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\ážení p átelé revue SAL\;E!
V da]ším ročníku své existence chceme opět zvyšit .rove . našeho

časopisu. Proto, ačko]iv z .stáváme p i p vodní ceně (100 Kč roční p ed-
platné), máme pro vás p ipraveno něko]ik novjnek:
- kurs duchovního života na pokračotání (z dÍla S. Braita a E. Soukupa)
- možnost objednávky n61r( yycházejících knih nak]adate]ství KrystaL
s patnáctiprocentní s]evou pro p edpLatiteLe
- na konci ročníku zdarma sešitová p íhoha s tematjkou duchovního ži-
vota.
Vě Íme, že tyto i jiné změny (jako nová grafická ilprata) p ivítáte a že
vzbudí váš zájem o revue sALvE.

Redakce

SALVtr - REVUE PRo TEoLoGII A DUCHoVNÍ Žtvot
RoČNÍK 7 (1997)

pro Čs. provincii Řádu brat í kazatelri vydává Krystal oP, s.r.o., Husova 8,
Pralra 1; vychází čty ikrát ročně

šéfredaktor: Thlic. Dominik Duka oP
redakční rada: Thlic. Dominik Duka oP (p edseda), Radim Černrršák oP,
Štěpán Filip oP, Hieronym Kaczmarek oP, Terezie Eisnerová oP, Edita Men-
delová oP, Norberta Koulová, Jan Sotoniak
v konny redaktor: N,Íirjam Hrudníková oP
redakce: Salve, Husova 8, Praha 1, 110 00
Nevyžádané rukopisy nevracíme. Redakce p ijímá p íspěvky bez nároku na
autorsk honorá .

objednávky na r. 98 adresujte redakci. Cenajednoho čísla 25 Kč' roční
p edplatné včetně poštovného činí 100 Kč
sazba: KRYSTAL oP v systému ffif tisk: Graplric Praha

MK ČR 6783. Podávání novinov ch zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha
čj. NP 606/1994 ze dne 29.3-1994.



SALVE - REVUE PRo TEoLoGII A DUoHoVNÍ ŽIVoT
PŘEHLED VII. RoČNÍKU

Číslo I.: -

Kardinál Josef Beran:'Svaty Vbjtěchu, jsi naším vzorem1 buď nám pomocní-
kem, abychom se ídili podle tvého vzoiu!
Petr Piťha: Desetileti duchovní obrody národa p ed miléniem mučednické smr-
ti sv. Vojtěcha (1988-1997)
Dominik Duka oP: Desetiletí ' ;
Radim Č".''.išák oP: Svat Vojtěch a jeho doba '

Sv. Cyprián: o jednotě církve (De cat$olicae. ecclesiae unitate)
Simon Tugwell oP: Dogrinikánská teologie modlitby (dokončení)
Angelik' František Fišer oP: Kaiet IV. a dominíkáni
Recenze

Číslo II.: 
:

František X. Halas: Svat1 Vojtěch a evropská'myšIenka
Alexander Heidler: Svat Vojtěch jako past a misioná
Václav Benda: Desetiletí
Jozef Zycinski: Duchovní Evropa
Jozef Tischner: Víra a pot eby světa )
Damián Němec oP: Krátk1t komentá k dokumentu Mutuae rélationes o vzta-
zích mezí eholními k esťany a biskupy
Sv. Aelred z Rievaulx.OCist.: Oratio Pastoralis (Past sk{, modlitba)
'Rozhovor s otcem biskupem Ji ím Faďourem o papežské-návštěvě vé dnech
25.-27. dubna]997 L
Rozhovor se Simonem Tugwellem oP: osel rnistra Jordána
Recenze

Číslo III.,
Sr. Emmanuelle-Marie oP: Cesty k povolání:'do bratrského (sesterského) spo- .
Iečenství
i'l".i."-Ž'*.lra oCD: Velké objevy Malé Terezie
Francois Dreyfus oP: Věděl-Ježíš, že je Brih? :.
Radim Černušák oP: Kristus v díIe sv. Kate iny Sienské
Roger Berthouzos oPi Církev a demo] acie. Liáská práva á obecné blaho. '
Reginald Garrigou-Lagrange oP: o rozlišování duchri_
Recenze

