamnézu, jako určitou interpretaci velkých Božích skutků, které
jsou hlásány slovem Božího zjevení. Z uvedeného důvodu se dogmata mají chápat na základě Písma svatého a tradice a vykládat
prostřednictvím Písma a tradice. Dogmata je třeba vykládat na základě celistvosti a úplnosti (totalitatem) Starého a Nového zákona
podle analogie víry.35
(2760) – Dogmata se mají chápat jako vyjadřující slovo (verbum demonstrativum). Dogmata nehovoří pouze o spásonosných
událostech minulosti, nýbrž chtějí účinným způsobem vyjadřovat
spásu tady a teď. Dogmata chtějí být světlem a životem. Dogmata
mají být tudíž interpretována jako spásonosné pravdy a předávána
35

Srov. DV, čl. 12.
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živým, přitažlivým a podněcujícím způsobem lidem každé epochy
dějin.
(2761) – Dogmata se mají interpretovat jako předjímající
slovo (verbum prognosticum), tedy jako svědectví o pravdě a skutečnosti eschatologické spásy. Dogmata jsou tudíž eschatologická
a předjímající tvrzení. Dogmata mají probouzet naději, a proto je
třeba je vykládat vzhledem k poslednímu cíli, k naplnění člověka
a světa.36 Mají být chápána jako doxologie.
B.III.3. Dogmata v užším slova smyslu
(2762) Magisteriální předložení zjevené pravdy se může vyjadřovat různými způsoby, více či méně výslovně, může mít také
různé stupně závaznosti.37 V užším slova smyslu (tedy ve smyslu,
který byl vypracován až v moderní epoše) platí, že dogma je určitá nauka, v níž církev předkládá definitivním způsobem určitou
zjevenou pravdu, a to způsobem zavazujícím celek Božího lidu,
takže popření této nauky je odvrhováno jako hereze a penalizováno vyloučením ze společenství církve. V dogmatu v užším slova
smyslu se setkává první složka naukové povahy s druhou složkou
disciplinární povahy. Takováto nauková tvrzení pronesená na
základě božského práva (iuris sacri) mají nepopiratelný základ
v Písmu svatém, především pak v moci svazovat a rozvazovat,
kterou Ježíš udělil církvi a která má sílu zákona rovněž v nebi,
tedy před Bohem (srov. Mt 16, 19; 18, 18). Dokonce i pronesení
výroku o vyloučení ze společenství má svůj základ v Novém zákoně (srov. 1 Kor 16, 22; Gal 1, 8n.; 1 Kor 5, 2–5; 2 Jan 10; atd.).
(2763) Tato nauková a zároveň právní závaznost spjatá s jediným výrokem odpovídá konkrétnímu charakteru křesťanské
víry a rozhodnutí, které tato víra implikuje. Zároveň však v sobě
skrývá nebezpečí určitého pozitivismu a dogmatického minimalismu. Abychom vyloučili zmíněná dvě nebezpečí, je třeba dvojí
integrace dogmat:
36
37

Srov. Dei Filius, čl. 4; DS, č. 3016.
Srov. LG, čl. 25.
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(2764) – Jedná se o integraci všech dogmat do celku nauky
a života církve, protože „církev ve své nauce, životě a bohoslužbě
trvale uchovává a všem pokolením předává všechno, co sama je
a v co věří.“38 Platí tedy, že dogmata je třeba interpretovat v celkovém kontextu života a nauky církve.
(2765) – Jedná se o integraci každého dogmatu do souvislosti se všemi ostatními dogmaty. Dogmata jsou totiž srozumitelná
jedině na základě svých vzájemných vazeb (nexus mysteriorum)39
a svého vzájemného organického propojení. V dané souvislosti je
třeba věnovat obzvláštní pozornost jejich organickému uspořádání nebo „hierarchii pravd“ katolické nauky. Zmíněné organické
uspořádání a hierarchie pravd závisí na tom, jak jsou jednotlivá
dogmata spjata s christologickým základem křesťanské víry.40
Všechny zjevené pravdy je jistě nutno přijímat stejnou božskou
vírou, avšak jejich význam a jejich závažnost se rozlišují podle
jejich poměru ke Kristovu tajemství.
B.III.4. Teologický význam dogmat
(2766) V posledním důsledku platí, že každé zjevení je zjevením a sebedarováním, které Otec uskutečňuje prostřednictvím
Syna a v Duchu svatém, abychom vstoupili do jeho společenství.41
Bůh je tudíž jediným a všeobjímajícím objektem víry i teologie
(svatý Tomáš Akvinský). Následně lze říci: „Úkon věřícího se
nezastavuje u výroku, nýbrž je zaměřen ke skutečnosti.“42 V souvislosti s tím středověká teologická tradice stanoví ohledně článku
víry: „Článek víry je určitý způsob, jak pojímat Boží pravdu, a zaměřuje nás k této pravdě.“43 To znamená, že článek víry je pravdivé a reálné zachycení Boží pravdy. Jedná se o naukovou mediaci,
DV 8; česky: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří 2002,
s. 113. Poznámka překladatele: Jelikož citovaný překlad na tomto místě obsahuje
evidentní chybu (perpetuat – „zvěčňuje“), znění upravujeme.
39
Srov. Dei Filius, čl. 4; DS, č. 3016.
40
Srov. UR, čl. 11.
41
Srov. DV, čl. 2.
42
Sv. TOMÁŠ AKVINSKÝ, STh II–II, q. 1, a. 2, ad 2.
43
Sv. ISIDOR SEVILSKÝ, citovaný v STh II–II, q. 1, a. 6, sed contra.
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která obsahuje pravdu, již dosvědčuje. Právě proto, že se jedná
o pravdivé zachycení, dogma odkazuje nad sebe k tajemství Boží
pravdy. Z řečeného vyplývá, že interpretace dogmat je, podobně
jako každá jiná interpretace, putováním, jež nás vede od vnějšího
slova k srdci jeho významu a jež nás konečně přivádí k věčnému
Slovu Božímu. Proto také interpretace dogmat nevede od určitého
slova nebo určité specifické formulace k dalším slovům. Spíše
vychází od slov, obrazů a pojmů k pravdě věci, kterou tato slova
obsahují. Z řečeného vyplývá, že na konci každého poznání víry
se nachází určitá anticipace věčného patření na Boha tváří v tvář.
Z tohoto teologického významu dogmat vyplývá:
(2767) – Stejně jako každý jiný lidský výrok o Bohu, také
dogmata je třeba chápat na základě analogie, což znamená, že
podobnost tvorů se Stvořitelem není nikdy oddělena od nepodobnosti ještě větší.44 Analogie představuje hráz jednak proti
objektivizovanému a zvěcnělému chápání víry a dogmat, jednak
proti přemrštěně negativní teologii, která vnímá dogmata jako
pouhopouhé „šifry“ transcendence, jež v posledním důsledku
zůstává neuchopitelná; tato přehnaně negativní teologie neuznává
historickou a konkrétní povahu křesťanského tajemství spásy.
(2768) – Analogický charakter dogmat nesmí být mylně
zaměňován za jejich čistě symbolické pojímání, které hledí na
dogmata jako na pozdější objektivizaci buď původní existenciální
náboženské zkušenosti, nebo určité sociální či církevní praxe. Dogmata je třeba vnímat spíše jako naukové formulace, které jsou
nám předloženy se závaznou platností vzhledem ke spasitelské
pravdě Boží. Dogmata jsou naukovými formulacemi, jejichž
obsah sestává z Božího slova a z pravdy samého Boha. Dogmata
tedy musí být interpretována především teologickým způsobem.
(2769) – Podle nauky církevních otců platí, že teologická
interpretace dogmat není výhradně intelektuálním procesem.
Z hlubšího hlediska se jedná o duchovní děj, který se odehrává
Srov. ČTVRTÝ LATERÁNSKÝ KONCIL, De errore abbatis Ioachim; DS, č. 806. Poznámka překladatele: Na tomto místě se hovoří o analogii entis, kterou je třeba
odlišovat (v teologii však nikoli oddělovat) od analogie víry.
44
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pod vedením Ducha pravdy a který není možný bez předchozího
očištění „očí srdce“. Tato interpretace předpokládá světlo víry,
kterou nám daruje Bůh, účast na Božích záležitostech a duchovní
zkušenost týkající se toho, v co věříme. Zmíněné záležitosti jsou
dílem Ducha svatého v nás. Především v tomto hlubším smyslu je
interpretace dogmat problémem vztahu mezi teorií a praxí. Interpretace dogmat je tedy nerozborně spjata s životem ve společenství s Ježíšem Kristem v církvi.
C. KRITÉRIA INTERPRETACE
C.I. Dogma a Písmo svaté
C.1.1. Základní význam Písma svatého
(2770) Spisy Starého a Nového zákona byly vytvořeny pod
vedením Ducha svatého tak, aby to bylo vhodné „k poučování,
k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti“
(2 Tim 3, 16). Tyto spisy jsou sebrány v kánonu biblických knih.
Prostřednictvím svého magisteria církev uznala a stále uznává ve
zmíněném kánonu apoštolské svědectví o víře, autentické a spolehlivé vyjádření víry prvotní církve.45 „Církev měla vždy v úctě
Boží Písmo jako samo tělo Páně, vždyť – především v posvátné
liturgii – nepřestává brát a podávat věřícím chléb života ze stolu
jak Božího slova, tak Kristova těla… Je tedy třeba, aby se všechno
církevní kázání i křesťanská zbožnost živila a řídila Písmem svatým.“46 Studium Písma svatého musí být duší jak veškeré teologie,
tak veškerého hlásání.47 Svědectví Písma svatého tudíž také musí
být výchozím bodem a základem porozumění dogmatům.

Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, Sessio IV, Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis, čl. 2; DS, č. 3029.
46
DV, čl. 21; česky: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří 2002,
s. 121. V citovaném textu jsme si dovolili upravit ortografii.
47
Srov. DV, čl. 24.
45
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C.I.2. Krize a pozitivní přínosy moderní exegeze
(2771) V moderní době se projevuje konflikt mezi exegezí
a dogmatikou. Po osvícenství byly rozvinuty prostředky historicko-kritického bádání také jako prostředek emancipace vzhledem
k dogmatické a církevní autoritě. Uvedená kritika se stávala stále
radikálnější. Velmi záhy došlo k tomu, že se nejednalo pouze
o konflikt mezi Písmem a dogmatem, nýbrž samotný text Písma
byl podrobován kritice, aby se poukazovalo na takzvané „dogmatické prvky“, které jsou v Písmu přítomny. Kritické sociálně-politické a psychologické metody postupovaly dále stejným směrem
a zkoumaly texty Písma, aby v něm nacházely sociální a politické
antagonismy nebo podprahové psychologické údaje. Všechny tyto
rozličné kritické proudy společně podezírají církevní dogma i Písmo svaté, že se v nich skrývá jakási prapůvodní skutečnost, kterou
lze odhalit jedině pomocí kritické analýzy.
Nesmíme opomíjet pozitivní otázky a přínosy kritického
přístupu k tradici, jak se projevil zejména v osvícenské epoše.
Historická kritika Písma svatého potenciálně doložila, že sama
Bible má církevní povahu, protože je zakořeněna v paradosis
prvotní církve a protože vymezení kánonu svatých knih se zakládá
na vnitrocírkevním rozhodovacím procesu. Exegeze nás tímto
způsobem přivádí k dogmatu a k tradici.
(2772) Sama historická kritika rozhodně nedošla k závěru,
že samotný Kristus by byl absolutně „nedogmatický“. Dokonce
i v podání té nejrigoróznější historické kritiky zůstává určité historické jádro týkající se pozemského Ježíše, totiž Ježíšova tvrzení
ohledně jeho poslání, jeho osoby, jeho vztahu k Bohu jako k vlastnímu „Abba“. Zmíněný Ježíšův nárok v sobě implicitně obsahuje
následný dogmatický vývoj, který se projevuje již v Novém
zákoně a představuje jádro všech dalších dogmatických definic,
v důsledku čehož platí, že prvotní forma křesťanského dogmatu
a zároveň jádro celého Nového zákona je vyznání, že Ježíš Kristus
je Syn Boží (srov. Mt 16, 16).
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C.I.3. Nauka Druhého vatikánského koncilu o interpretaci
Písma svatého
(2773) Druhý vatikánský koncil vzal zřetel na pozitivní znepokojení obsažená v moderním kritickém přístupu k Písmu svatému a podtrhl, že při interpretaci Písma svatého je třeba pečlivě
hledat to, „co měli svatopisci skutečně na mysli a co chtěl jejich
slovy zjevit Bůh“. Když právě toto chceme odhalovat, je třeba
věnovat pozornost historickým okolnostem a dobovým způsobům
vnímání, vyjadřování a vypravování. Historicko-kritická metoda
a její přínosy mají být začleněny do teologické a církevní interpretace a stát se její součástí. „Protože… Písmo svaté se má číst a vykládat v témž Duchu, ve kterém bylo napsáno…, je třeba neméně
pečlivě přihlížet k obsahu a jednotě celého Písma.“48
(2774) Teologická interpretace Písma svatého musí vycházet od Ježíše Krista, který představuje jádro celého Písma. On
je jediným interpretem (exégesató) Otce (srov. Jan 1, 18). Již od
prvopočátku dává učedníkům účast na této interpretaci, když je
uvádí do svého způsobu života, když jim svěřuje své poselství,
když je vybavuje svou mocí a svým Duchem, jenž je uvádí do celé
pravdy (srov. Jan 16, 13). V síle tohoto Ducha apoštolové a jejich
učedníci vyjádřili a písemně předali svědectví o Ježíšovi. Interpretace právě uvedeného svědectví je tudíž nerozborně spjata jednak
s působením Ducha v kontinuitě s jeho svědectvím (apoštolská
posloupnost), jednak se smyslem Božího lidu pro víru.
(2775) V církevním dogmatu tudíž jde o správnou interpretaci Písma svatého. Při této dogmatické a závazné interpretaci
Písma svatého magisterium nestojí nad Božím slovem, nýbrž je
spíše v jeho službě.49 Magisterium posuzuje nikoli Boží slovo,
nýbrž správnost jeho interpretace. Určitá historická epocha se
nemůže vrátit za to, co již Duch svatý formuloval v dogmatu jako
klíč ke správné četbě Písma svatého. To však nevylučuje možnost,
že v nějaké následné epoše se objeví nové zorné úhly a nové for48
49

DV, čl. 12.
Srov. DV, čl. 10.
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mulace. Konečně platí, že soud církve ve věcech víry je ustavičně
prohlubován díky přípravné práci exegetů a díky jejich usilovnému bádání ohledně toho, co Písmo chtělo vyjádřit.50
C.I.4. Christocentrismus Písma jako kritérium interpretace
(2776) Navzdory všem přínosům moderní doby a radikálním
proměnám v duchovní oblasti, které jsou důsledkem osvícenství,
zůstává trvale v platnosti, že Kristus představuje definitivní zjevení Boha a že nelze očekávat ani nějakou novou epochu dějin
spásy, která by překračovala spásu realizovanou Kristem, ani
nějaké nové evangelium. Doba probíhající až do Kristova návratu
je esenciálně vázána na ono historické „jednou provždy“ (epafax)
Ježíše Krista, na podání Písma svatého a církevní paradosis, které mu vydávají svědectví. Přítomná, ač ještě skrytá, vláda Ježíše
Krista je měřítkem a kritériem, podle něhož se již nyní rozlišuje
lež od pravdy. Rovněž platí, že s ohledem na Ježíše Krista se
rozlišuje mezi tím, co v nových interpretačních metodách Písma
svatého „odkrývá autentického Krista“, a tím, co ho zneuznává,
ba dokonce falšuje.
(2777) Mnohé perspektivy otevřené za pomoci historicko-kritické metody i za pomoci dalších metodologických přístupů
(srovnávací věda náboženská, strukturalismus, sémiotika, sociální
historie, hlubinná psychologie) mohou přispět k tomu, že dokážeme Kristovu postavu lépe vystihovat a vykreslovat pro lidi naší
doby. Nicméně je třeba podotknout, že všechny tyto metody mohou být plodné jedině v té míře, v jaké se jich využívá v poslušnosti víry, a za předpokladu, že si tyto metody nenárokují autonomii.
Církevní společenství zůstává místem, kde je interpretace Písma
chráněna před nebezpečím, že bude převrácena charakteristickými
myšlenkovými proudy té nebo oné epochy lidských dějin.