Číslo Iv.:
Jacek Salij oP - Moje královstvílnení'z tohoto světa
Jan M. Jozef Sotoniak'- Židbvské ko eny Ježíše Krista
Christoph Sch<jnborn oP - obnova pokoncil.í teologie
Reginald Garrigou-Lagrange oP: o rozlišování duch (dokončení)
Sv. Ambrož
W. Aquinas Hinnebusch oP - Dominikánská obnova a silentium
Recenze

Editorial

- Čtvrté a poslední čÍs]o tohoto roku jsrne vzh\edem k bohaté ilrodě .

p íspěvk rozší i]i na 5Ž stran. Čtánlry prof. J. Sálije oPz Varšavy a fra
J. Sotoniaka nám p ipomÍnají p ípravu mi]énia roku 2000, J. Sotoniak
nám ukazuje' Ježíie krista v hist,orickém kontextu.žNovského- nár9d1l.,

1 a jeho kultury. opÍrá se o ve]kého zna]ce a konvertitu z židovství R.
Brandstaettera. otec Jacek Salij ukazuje Krista Bohoč]ověka, ktery na-
pl uje Boží krá]ovství, jež je již mezi námi a promě uje i společenskě
struktury našeho život a.

ČIánek proÍ. teologie, h]avního rcdaktora.novéha katechismu a víde -
ského arcibiskupa Ch. Sch tnborna oP vnášÍ svět]o do disJ<use o studiu
a rnétodě v teologii, téma opravdu živé nejenom uB světě, ale i na našieh
t e o1o gi cky ch f akult ách.

V tradici dobrého'hospodá e v rubrice ,,spiritua1ita'l p inášíme do-
končenÍ č]ánku otce G. T',áTIange o rozLišování duch a z m]adších auto-
r č]ánek historika a teologa P. W. Hinnebusche ,,Si1entium". Již název
článku nám p ipomíná pot ebu ztišenÍ pro nábožensk a duchovní život,
' Sestra Edita Mende\ová sv m č]ánkem p ípomíná u nás zapomenuté
v rročí velkého církevního učite]e sv. Ambrože, jehož duchovní oákaz je
stáIe žiw .

Závěr čísla je věnován recenzím někter ch nábožénskych knih a časo-
pisti."Pos]ední stránka p ináší obsah jednotliv ch číse] ]etošního ročníku
Sa]ve a nabídku p edpLatného na p íští rok.

P ejeme všem čtená m' požehnané vánoce a vše dobré do nového
roku..

x



,,Moje kráIovst.ví nenÍ
z tohoto světaK

Jacek'Salij OP
P. Jacek Salij oP, nar. 7942, praf. dr. hab. dogmatické teotogie, vedoucí
I. katedry dogm. teo]. na ATK ve Vaišavě, č]en Pen-C]ubti, spisovatel,
publicista. v'70. a 80. ]etech vedl pastorační'setkání v ku]turní sekci
K]ubu kato]ické inteligence,'od r. 1973 odpovídá hledajícím cestu v do-
minikánském časopise. P ednáše] i v naší republice'(ještě p- ed listopadem
1989 - tajně, i po něm). Kromě čLánk u nas vyšJ'a jeho kn;ha ,,Tajemství
Emmanu.ela".

K esťans'ké-koncepce ideálníhg společenstvÍ
1. Podtitul tohoto iextu mriže b t zavádějící, jakciby k esťanství -

a v každém p ípadě katolicismus - nevě ily v možnost vybudo,Ýat na této
zemi ideální společenství*.

' Aby se mohla na k esťanském základě zrodit myšlenka o ideáIním
společenství, musí zeslábnout nebo dokonce zklamat eschatologická na-
děje na věčny život, tak se mi to zdá. Kromě toho se zdáb t nezbytné
uvě it v demiurgické schopnosti člověka, v možnost dějinného inžen r- '

stÝí, čili v lidské pozitivní íz1ení společensk ch procesri.
Někte í k esťanští spisovatelé 2. století, jako Papiáš z Hierapolis, sv.