50

Srov. DV, čl. 12.
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C.II. Dogma v tradici a ve společenství církve
C.II.1. Nerozborné sepětí mezi Písmem, tradicí a společenstvím
církve
(2778) Jediné evangelium, které bylo jako naplnění starozákonních příslibů ve své plnosti zjeveno jednou provždy Ježíšem Kristem, zůstane trvale zdrojem každé spásonosné pravdy
a každé nauky v oblasti morálky.51 Díky asistenci Ducha svatého
apoštolové a jejich učedníci předali toto evangelium dále svým
hlásáním, svým příkladem a institucemi, které založili. Pod vlivem inspirace téhož Ducha toto evangelium rovněž zaznamenali
a zredigovali v písemné podobě.52 Tímto způsobem Písmo a tradice představují společně jediné apoštolské dědictví (depositum
fidei), které církev musí věrně střežit (srov. 1 Tim 6, 20; 2 Tim
1, 14). Evangelium tedy nebylo církvi předáno v mrtvých literách
napsaných pouze na pergamenu; ono bylo napsáno Duchem svatým do srdce věřících (srov. 2 Kor 3, 3). Díky Duchu svatému je
proto evangelium trvale přítomno ve společenství církve, v nauce
církve, v jejím životě, a především v její liturgii.53
(2779) Písmo svaté, tradice a společenství církve nejsou tudíž vzájemně oddělené skutečnosti, nýbrž utvářejí jednu jedinou
skutečnost,54 která nachází svůj nejhlubší základ v tom, že Otec
společně vysílá své Slovo a Ducha, aby nám je daroval. Duch
svatý působí velká díla a shromažďuje lid, který tato díla vyznává
a dosvědčuje. V plnosti času tento Duch působí vtělení věčného
Božího Slova (srov. Mt 1, 20; Lk 1, 35); prostřednictvím křtu buduje církev jakožto Kristovo tělo (srov. 1 Kor 12, 13); ustavičně
církvi připomíná slova, skutky a osobu Ježíše Krista a uvádí církev do celé pravdy (srov. Jan 14, 26; 15, 26; 16, 13–14).
Působením Ducha se vnější slovo stává ve věřících „duchem
a životem“. Je to sám Bůh, kdo věřící vzdělává prostřednictvím
Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, Sessio IV, Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis; DS, č. 1501.
52
Srov. DV, čl. 7.
53
Srov. DV, čl. 8.
54
Srov. DV, čl. 9–10.
51
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svého pomazání (srov. 1 Jan 2, 20.27; Jan 6, 45). Duch svatý probouzí a oživuje sensus fidelium, tedy onen vnitřní smysl, jehož
prostřednictvím Boží lid, pod vedením církevního magisteria,
uznává hlásání nikoli jako slovo člověka, nýbrž jako slovo Boží,
které pak přijímá a střeží s neporušitelnou věrností.55
C.II.2. Jediná tradice a pluralita tradic
(2780) Tradice (paradosis) není ničím jiným než sebedarováním Boha Otce prostřednictvím Ježíše Krista v Duchu svatém, a to prostřednictvím stále obnovované přítomnosti tohoto
sebedarování v církevním společenství. Již od prvopočátku tato
živá tradice v církvi nabývala četných a rozličných podob v partikulárních tradicích (traditionibus). Její nevyčerpatelné bohatství
se projevuje v množství nauk, zpěvů, symbolů, obřadů, právních
předpisů a institucí. Tradice prokazuje svou plodnost rovněž
prostřednictvím inkulturace v rozličných místních církvích v závislosti na kulturních prostředích, v nichž se tyto místní církve
nacházejí. Tyto mnohotvárné a mnohočetné tradice jsou natolik
pravověrné, nakolik dosvědčují a předávají jednu jedinou apoštolskou tradici.
(2781) Rozlišování duchů (srov. 1 Kor 12, 10; 1 Sol 5, 21;
1 Jan 4, 1) tudíž patří k působení Ducha svatého, které spočívá
v uvádění do plné pravdy. Jedná se o rozlišení tradice, kterou církev přijala od Pána (srov. 1 Kor 11, 23), od lidských tradic (srov.
Mk 7, 8; Kol 2, 8). Apoštolská tradice v církvi nemůže utrpět
žádné zásadní poškození, protože její neporušenost střeží trvalá
asistence Ducha svatého. Proto v církvi, která je svatá a zároveň
církví hříšníků, dochází k tomu, že se do jediné tradice přiměšují
lidské tradice, které umenšují jedinou apoštolskou tradici, anebo
upřílišňují některé její aspekty natolik, že jádro této jediné apoštolské tradice je nakonec zamlžováno. Z uvedeného důvodu církev
ustavičně potřebuje očištění, pokání a obnovu vzhledem k té jedi55

Srov. LG, čl. 12; LG, čl. 35.

122

né apoštolské tradici, která se v ní nachází.56 Kritérium rozlišování
duchů vychází z povahy tradice samotné:
(2782) – Jelikož je to jediný Duch, kdo působí v průběhu
celých dějin spásy, v Písmu svatém, v tradici i v životě církve
v průběhu věků, platí, že základním kritériem musí být vnitřní
soudržnost tradice. Tato soudržnost je zajištěna skutečností, že
Ježíš Kristus představuje jádro zjevení. Sám Ježíš Kristus je tedy
jednotícím bodem pro celou tradici a pro její mnohočetné podoby;
on je kritériem rozlišování a interpretace. Nahlížení a interpretace
Písma svatého, tradice i jednotlivých partikulárních tradic v jejich
vzájemné propojenosti musí proto vycházet právě z tohoto jediného jádra.
(2783) – Jelikož víra nám byla předána jednou provždy
(srov. Jud 3), církev je trvalým způsobem spjatá s apoštolským
odkazem. Z toho vyplývá, že apoštolskost je zásadním kritériem
interpretace. Církev se musí trvale obnovovat prostřednictvím
živé připomínky svého původu a interpretovat dogmata právě ve
světle tohoto svého původu.
(2784) – Jediná apoštolská víra, která byla ve svém celku
předána církvi, nachází svou výrazovou podobu v rozličnosti tradic místních církví. Zásadním kritériem je katolicita, tedy soulad
v rámci církevního společenství. Soulad v určitém bodu nauky
víry, který po dlouhé časové období nebyl popírán, představuje
známku apoštolskosti dané nauky.
(2785) – Vazba mezi tradicí a církevním společenstvím se
projevuje a aktualizuje především při slavení liturgie. Proto také
lex orandi (pravidlo modlitby) je zároveň lex credendi (pravidlem
víry).57 Liturgie je živým a sjednocujícím teologickým místem
víry. Tím je nejen, jaksi na první pohled, proto, že liturgické výrazové prostředky musí odpovídat naukovým vyjádřením, nýbrž
v mnohem hlubším smyslu především proto, že liturgie tajemství
víry opravdu zpřítomňuje. Sjednocení s eucharistickým tělem
56
57

Srov. LG, čl. 8.
Srov. Indiculus, 8; DS, č. 246.
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Kristovým slouží k budování a vzrůstu církevního těla Páně, tedy
společenství, jímž je církev (srov. 1 Kor 10, 17).
C.II.3. Interpretace dogmat v rámci církevního společenství
(2786) Církev je svátost, tedy zároveň místo, znamení a nástroj tradice (paradosis). Církev hlásá evangelium o spásonosných
dílech Božích (martyria); předává vyznání víry těm, které křtí
(srov. Řím 6, 17); vyznává svou vlastní víru v okamžiku lámání
chleba a při modlitbě (leitúrgia) (srov. Sk 2, 42); slouží Ježíšovi
v chudých, pronásledovaných, uvězněných, nemocných a umírajících (diakonia) (srov. Mt 25). Dogmata jsou vyjádřením té samé
tradice víry v naukové rovině. Není tudíž možné oddělovat je od
kontextu církevního života a interpretovat je jako čistě konceptuální formulace. Význam dogmat a jejich interpretace je především
soteriologickou záležitostí: jejich úlohou je chránit církevní společenství před bludem, léčit poranění tohoto společenství, sloužit
jeho růstu v živé víře.
(2787) Tajemství živé paradosis a její interpretace byly jako
celek svěřeny církvi. V rámci církve přísluší biskupům, kteří byli
ustanoveni v apoštolské posloupnosti,58 aby autenticky interpretovali tradici víry.59 Ve společenství s římským biskupem, jemuž
byla obzvláštním způsobem svěřena služba jednotě věřících, mají
biskupové kolegiální moc definovat dogmata a autenticky je interpretovat. To může vykonávat kolegium biskupů ve společenství
s papežem, anebo papež sám, jenž je hlavou biskupského kolegia.60
Úloha interpretovat v církvi dogmata přísluší rovněž „svědkům“ a učitelům, kteří jsou ve společenství s biskupy. Svorné svědectví církevních otců (unanimis consensus patrum),61 svědectví
Srov. LG, čl. 20.
Srov. DV, čl. 10.
60
Srov. LG, čl. 25.
61
Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, Sessio IV, Decretum De vulgata editione Bibliorum
et de modo interpretandi sacram Scripturam; DS, č. 1507; Dei Filius 2; DS, č.
3007.
58
59
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těch, kdo podstoupili mučednictví pro víru, svědectví ostatních
svatých, které kanonizovala církev, a především svědectví církevních učitelů mají obzvláštní význam.
C.II.4. Ve službě souhlasu věřících (consensus fidelium)
(2788) Jedním ze zásadních kritérií pro rozlišování duchů je
prohlubování jednoty Kristova těla (srov. 1 Kor 12, 3–11). Z uvedeného důvodu platí, že působení Ducha svatého v církvi se projevuje také ve „vzájemném přijetí“. Písmo svaté stejně jako tradice
projevují svůj význam především tehdy, když se uskutečňují při liturgii. Písmo a tradice jsou plně přijaty církevním společenstvím,
když jsou slaveny v rámci „tajemství víry“. Interpretace dogmat
je určitá forma služby této vnímavosti věřících, jejich smyslu pro
víru (sensus fidelium), jehož prostřednictvím Boží lid od biskupů
až po poslední věřící laiky (srov. svatý Augustin) vyjadřuje svůj
univerzální souhlas s obsahem víry a mravů.62 Dogmata a jejich
interpretace musí posilovat tento souhlas ze strany věřících ve vyznávání toho, co jsme slyšeli od počátku (srov. 1 Jan 2, 7.24).
C.III. Dogma a jeho aktuální interpretace
C.III.1. Nezbytnost současné interpretace
(2789) Živá tradice Božího lidu putujícího dějinami se nezastavuje v určitém okamžiku dějin. Tradice dospívá k současné
době, kterou prochází, aby pokračovala v budoucnosti. Definice
určitého dogmatu tudíž není pouze vyvrcholením příslušného
vývoje, nýbrž zároveň také novým počátkem. Jestliže se určitá
pravda víry stane dogmatem, navždy se včleňuje do paradosis,
která pokračuje. Po definici následuje přijetí, tedy živé prolnutí
zmíněného dogmatu do života společenství církve a zároveň
hlubší proniknutí do pravdy, kterou toto dogma dosvědčuje. To
znamená, že dogma nesmí být vnímáno pouze jako nějaké neživé
připomínání minulosti, nýbrž musí v životě církve přinášet plody.
62

Srov. LG, čl. 12.
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Z uvedeného důvodu nestačí v dogmatické formulaci vidět pouze
jeho negativní nebo vymezující význam. Dogma je třeba chápat
v jeho pozitivním významu, který znamená otevřenost pravdě.
(2790) Právě zmíněná forma interpretace dogmat pro dnešní
dobu musí pamatovat na dvě zásady, které jako by si na první pohled protiřečily. Jedná se o trvalou platnost pravdy na jedné straně
a o aktualitu pravdy na straně druhé. To znamená, že se nesmíme
zříkat tradice nebo ji zrazovat, ale zároveň platí, že pod záminkou
věrnosti pravdě nesmíme předávat nějakou zkamenělou tradici.
Je třeba, aby se z připomínání tradice rodila naděje pro přítomnost i budoucnost. Konečně platí, že určitá definice může být pro
přítomnost významná jedině tehdy, je-li pravdivá. Trvalá platnost
pravdy a její aktualita se tudíž vzájemně podmiňují. Jedině pravda
osvobozuje (srov. Jan 8, 32).
C.III.2. Pravidla, jimiž se má řídit současná interpretace dogmat
(2791) Současná interpretace dogmat představuje určitou
složku stále pokračujících dějin tradice a dějin dogmat, a proto se
řídí principy zmíněných dějin.
To především znamená, že zmíněná aktualizující interpretace
dogmat není výhradně ani pouze intelektuálním, ani pouze existenciálním nebo sociálním procesem. Tato interpretace rovněž nespočívá výhradně ani v přesnější definici jednotlivých konceptů, ani
ve vytváření nových formulací. Tato interpretace je inspirována,
podporována a vedena působením Ducha svatého v církvi a v srdci každého křesťana. Tato interpretace se odehrává ve světle víry,
dostává se jí pobídek od charizmat a příkladů svatých, jimiž Duch
svatý obdarovává svou církev v určité specifické epoše. Nesmíme
zapomínat, že do tohoto dění rovněž vstupuje prorocké svědectví
duchovních hnutí a vnitřní moudrost vyplývající z duchovní zkušenosti laiků naplněných Duchem svatým.63
(2792) Aktualizující interpretace dogmat se odehrává v životě církve a prostřednictvím života církve v jeho úplnosti právě
63