Justin či sv. Irenej,'byli - jak známo - chiliasté. očekávali tisícileté krí
]ovství spravedlnoiti, jež nastane po Kristově p íchodu rla zem ve slj.,
vě a j ' bude p edcházet všeobeCnému zmrtv}íchvstání a poslednímu
soudu. Když však pozorně'čteme v1íroky starověk ch chiliastri i jejich
protivníkril, ukazuje Se' že to byl p ísně eschatologick názor. on r krá-
lovství spravedlnosti nemělo b t ani v sledkem nějak ch.historick ch
procesti, ani nemělo b t zavedeno lidsk m risilím: p edstavovali si je ja-
ko sestup nadhistorické skutečnosti do histoiické doby.

Rpcpzo-

Aleš opatrn , prqf. I(. Vrána, M. Slavík atd.). Sympoziirm i sám sborník jsou
. prvním vkladem k diskusi, ale spíše k reíexi o kněžské službě a formaci v no-

vé sjtuaci církve, která musí hledat nové cesty apoštolátu a pástorace.'Snaha
obsáhnout celou.ší i nov51ch'forerh kněžské služby i velk; počet ríčastníkri sym-
pozía,'možná zprisobily, že nep išIo více ke slovu jediné. kněžství.Ježíše Krista
a naše spoluričast na něm. Chybí zde také vhit ní spojitost mezi obecn1irí
a svátostnym kněžstvím.
S. o. Horn, \M. Kasper' IL J. Fischer, H. J. Pottmeyer: K čemu je církvi
papež? CDK Brno 1997

Kniha v'německé' jazykové ob]asti v značnrch autorri se snaží zachylit
poslání papeže na základě exegeze.novozákonních textri'v ekumenické per-
spektivě. Teolog a biskup Kaspe1 vidi v'-p;apežství znak jednoty a svobody
církve- Společenskbu a politickou roli papeže, která p ekračuje rárnec církev-

. ní služby a stává se-driležitou pro člověka a společnost 
-20. 

století, podtrhuje
prof. Fischer. Bezprost ední rilohu papeže v církvi rozvíjí s odkazem nateologa
Balthasara H..J. Pottmeyer. Knihu p eložila Klára. osolsobě.. 

'

Josef Pieper: Tomáš Akvirisk Vgšehrad, 1997
Jde o druhé vydání rz prednásĚk pr<if. Piepera, které p ednesl k jubiláu

. sv. Tomáše v r. 1'974. Nov;y' p eklad znalce žívota a díla sv. Tomáše Akvin-
ského v německé'jazykové oblasti je zárukou jedinečného rivodu k pochopení
v;iznamu st edověké teologie, kťerá položila základy z;ápadní civlilizace, zkteté
žije člověk dneška. Tato kniha je součástí skutečného irvodu db studia teolo-
gie,.pokud nechceme degradovat teologii na publicistiku nebo ,,ideologickoui'
píručku:
ohlasy Starého zákona v české literatu e 19. a 20. století oi.koErnenh,' Praha 1997

,Kniha, kterou sestavili olga Nytrová a Milan Balabán, navazuje na v -
stavu Star zákon v'knižní kultu e.v Čechách' která -se konala v záíí Ig95
ve Strahovslté knihovně. Vystava se uskutečnila v lámci festivalu St4r; zákon

' v umění. Tento festivál podnítil tehdejší izraelsky velvyslanec y ČR }Ioshe
Yegar. Velkou'.zásluhu na organizorrání tohoto festivalu měla také Evangelická

' teologická fakulta v Práze..V této publikaci nám auto i p ibližují' jak;Ím zpri;
sobem.ovliv uje Stq,r zákon literární tvorbu českych autorri v posledních dvou'
staletich (x.."t Č"p"t , i.ru,., 

"Di.riš, Jaroslav Durych, František Halas, Václav

'havel, Karel Hlaváček, Franz KaÍka, Karel Kryl, F,. Lazeck , T. G. Masaryk,
_ -R. 

Němcová, R. Vacková,,Jal Zahradníček a další)
' recenze. p iprauili D. Duka a'E- Mendelou

* iťext .byl pronesen na konferenci ,,Zydowskie i chrascijanskie tradycje wobec kwes-
tii spoieczenstwa idealnego", zorganizované Mezinárodní radou k esťairri a židrl ve
dnech 10._14' 7.199Á ve Varšavě.