Srov. DV, čl. 8.
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tak, jako paradosis církve ve své plnosti. Místem této aktualizace
je kázání, katecheze, liturgické slavení, život modlitby, diakonie,
každodenní svědectví vydávané křesťany i právní a disciplinární
uspořádání církve. Právě v tom všem musí prorocké svědectví vydávané křesťany i skupinami věřících hledat svá kritéria. Je tedy
třeba, aby si jednotliví křesťané i skupiny věřících kladli následující otázku: Do jaké míry jsme ve společenství s životem církve
jako celku? Řečeno jinak: Může být naše úsilí přijato a převzato
církví, třebaže by se mělo jednat o dlouhý, ba dokonce bolestný
proces?
(2793) Víra a živé porozumění víře jsou zároveň plně lidskými úkony, které využívají všech schopností člověka, tedy jeho
intelekt, vůli a citlivost (srov. Mk 12, 30). Víra musí umět odpovědět na otázky každého člověka (apo-logia) ohledně důvodů naší
naděje (logos) (srov. 1 Petr 3, 15). Z uvedeného důvodu platí, že
v teologické práci má při aktualizující interpretaci dogmat velký
význam historické studium pramenů, přínos humanitních věd,
filosofie, hermeneutika a lingvistika. Všechny zmíněné obory mohou napomáhat svědectví církve a vykonat přípravnou práci pro
její interpretaci vzhledem k nárokům lidského rozumu. Při této
službě mají zmíněné vědy pochopitelně svůj základ a své kritérium v kázání, učení a v životě církve.
C.III.3. Trvalý charakter dogmatických formulací
(2794) Problematika současné interpretace dogmat se soustřeďuje v problému trvalé platnosti dogmatických formulací.64
Je nesporné, že musíme rozlišovat mezi trvale platným obsahem
dogmat a formou, v níž jsou tato dogmata vyjadřována. Tajemství
Krista překračuje výrazové prostředky každé historické epochy,
a proto se vymyká jakékoli vyčerpávající systematizaci (srov. Ef
3, 8–10).65 Při setkávání s rozličnými kulturami a se znameními
Srov. MTK, Jednota víry a teologický pluralismus, čl. 10–12.
Srov. tamtéž 1. Poznámka překladatele: Na tomto místě je uveden odkaz na
článek číslo 4 dotyčného dokumentu. Jedná se ale zcela zřetelně o redakční chybu, protože výrok i odkaz na biblické místo se nacházejí v prvním článku.
64
65
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časů, která postupně nadcházejí, Duch svatý pokračuje ve zpřítomňování Kristova tajemství v jeho ustavičné novosti.
(2795) Nicméně platí, že obsah a forma vyjádření se nemohou vzájemně striktně oddělovat. Symbolický systém řeči není
pouze vnějším přioděním jednotlivé pravdy, nýbrž také jejím určitým vtělením. Uvedené pravidlo na základě vtělení věčného Slova
platí obzvláštním způsobem pro vyznání víry církve. Toto vyznání
víry na sebe zřetelně bere konkrétní a vyjádřenou podobu, která
jakožto reálně symbolické vyjádření obsahu víry obsahuje a zpřítomňuje to, co je označováno. Z uvedeného důvodu proto platí,
že představy a koncepty tohoto vyznání víry nejsou zaměnitelné
podle toho, jak by se komu líbilo.
(2796) Bádání v oblasti dějin dogmat jasně prokazuje, že
ve zmíněných dogmatech církev výslovně nepřevzala nějakou
předem připravenou a danou terminologii. Církev spíše podrobila
již existující terminologii, převážně pocházející z řeči daného prostředí, určitému procesu očištění a proměny nebo přepracování.
Tímto způsobem církev vytvářela terminologii, která je vhodná
pro vyjadřování jejího poselství. Pomysleme kupříkladu na rozlišení mezi „esencí“ (nebo „přirozeností“) a „hypostazí“ nebo na
vypracování pojmu „osoba“, který v tomto významu v řecké filosofii neexistoval a jenž je výsledkem reflexe nad tajemstvím spásy
a nad obsahem biblického poselství.
(2797) Dogmatická terminologie církve se tedy formovala
v dialogu s určitými filosofickými systémy, avšak žádným způsobem se neváže na nějaký konkrétní filosofický systém. V procesu
slovního vyjadřování víry si církev vytvořila vlastní terminologii,
jejímž prostřednictvím vyjádřila dříve neznámé a nepochopené
skutečnosti. Tyto skutečnosti dnes právě díky zmíněnému lingvistickému vyjádření patří k paradosis církve, prostřednictvím této
tradice pak konečně patří k historickému dědictví lidstva.
(2798) Jakožto společenství víry je církev společenstvím ve
slově vyznání víry. Z uvedeného důvodu platí, že jednota v základních slovech víry patří k jednotě církve v synchronním i diachron128

ním slova smyslu. Tato základní slova víry není možno revidovat
dokonce ani v případě, když si člověk jasně stanoví, že rozhodně
neztratí ze zřetele to, co se jimi vyjadřuje. Člověk musí vynaložit
úsilí, aby si tato vyjádření stále lépe osvojoval a aby stále postupoval kupředu při jejich vysvětlování prostřednictvím široké škály
rozličných forem evangelizace. Zejména inkulturace křesťanství
do jiných kultur může představovat okolnost nebo závazek pro naplňování zmíněného úkolu. Zjevená pravda zůstává stále táž nejen
„co do podstaty, nýbrž také v základních vyjádřeních“.66
C.III.4. Kritéria pro současnou interpretaci
(2799) V procesu předávání víry (paradosis), který trvá až
dodnes, platí kritéria uvedená v předchozích paragrafech. Zásadním pravidlem je, aby zůstala zachována „christologická osa“, aby
tak Kristus zůstal výchozím bodem, středem a měřítkem veškeré
interpretace dogmat. Pro zajištění právě uvedeného pravidla má
prvořadou důležitost jak kritérium původu, tedy apoštolskosti, tak
kritérium společenství (koinónia), tedy katolicity.67
(2800) Kromě těchto již analyzovaných kritérií hraje dnes
velkou roli v interpretaci dogmat rovněž „antropologické kritérium“. Tímto tvrzením se rozhodně nechce říci, že člověk sám, jeho
určité potřeby a zájmy, nebo dokonce jeho módní tendence by
mohly představovat měřítko víry a kritérium interpretace dogmat.
To je vyloučeno již na základě skutečnosti, že člověk je sám pro
sebe nevyřešenou otázkou, na niž dává úplnou odpověď jedině
sám Bůh.68 Jedině v Ježíši Kristu se objasňuje tajemství člověka.
V něm, novém Adamovi, Bůh plně zjevuje člověku člověka a dává
mu poznat jeho velmi vznešené povolání.69 Člověk tudíž není měřítkem, nýbrž vztažným bodem interpretace víry i dogmat. Člověk
je také cestou církve při vysvětlování církevních dogmat.70
66
67
68
69
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Tamtéž, čl. 12.
Srov. výše: C.II.2.
Srov. GS, čl. 21.
Srov. GS, čl. 22.
Srov. JAN PAVEL II., Redemptor hominid, čl. 14.
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(2801) Již 1. vatikánský koncil učil, že k hlubšímu pochopení
tajemství víry můžeme dospět, když je nahlížíme prostřednictvím
jejich analogie s tím, co poznáváme přirozeně, a když je vidíme ve
vztahu k poslednímu cíli člověka.71 Druhý vatikánský koncil hovoří o znameních časů, která je na jedné straně třeba interpretovat
na základě víry a která na druhé straně mohou přivádět k hlubšímu
porozumění předávané víry.72 Tímto způsobem chce církev v Kristově světle vyjasňovat tajemství člověka a spolupracovat na snaze
o řešení nejnaléhavějších problémů naší epochy.73
C.III.5. Sedm kritérií Johna Henryho Newmana
(2802) J. H. Newman vypracoval určitou kriteriologii vývoje
dogmatu, která představuje přípravu na to, co jsme vyložili výše,
a zároveň doplnění toho, co jsme zatím řekli. Zmíněná kritéria
mohou analogickým způsobem sloužit k hlubší interpretaci dogmat, která tato dogmata zároveň aktualizuje. Newman tedy vypočítává následujících sedm pravidel či kritérií:
(2803) 1. Zachování typu nebo základní formy, proporcí
a poměrů mezi částmi a celkem. Jestliže je zachována celková
struktura, je zachován také typ, i když se některé jednotlivé koncepty mění. Avšak tato celková struktura může být narušena, když
sice zůstanou tytéž koncepty, ale jsou začleněny do naprosto jiného kontextu nebo do zcela jiného systému souřadnic.
(2804) 2. Kontinuita principů. Různé nauky implikují principy, které se nacházejí hlouběji pod jejich povrchem. Je možné,
že zmíněné principy lze jasně rozpoznat až později. Tatáž nauka,
pokud je odtržena od svého ustavujícího principu, může být interpretována různými způsoby a může nás přivádět k vzájemně protikladným závěrům. Kontinuita principů je tudíž kritériem, které
nám dovoluje rozlišovat korektní a oprávněný vývoj od vývoje
falešného.
71
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Srov. Dei Filius 4; DS, č. 3016.
Srov. GS, čl. 3–4; 22; 40; 42–43; 44; 62 atd.
Srov. GS, čl. 10.
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(2805) 3. Schopnost integrace. Živá myšlenka prokazuje
svou sílu prostřednictvím schopnosti pronikat skutečností, asimilovat další ideje, podněcovat myšlení a rozvíjet se bez toho, že by
ztratila svou vlastní vnitřní jednotu. Tato schopnost integrace je
tedy dalším kritériem oprávněného vývoje.
(2806) 4. Logická konsekventnost. Vývoj dogmat je příliš
komplexním vitálním procesem, než abychom ho mohli nahlížet
pouze jako logické vysvětlování a vyvozování z určitých premis.
Je však rozhodně třeba, aby výstupy tohoto vývoje byly logicky
v souladu se vstupními údaji. Z opačného hlediska platí, že je
možno posuzovat určitý vývoj podle jeho výstupů a uznávat jej za
oprávněný nebo neoprávněný podle jeho plodů.
(2807) 5. Předjímání budoucnosti. Tendence, které se teprve
později prosazují nebo nabývají vlivu, se mohou stávat určitým
způsobem zřejmými mnohem dříve, než se dospěje k jejich jasnému uchopení. Zmíněná předjímání jsou znamením souladu
pozdějšího vývoje s původní ideou.
(2808) 6. Stabilizující vliv minulosti. Určitý vývoj se stává
neoprávněným, když protiřečí nějaké původní nauce nebo předchozímu vývoji. Autentický vývoj zachovává a obhajuje jemu
předcházející směry rozvoje a formulace.
(2809) 7. Trvalost životaschopnosti. Narušení vede k rozkladu. To, co je narušené, nemůže dlouho přetrvávat. Trvalá životaschopnost naproti tomu představuje kritérium věrného rozvoje.
C.III.6. Význam magisteria pro současnou interpretaci
(2810) Výčet právě uvedených kritérií by nebyl úplný,
pokud bychom nepřipomenuli úlohu učitelského úřadu církve,
jemuž byla svěřena autentická interpretace Božího slova psaného
i předávaného tradicí. Toto magisterium vykonává své poslání ve
jménu Ježíše Krista a za asistence Ducha svatého.74 Jeho poslání
nespočívá pouze v jakémsi ratifikování nebo definitivním uzaví74