1Nap. Epistola Barnabae, 15,4-9; sv.Justin, Dialogus cum Tryphono, 80-81;
sv.Irenej, Adversus haereses' 5,32-36; origenes,'De principiis, 2,11,2; Eušebius z Ce-
sareje, Historiq,.ecclesiastica' 3'28'1-4; 3,39,|21L4;7,24,L-9; sv.Augustin, De civitaté
Dei,.20,7,1.
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rick (inkarnační) rozměr pojetí lidsk ch práv. P íběh zem elé Matky Terezy
s vyzněním jejího poh bu nedává R. Panikkarovi zcela da pravdu.

RozboÍ díla a života sv. Augustina od Hanse Kiinga p ináší v krátkém
shrnutí adu zajímav; ch post ehri. Autorriv záměr je však p edevším p i adit
sv. Augustina k těm, kte í se zasloužili o potlačování lidsk ch práv a svobod.
Lze icí, že v' této rovině je soud ahistorick .

John H. Garvey hledá p íčinu'náboženské svobody v perspektivě USA,
al1ž by ešil otázku diskriminace katolíkri do druhé poloviny 20. štoletí v zemi
svobody.

Revue des Sciěnces Philosophiques te Theologiques 3/97
TYetí číslo zmíněné revue.še věnuje vělké postavě teologie 20.'století, spolu_

zaktradateli tzv. nové teologie otci Marié-Dominique Chenu. V;iznamní oábo.-
níci J. Le Golf, J. Joliver, J' C. Schmitt, A. Boureau, H. Donneaud z perspek-
tivy medievilistiky rozebírají ďlo'zmíněného autora V horizontu st edověké
sociologie, teologie, historie a biblistiky. Bu]letin je věnován liturgice a islámu.
P. M. Gy oP doporučuje novou p íručku prg studium liturgiky, která vyšla
v Itá]ii pod názvem ,,Manuale di Liturgia a cura dell Associazione Piofessori
di Liturgiá" a byla zpracovála..v značl mi profesory italsk ch teologick ch
fakult.

lecenze se věnují v značn m mezinárodním teologick m a filosofick; m
časopisrim, jak bylo uvďeno již v minulém čísle.

Teotogické texty 4lI997
x..Ulslo Je venovano' ;ak vypovídá podtitul ,,Život těla a duše" otázkií,m pas-

torální medicíny.
Ze zabraličlich autorri byli vybráni víde 'sk; profesor G. Virt a H. Rotter.

Z našich autorri se nám p edstavují skuteční odborníci D. Pohrinková, A. Sla-
b , M. Svatošová, kte í h1edají teoiogiok rozměr zd'ravotnické práce a péče. P.
Klener varuje p ed p flišnou drivěrou v léčitele. ČHnek otce J. Zvě iny mrižeme
chápat jako doslov ke kontroverznímu'seriálu o T. G. M. V rubrice ,,Diďog"
mrižeme nah]édnout do diskuse o podávání Eucharistie na ruku. V Panoramě
nás TT seznamují se síanoviskem mezinárodní teologické komise k mariánské-
mu titulu,,spoluvykupitelka".

K II. vatikánskému koncilu se vrací'medailonek o osobnosti kardinála Sue-
nense, kter1 byl moderátorem koncilu. Celé číslo je orámováno p íběhem a svě- '

dectvím Matky Terezy. Úvodní zamyšlení naps'al šéfredaktor otto MádI: Svět
nepot ebuje, abychom se mu podrobili, abychom žili, jak se ,,normálně,, žije,
a mysleli, jak právě hlásají učite]é štěstí zde a teď, protože ,jin; život není,,.
Svět pot ebuje svaté, p ih ívat se na jejich ba5erne radosti ze sebedarování
Tomu, kter dal sebe beze zbytku nám.

Krréz strážce maj:íku? Setkání1 České Budějouice 1997
Zmíněná publikace' sestavená'Josefem Dolistou a Petrou Lískovou, je vlast-

ně sborníkem sympozia, které uspo ádďa českobudějovická teologickí fakulta
na téma ,,K čemu kněz' tomto nuzném čáse". Je t eba-zd raznit záslužnost
tohoto sympozia, i to, že se ho zričastnili skuteční p edstavitelé kněžství v na- _

šich zemích (kaidinríi M. Vlk, V. Mď , *oo.. Á. Litka, oto Mádr, Petr Kolá ,

PolIrrcxÁ TEoLoGIE

Jak se zdá, teprve dvě dějinné skutečnosti. umožnily lidem, ž1jicim
v oblasti k esťanské civilizace, si p edstavit, že v našem časném světě
mriže existovat ideální společenství. První skutečností bylo, že Joachim
da Fiore uvedl konkrétní datum' rok 1260, kdy mělo nadejít riplně nové
období lidsk ch dějin, epocha Ducha Svatého. Lineární koncepce času
vyVozovaná z bible, tím byla neobyčejně oživena a to mělo v budoucnu
zplodit novověkou ideu pokroku. Je pravdou, že očekávání nové epochy
bylo vyjad ováno p edevším ostrou kritikou společenského' ádu2, ne-
lze však podcenit Íakt,že právě y napětí' které zprisobila neoapoštolská
hnutí v období 13. - 14. století, dostal novozákonní pojem metamorf e'i,n,

reformare (Řím 12,2) Smysl p etvá ející a uzdravující společenské struk-'
tury.

Druhou skutečností, která - jak se zdá - zásadně podnítila evropskou
obrazotvornost v touze po ideální Společnosti, byly zeměpisné objevy,
zejména'objevení Ameriky. Utvá ení americké společnosti z evropŠk ch
p lstěhovalcri bylo empirick m dokladem toho, že je v lidsk ch možnos-
tech mno}ro z toho, co se dosud zdálo b t neleáln]Ém p áním. Mnoh
Evropan viděl Američany jako společnost' které se poda ilo odstranit
takové plastaré skvrny lidstva, jako je 'bída, společensk ritlak či násilí
v 'náboženské oblastl

Ve sv ch ričincích nejponu ejší koncepce ideální společnosti - Marxo-
va vize komunistické společnosti - doopravdy p ímo vyrostla z filosofie
Georga Wilhelma Hegela, zdá se však, že v mě ítku staletí je plodem těch
tendencí a událostí, jež vé ,eme se jmény takov ch lidí, jako byl.Joachim
da Fiore nebo Kryštof Kolumbus.

2. K tématu jsem tedy p istupovď s v;Íše vstupním nápadem - otázky,
jež jsem si položil'' lze rozdělit do t í blokri. Za prvé: když jsem usoudil, že
zejmérLa dva novozákonní texty by rnohly pobídnout k esťany k touhám
po ideáJní společnosti, rozhodljsem se podívat' jak tyto lexty fungují ve
starok esťansk ch dílech. Mám zde na mysli zidealizované popisy jeru-
zalémské obce (Sk 2,42-47;4,32-35)a Kristovoproroctví, že ,,bude jeden
ovčinec a jeden past " (J 10,16). Dále jsem se rozhodl ově it, zda sám
pojem Božího království' tak klíčov v Novém zákoně a zejména v evan-

2Srov. T.Manteuffel, ,,Narodziny heiezjí: wyznawcy dobrowolnego ub stwa v sied-
niowieczu", Warszawa 1963; tent1 ž, ,,'W oczekiwaniu éry wolnosci i pokoju: historiozo.
fia Joachima z Fiore", ,,Przeglad historyczny" 60(1969) n.2; B.T pfer, ,,Das kommen-
de Reich: zur Entwicklung chiliastischer Zukunktshoffnungen im Hochmittelalter",
Berlin 1964; F.Seibt; ,,Utopie im Mittelalter", ,,Historische Zeitschrift" 208(1969 n.3;
S.Bylina, ,,IJnum ovile et unus pastor: wizje nowego spoleczenstwa w chiliamie be-
gin wf', ,,Kwartalnik historyczny" 80(1973) n.3.

.)
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geliích, nedávalo k esťanrim p íležitost vytvá et nějaké utopické fantazie
a p ání, t eba i proti Kristovu učení, že ,,Jeho kráIovství neni z tohoto
světa" (J 18,36).