Srov. DV, čl. 10.
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rání interpretačního procesu probíhajícího v církvi, jako kdyby se
jednalo o určitou nejvyšší „notářskou“ funkci. Úlohou magisteria
je totiž rovněž podněcovat, provázet a řídit takovýto proces až do
okamžiku, kdy dospěje k pozitivnímu dovršení, kdy mu magisterium prostřednictvím svého schválení dá objektivní a všeobecně závaznou autoritu. Tímto způsobem magisterium orientuje a dodává
jistotu věřícím, kteří se potýkají se změtí různých mínění a s nekonečnou teologickou disputací. Magisterium může tento svůj úkol
naplňovat rozličnými způsoby a využívat při tom různých stupňů
závaznosti, a to od každodenního kázání, přes vybízení a povzbuzování, až po definitivní či neomylná prohlášení.
„Tváří v tvář takovým prezentacím nauky, které jsou značně
dvojznačné nebo dokonce protikladné vzhledem k víře církve,
má církev možnost odhalovat blud i povinnost odstraňovat ho,
a to až po formální odvržení hereze jako nejzazší prostředek, jak
ochraňovat víru Božího lidu.“75 „Takové křesťanství, které by nemohlo říci, co je a co není, ani kudy procházejí jeho hranice, už
by opravdu nikomu nic neříkalo.“76 Apoštolská služba vylučovat
někoho ze společenství (anathema) patří i dnes k pravomocím
učitelského úřadu církve. V některých případech může být takový
úkon vyloučení ze společenství dokonce pro nositele magisteria
vážnou povinností.77
(2811) Každá interpretace dogmat má sloužit jedinému cíli,
totiž tomu, aby se z litery dogmatu v církvi i v každém věřícím rodil duch a život. Ve stále se obnovujícím „dnes“ má z připomínky
tradice církve rašit naděje. V rozličnosti lidských, kulturních, ekonomických, politických tradic a v pluralitě lidských ras je nutno
usilovat o jednotu a katolicitu a posilovat ji jako znamení a nástroj
pokoje a míru ve světě. Všechno závisí na jednom, totiž na tom,
aby lidé měli život věčný díky poznání jediného pravého Boha
a jeho Syna, Ježíše Krista (srov. Jan 17, 3).
MTK, Jednota víry a teologický pluralismus, čl. 8.
INTERNATIONALE THEOLOGIENKOMISSION, Die Einheit des Glaubens und der theologische Pluralismus (Kommentar). Einsiedeln 1973, s. 48.
77
Srov. Ibid., s. 50.
75
76
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Na způsob závěru.
Statuta MTK a výhled do budoucna:
návrh zpětné institucionální vazby
V tomto příspěvku nejprve upozorníme na význam statut
MTK pro oblast metody v oblasti teologického myšlení a podáme
základní informace ohledně českého překladu těchto statut. Ve
druhé části příspěvku si dovolím na způsob závěru celé dlouhé
práce na překladu a vyhodnocování jednotlivých dokumentů
MTK předložit návrh, který by vedl k tomu, že dokumenty tohoto
grémia by měly do budoucna větší vliv v obci katolických teologů, protože právě to se zdá být Achillovou patou fungování celého
systému.
1. K českému překladu statut MTK
Metoda práce MTK určitě hluboce souvisí s metodou aplikovanou v systematické teologii jako takové. Je evidentní, že
v dané souvislosti vstupuje do hry rovněž účel, kvůli němuž byla
MTK ustavena, a její místo v rámci ostatních grémií vatikánské
kurie, z čehož zase můžeme vyčíst mnohé ohledně místa vědecké
teologie v životě církve. To všechno následně ozřejmuje statut
dokumentů MTK, které toto grémium produkuje. Nejde rozhodně
o církevní magisterium, jež přísluší biskupům sdruženým v příslušném kolegiu v čele s římským biskupem na základě apoštolské posloupnosti jejich ordinace, nýbrž o odbornou a kolegiální
autoritu členů MTK, jejíž dokumenty tedy v jistém ohledu reprezentují mínění obce katolických teologů. Zároveň je zaručeno, že
dokumenty nejsou v rozporu s míněním magisteria, což je dáno
přímou vazbou komise na papeže a na kardinála prefekta Kongregace pro nauku víry. Jak je připomenuto v dokumentu o vztahu
mezi magisteriem a teology, úcta k magisteriu a respekt vůči němu
patří k vědeckému statutu katolické teologie jako takové.
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To, co bylo právě řečeno, v mnoha ohledech vyplývá ze
statut MTK, jejichž znalost je velmi důležitá, když si chceme
ujasnit, jak máme dokumenty MTK nahlížet, jak je hodnotit a jak
s nimi dále pracovat. V roce 1969 vydal Pavel VI. statuta, která
měla provizorní ráz. Následně o třináct let později Jan Pavel II.
potvrdil definitivní statuta MTK. Dvoje níže uvedená statuta jsou
přeložena z italštiny na základě edice: COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Ed. Dehoniane: Bologna
2006, s. 815–820. Kvůli případné snazší orientaci v italském znění
uvádíme v hranatých závorkách čísla příslušných stránek.
2. Návrh zpětné, dialogické a institucionální vazby
Ve zmíněných statutech sice není výslovně řečeno, že orgánem, který na úrovni biskupské konference v jistém ohledu
rezonuje s MTK, by měla být příslušná teologická komise dané
biskupské konference, vyplývá to však jednak z povahy věci samotné, jednak z explicitní zmínky o tom, že v otázkách výběru
odborníků má prefekt Kongregace pro nauku víry konzultovat
jednotlivé biskupské konference. V definitivních statutech Jana
Pavla II. se rovněž říká, že určitá biskupská konference by mohla
formou návrhu prefektovi Kongregace pro nauku víry nebo přímo
papeži požádat o projednání nějakého naléhavého naukového tématu (srov. Statuta 1982, čl. 9).
Je tudíž pochopitelné, že recepce, překlady a šíření dokumentů MTK v prostředí místní církve v Čechách a na Moravě
spadá v jistém slova smyslu do kompetence Teologické komise
při ČBK. Do budoucna bychom měli uvažovat i o tom, že tato
recepce dokumentů MTK by měla být spjata s jejich vyhodnocováním nejen směrem k našim podmínkám a především teologickým fakultám, ale rovněž směrem k samotné MTK. Podle mého
soudu není prozatím dostatečně propracován mechanismus zpětné
vazby, který by jednak vedl k většímu vlivu dokumentů MTK
v oblasti odborné teologie, jednak pomáhal odstraňovat některé
nepřesnosti a nedomyšlenosti, zejména redakčního charakteru,
ale někdy bohužel také obsahové stránky dokumentů MTK. Tato
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zpětná vazba by navíc odpovídala dialogickému charakteru práce,
o němž se v dokumentech MTK věnovaných metodě poměrně
často hovoří.
Vyvstává vážná otázka, zda by se o čemsi obdobném nemělo uvažovat i v případě dokumentů církevního magisteria jako
takového, protože model více méně jednostranné komunikace
nemá doopravdy dialogický charakter. Kdo si přeje, aby mu bylo
nasloucháno, by měl na základě zlatého pravidla jednat vůči druhým tak, jak si sám přeje, aby bylo jednáno s ním. Je zřejmé, že
mediální a individuální reakce na dokumenty magisteria i MTK,
jak se s nimi setkáváme zejména v odborném tisku, mají v zásadě
vždy pouze povahu mediace směrem shora dolů, tedy od magisteria a odborné teologie k veřejnosti, a proto se nejedná o zpětnou
vazbu v pravém slova smyslu. V dokumentu o vztahu mezi teologií a magisteriem jsme se dočetli, že teologie jednak uskutečňuje
mediaci mezi magisteriem a Boží lidem, případně širší veřejností,
jednak to, že mezi teology a magisteriem by měl existovat skutečný dialog. Skutečná zpětná vazba by pochopitelně měla mít
obdobně oficiální charakter, jako mají dokumenty magisteria
a dokumenty MTK, a proto by v našem případě spadala redakčně a institucionálně do kompetence Teologické komise při ČBK.
Kritická práce, která by rozhodně měla mít konstruktivní, a nikoli
destruktivní charakter, by přiměla naše odborníky k pozorné četbě
a k vyhodnocování daného dokumentu, což by vedlo k jeho mnohem hlubší recepci, než jak tomu bývalo doposud. Následná práce
na redigování odpovědi směrované přímo autorovi dokumentu by
probouzela kolegiálního – eklesiálního ducha v obci českých katolických teologů. Zkrátka a dobře, dokumenty by se staly skutečně
dialogickou záležitostí a také by navozovaly situaci, v níž by se
skutečně prožívala eklesialita naší existence.
Po dlouhé a ne právě snadné analytické a kritické četbě
všech dokumentů MTK si tudíž dovoluji vyslovit návrh. MTK by
se měla také sama ohlédnout a vyhodnotit zatím vykonanou práci.
Formy práce na tomto vyhodnocení by mohly mít například podobu mezinárodního sympozia. MTK by se také mohla obrátit na
teologické komise při jednotlivých biskupských konferencích, aby
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se k již existujícím dokumentům vyslovily a aby také vyhodnotily
jejich vliv v příslušné oblasti. Není vyloučeno, že na základě tohoto skutečně dialogického procesu by vznikl samostatný dokument
MTK, který by měl povahu jakési „retraktace“ po vzoru svatého
Augustina, který velmi pečlivě přehlédnul své dílo a na konci
svého života se pokusil napravit to, co se mu v době maximální
zralosti jevilo jako nedokonalé a někdy i chybné.
Celé toto dílo překladu všech dokumentů MTK není rozhodně samoúčelné. Tyto texty by napříště měly sloužit jak studentům
základního kursu teologie, tak především frekventantům postgraduálního studia. Mým velkým přáním je, aby tuto sbírku textů
vzali nyní do rukou přední čeští teologové a aby je každý z hlediska své specializace vyhodnotil a aby to nosné a pozitivní začali
mnohem více než doposud promítat do své práce. Bylo by velmi
užitečné, kdyby se na toto téma konalo vědecké sympozium, jehož
výsledkem by byl soubor prací, které by opět sloužily především
nastupující teologické generaci. Dalším výtěžkem této práce by
měl být dokument Teologické komise při ČBK, který bychom zaslali MTK jako příklad oné institucionální zpětné vazby. Prospělo
by to určitě jak české katolické teologii, tak MTK samotné. Pevně
doufám, že tento návrh se setká se zájmem a podporou jak ze strany českých teologů, tak ze strany příslušných autorit místní církve
v Čechách a na Moravě.
C. V. Pospíšil
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[s. 815]