Druh blok problémri, jenž p ede mnou stanul, je spojen s ideou Bo-
ží obce'v írvahách sv. Augustina. Vědě] jsem ovšem, že tato idea není
utopicky zatižena. Rozhodl jsem se však svou znalost ově it, často totiž
verifikace jist ch a potvrzen ch znalostí p ináší p ekvapující v;istgdky.
Zvlášt driležitá se mi zdála následující otázka: zda náhod'ou augustinov-
ská vize Boží obce nedegradovalu běh"* sta]etí na koncepci k esťanské
obce, která si ve skutečnosti sice nedě]ala nárok na iaeální obec, která
však má takové ideové nároky, jež nutně od'suzovaly všechny její ne.;
k esťanské obyvatele jako druho adé.

TYetí skupina problémri, kterou jsem si vymezil, se t ká katolick ch
reakcí na vize ideální společnosti v novově]iu, zejména navize osvícenské
a socialistické. Zvlášt dv'é otázky se zdají b t vzrušující: do jaké míry byla
církev zmobilizována ostrou kritikou osvícensk;fch filosofii a socialistic-
k ch ideolog , (kte í církvi p ipisovali obraz země jako ,,slzavého ridolí")
aby kriticky ově i]a svou tradiční nauku o nedosažitelnosti ideálních si-
tuací na této zemi? Jinak ečeno zdatato kritika vedla nějaké katolické
prost bdí, aby si uvědomilo, že p esvědčení o nedosažitelnosti ideálních
společensk;Éch vztahri je t eba pečlivě oddělovat od pohodlné smí livosti
se společensk;imi nespravedlnostmi a od nechuti ke společensk; m refor-
mám? Druhá otázkavypadá stejně zají,mavě: jak se v katolickém myšlení
odrazily ideje pokroku a společensky spravedlivého státu, které byly for-
movány vriči církvi kritick; m utopick m myšIením novověku, a nejen
myšlením utopick m?

3. Neprve tedy uved'u, že jsem hledal utopické myšlení u prvních
k esťanti. Začal jsem se zjištěním, že vo,starok esťansk ch dílech je p í-
tomen obraz jeruzalémské obce ze Skutkri apoštolri. Svědomitě jsem pro-
zkoumal všechny texty, na něž poukazují t i další svazky indexu biblic-
k ch odkazri v celé starok esťanské literatu e prvních t í století3 - a ne-
našeljsem tam ani narážkuna ideáIní špolečnost. Teprve v následujících
staletích se popis jeruzalémské obce měl stát inspirací tvrircrim ehol-
ního životaa, alé to s naším tématem nemá nic společného. Negativním

,,Biblia Patristica. Indei des citations et allusioirs bibiiques dans la littérature
patristique", Paris 1975-1980, sv.1,s.418-419; sv.2,s.35E-BbZ; sv.3,s.348.

_ 
4Srov. na.p . Řehole sv. August_ina, L,2;5,1i sv.César z Arles, ehole pro mnichy'

|; tentÝž, Řehole pro panny, 18; Řehole'sv.Benedikta, 34; Řehole sv.Leonarda, 26j
Řehole sv.Isidora ze Sevilly, 12.
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Recenze

{1"q-:9 l.:y' {*." by viděl neviditelného Karmelit nské naklailatelstuí
Kostelní Vyd í 1997

Díky Karmelitánskému lakladatelstvi vycházi kniha o. J. T.oewa, která
obdržela Velkou francouzskou cenu za literaturu v r. 1970. Tento p eklad' s.
Terezie Brichtové oP splnil svou nezastupitelnou írlohu p i formaci dominikán-
ského dorostu v 70. a 80. Ietech. Kniha, jak píše arrtor, vrací slovu ,,apoštol"
jeho bohatství ajeho velikost a nebojme se to íci: jeho q lučnost. Tato kniha
by neměla chybět v knihovně těch, kte í pracují v apoštolátě, nebo se do-
mnívají, že konají apoštolát. Tedy p edevším by neměla chybět v knihovnách
dominikánské rodiny.
Zasvěcen život ve světle reformy II. vatikánskébo koncilu Matice cyrilo-
metod,ějská 1997

Jedná se o sborník, kter obsabuje dokumenty, vydané po II. Vatikánu.
Nacházíme zde učení církve o žasvěceném životě, jak jej ona vidí, co od něj
očekává apod.