Statuta Mezinárodní teologické komise
PROVIZORNÍ STATUTA1
1. Ustavuje se [Mezinárodní] teologická komise při Kongregaci nauky víry, jejímž vlastním úkolem je poskytovat svou pomoc
svatému stolci a přednostním způsobem také posvátné kongregaci
při vyhodnocování naukových otázek větší důležitosti.
2. Úřad prezidenta [Mezinárodní] teologické komise přísluší
kardinálu prefektovi Kongregace pro nauku víry, který pro jednotlivá zasedání může delegovat některého z kardinálů téže posvátné
kongregace.
3. Kardinál prezident vybírá jednoho sekretáře pro technické
práce řečené komise.
4. [Mezinárodní] teologická komise se skládá z teologů
z různých škol a národů, kteří vynikají v teologické vědě a věrností vůči církevnímu magisteriu.
5. Členy [Mezinárodní] teologické komise jmenuje nejvyšší
pontifik na pět let na základě návrhu kardinála prefekta Kongregace pro nauku víry, čemuž předchází konzultace s biskupskými
konferencemi. Po skončení pětiletí mohou být členové opětně potvrzeni. Celkový počet členů nebude vyšší než třicet.
6. Plenární zasedání [Mezinárodní] teologické komise se
svolává alespoň jedenkrát do roka.
7. Pokud to studium specifických otázek vyžaduje, kardinál
prezident může ustavovat speciální komise, jejichž členy budou
význační odborníci v dané materii. Takovéto komise přestávají
existovat, jakmile uzavřou svou studii.
1

Srov. AAS 61, 1969, s. 540–541.
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[s. 816]
8. Členové [Mezinárodní] teologické komise mohou být konzultování také písemným způsobem.
9. Otázky a náměty, které by bylo třeba studovat, mohou být
předkládány Kongregaci pro nauku víry [Mezinárodní] teologickou komisí nebo jejími jednotlivými členy. Posvátná Kongregace
pro nauku víry pak rozhodne o tom, zda je vhodné o tématu pojednat.
10. Závěry, k nimž [Mezinárodní] teologická komise dospěla
na plenárním zasedání nebo v rámci speciálních komisí, stejně
jako mínění jednotlivých členů budou předloženy nejvyššímu
pontifikovi a dodány k analýze na Kongregaci pro nauku víry.
11. Členové [Mezinárodní] teologické komise budou v rámci
spolupráce s Kongregací pro nauku víry dodržovat mlčení ohledně témat, která má Mezinárodní teologická komise projednávat,
a to podle norem římské kurie.
Papež Pavel VI. na audienci udělené níže podepsanému
prefektovi Kongregace pro nauku víry dne 11. dubna 1969 a také
prostřednictvím listu Státního sekretariátu č. 134829 ze dne 24.
dubna 1969 schválil na zkoušku Statuta [Mezinárodní] teologické
komise.
Roma 12. července 1969
Franjo kardinál Šeper,
prefekt Kongregace pro nauku víry
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DEFINITIVNÍ STATUTA2
Proběhlo již 13 let od doby, kdy náš předchůdce Pavel VI.
blahé paměti v souvislosti s návrhem biskupské synody3 [s. 817]
založil Mezinárodní teologickou komisi (MTK). V průběhu téměř
tří pětiletých období odborníci v oboru posvátné teologie, kteří
byli povoláni do tohoto úřadu, pracovali velmi pilně a moudře
a přinesli vynikající plody své práce. Proto také nejvyšší pontifik
Pavel VI. a rovněž my jsme je rádi přijímali, abychom jim dávali
naše otcovské povzbuzení a abychom jim projevovali naši vděčnost za jejich studia a námahy. Značná část těchto textů je již známa, když byly schváleny Pavlem VI. a publikovány.
V roce 1969 byla statuta schválena na zkoušku (ad experimentum).4 Zdá se, že nyní již nadešel čas dát těmto statutům trvalou a definitivní podobu, a to na základě dosavadní zkušenosti,
aby na tomto základě MTK mohla lépe naplňovat jí svěřený úkol.
Ten byl výslovně popsán Pavlem VI. v proslovu, který přednesl
na prvním plenárním zasedání MTK a v němž řekl, že tato nová
instituce je založena proto, „aby poskytovala svou pomoc svatému
stolci a zejména posvátné Kongregaci pro nauku víry.“5
Petr a apoštolové totiž stejně jako jejich nástupci ve svaté
tradici, tedy římský pontifik a spolu s ním také všichni biskupové
církve, obdrželi absolutně jedinečným způsobem úkol autentického magisteria spolu s odpovědností za ně, a to v souladu
s Ježíšovým přikázáním: „Jděte ke všem národům a získávejte
mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“ (Mt 28, 19–20).
Druhý vatikánský koncil zejména v dogmatické konstituci Lumen
JAN PAVEL II., Tredecim anni, „motu proprio“ obsahující schválení definitivních statut Mezinárodní teologické komise ze dne 6. srpna 1982.
3
Srov. PAVEL VI., Nostrum hoc Consistorium, proslov u příležitosti ustanovení
dvou nových kongregací dne 28. dubna 1969.
4
Srov. AAS 61, 1969, s. 540–541.
5
AAS 61, 1969, s. 713n.
2
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gentium6 ve stopách celé tradice církve definuje tyto úkoly jako
„charismata“, která jim propůjčují sílu, účinnost a autenticitu.
Nicméně tato specifická služba potřebuje studium a námahu
teologů, od nichž se podle slov Pavla VI. očekává „spolehlivá pomoc […] při naplňování úřadu, [s. 818] který Kristus svěřil svým
apoštolům slovy: »Jděte ke všem národům … a učte je.«“7 Bylo to
zejména při rozhodováních, kdy členové MTK poskytovali svou
pomoc skvělým a téměř „institucionálním“ způsobem. Jelikož
pocházejí z různých národů a jelikož mají zkušenosti s kulturami
rozličných národů, znají lépe nové problémy, které jsou novými
obdobami problémů minulých dob, a proto mohou také lépe vystihovat aspirace a různé mentality dnešních lidí. Z uvedeného
důvodu mohou poskytovat velkou pomoc a podávat hlubší a přiměřenější odpovědi na naléhavé otázky v souladu s normou víry
zjevené Kristem a předávané v církvi.
Proto tedy poté, co jsme vše pozorně uvážili, z vlastního pohnutí (motu proprio) naší apoštolkou autoritou vyhlašujeme nová
statuta MTK a nařizujeme, co následuje.
1. Úkolem MTK je studovat velmi důležité naukové problémy, zejména ty, které vykazují nové aspekty, a tímto způsobem
poskytovat pomoc církevnímu magisteriu, zejména posvátné Kongregaci pro nauku víry, při níž je MTK ustanovena.
2. Prezidentem MTK je kardinál prefekt posvátné Kongregace pro nauku víry, který však v naléhavém případě a pro jednotlivá
zasedání může delegovat jiného moderátora.
3. MTK se skládá z odborníků v teologických vědách, kteří
pocházejí z různých škol a národů a kteří vynikají svým poznáním, rozvahou a věrností církevnímu magisteriu.
4. Členové MTK jsou jmenováni nejvyšším pontifikem, jehož posouzení jsou navrhováni kardinálem prefektem posvátné
Kongregace pro nauku víry poté, co byly vyslechnuty biskupské
6
7

Srov. LG, III. kapitola.
AAS 61, 1969, s. 715.
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konference. Zmínění členové jsou jmenováni na pět let, po jejichž
uplynutí mohou být znovu potvrzeni. Jejich počet ať nepřekračuje
číslo 30, pokud to specifické případy nevyžadují jinak.
5. Generální sekretář MTK je jmenován nejvyšším pontifikem na základě návrhu kardinála prezidenta téže komise na pět let
a patří mezi konsultanty posvátné Kongregace [s. 819] pro nauku
víry. Po uplynutí pětiletí může být opětně potvrzen. Je vhodné,
aby kardinál prezident předtím, než předloží nejvyššímu pontifikovi jména osob vhodných pro tento úřad, konzultoval, nakolik je
to možné, členy MTK. Specifickou úlohou sekretáře je koordinovat práce a šířit spisy MTK, a to jak v průběhu zasedání, tak před
jejich zahájením i po jejich skončení.
6. Pomocný sekretář je jmenován kardinálem prezidentem.
Tento pomocný sekretář pomáhá generálnímu sekretáři v jeho
běžné práci a pečuje zejména o technické a ekonomické aspekty.
7. Plenární zasedání MTK se koná alespoň jednou do roka,
pokud tomu nebrání nepříznivé okolnosti.
8. Členové MTK mohou být konzultováni také písemnou
formou.
9. Otázky a témata, jež mají být předloženy ke studiu, stanovuje nejvyšší pontifik nebo kardinál prezident. Může je navrhovat
také posvátná Kongregace pro nauku víry, ostatní dikasteria římské kurie, biskupská synoda, biskupské konference. Je však třeba
dodržovat to, co je předepsáno v č. 136 apoštolské konstituce Regimini ecclesiae universae.8
10. Pro přípravu studia jednotlivých otázek kardinál prezident ustavuje specializované subkomise složené z členů MTK,
kteří jsou vysoce kompetentní v dané oblasti.
Práci takovéto subkomise vede jeden člen MTK vybraný
kardinálem prezidentem, aby v souladu s generálním sekretářem
V tomto čísle se říká, že „nesmí být pojednáváno o žádném závažném nebo
mimořádném tématu, pokud to předtím nebylo sděleno nejvyššímu pontifikovi
prostřednictvím příslušných moderátorů.“
8
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vedl přípravné práce na plenární zasedání. Tyto subkomise obvykle mají méně než deset členů, kteří se na krátkém speciálním
zasedání mohou sejít také mimo Řím.
Mohou být konzultováni rovněž další odborníci, i nekatolíci.
Ti, kdo jsou povoláni kvůli takovýmto konzultacím, se tím samým
nestávají členy MTK. [s. 820]
Po skončení studia a na konci pětiletí končí subkomisím jejich úkoly, mohou však být jmenovány nebo opětně jmenovány na
další pětiletí.
11. Závěry, k nimž MTK dospěje jak na plenárním zasedání,
tak ve speciálních subkomisích, jakož i, pokud to je posouzeno
jako vhodné, také mínění jednotlivých členů, ať jsou předloženy
nejvyššímu pontifikovi a ať jsou předány k využití posvátné Kongregaci pro nauku víry.
12. Dokumenty, které byly schváleny většinou členů MTK,
mohou být publikovány, pokud proti tomu nic nenamítá apoštolský stolec.
Texty, které byly schváleny pouze v obecné rovině, mohou
být publikovány jako osobní díla členů MTK, MTK však za ně
rozhodně nenese odpovědnost. Tato dispozice platí tím spíše v případě, že se jedná o přípravné relace nebo o vyjádření externích
odborníků. Odlišnost těchto kvalifikací ať je jasně ozřejměna při
prezentaci textů.
13. Členové MTK, pokud se jedná o témata projednávaná
MTK a s ohledem na jejich povahu a důležitost, ať o nich zachovávají mlčenlivost, přičemž mají dodržovat normy spjaté s tak
zvaným profesním tajemstvím. Záležitosti týkající se spolupráce
s posvátnou Kongregací pro nauku víry jak na kolektivní, tak na
individuální rovině v souvislosti s jejich povahou, jsou chráněny
tajemstvím příslušejícím této kongregaci, případně pontifikálním
tajemstvím, a to podle toho, co je předepsáno instrukcí týkající se
tohoto tajemství.9
9
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Nařizujeme, aby všechno, co je stanoveno tímto listem
„motu proprio,“ trvale platilo, aby to bylo ratifikováno a vstoupilo v platnost se všemi důsledky od 1. října probíhajícího roku,
a to navzdory jakékoli překážce, byť by si zasluhovala zvláštní
zmínku.
Dáno v Římě u Svatého Petra dne 6. srpna 1982 o svátku
Proměnění našeho Pána Ježíše Krista, ve čtvrtém roce našeho
pontifikátu.
Jan Pavel II.
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