Dílo má šest kapitol. První probírá p ímo dekrety, vzešlé Ž koncilu, druhá
se zab vá jejich aplikací v letech 1966-70, t etí zmi uje právní normy, které
upravují vzÍ,ahy meži eholníky a biskupy a čtvrtá až šestá p inášejí apoštolské
exhortace z ]et 1971-96. Cel sborník postihuje p ehledně a souhrnně sm šlení
církve o zasvěceném životě z mnoha aspektri a v jeho rozmanit1ich formách,
zejména v těch nejzákladnějších dimenzích: }9af6mplativní a aktivní. Jsou tu
celé odst'avce; které mohou zasvěcen m osobám - a nejen jim! - sloužit.k roz-
jímání a k zamyšlení nad jejich životním stavem. Dokumenty byly napsány
p evážně v jazyce latinském, některé v italském, německém, anglickéma fran-
couzském. P eklady do češtiny vznikďy v období komunistické totality a ty
nejnovější byly po izovány-až po jejím pádu v 90. letech.- 

KniÍa je gr.fict<y preuea'8 oi'ár'"''., aby mohla sloužit k hlubšímu studiu
i k rychlé orientaci. t

Teologick sborníc }lLggl
T etí číslo .letošního ročníku nese titu] Kalza.: Lidská dristojnost (Lidská

práva ve společnosti a církvi)' obálka nám p edkládá reprezentativní autory
tohoto čísla, kter1 mi jsou Ririmon Fanikkar, Leona,rdo Boff, Hans Kůng. Místní
auto i Petr Dvo ák, Lenka Karfíková jsou spíše dopl kem.

Na v sost driležité a vážlé téma je zatiželo právě v běr'em'au.torri. Teo-
log, kter p edkládá požadavek lidsk ch práv v církvi (Leonardo Boff) musí
b t věrohodn . Známá vystoupení Ljeonarda Boffa'a Frey Betta na obhajobu
komunistick ch diktatur p i návštěvě Sovětského svazu, Polška a b vďé ČSSR
v době, kdy obhájci lidsli ch práv byti ve vézeíi (V. Havel, J. Dienstbier, J.
Vlček, P. F.Lízna, V. Benda, J. Adámek a dďší) nedovolují brát tohoto autora
vážně. Licoměrná nevěrnost vriči závazkÍtra ve vztahu k Bohu a církvi klade
otázkl, co je vlastně právo a spravedlnost.

Rďmond Panikkar se ptá, zda.lidská práva jsou součástí q hradně západ-
ní kultury. Vede p edevším diskusi Indie versus Západ. Bezesporu obhajoba
indického pojetí je na.rnístě, p esto však se zdá,. že autorovi uniká kristocent-
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V tuto chvíli se však rovněž p ipojuje k dominikánskému apoštolátu.
Kazatel Dominikova ražení se chce ,,ričastnit na Kristově práci dokonce
i pokud jde o smytí h íchu" (Pavel VI. ,,o pokání"' In: Papež hovo í XI,
1966, str. 362). s církví samotnou kazatel ,,p i svém putování prochá-
zi mezi pronásledovánimí ze strany světa a ritěchami od Boha a hlásá
k íž Páně a jeho smrt, dokud on nep ijde"'(Konstituce o církvi, č.8e).
Sv. Pavel, kazatel, prohlašoval:',,Ranami nutím své tělo ke kázni, abych
snad, když kážu jin m' sám neselhal" (LKor 9,27).

'Existujé mnoho p íležitostí k tomu, aby mohlo b t s ,,tělem zacházeno
tvrdě", zejména s jazykem. Řeholník se cel tetelí nad nějakou dobrou
d'právou a ho í touhou ji povědět, avšak nachází se právě na místě či
v čase, kde je t eba zachovávat silentium. To je potom zkouška. Je to
zkouška kvality jeho náboženského ducha'' Duchovní spisovatelé po celé
věky zdriraz ovďi pot ebu mlčení. Jeden z nich mriže hovo it za všechíy:
,,Dobr;i zbožn člověk se pozná podle své lásky k mlčení." Druh pak
aplikuje tento a'*iom na ce]ou komunitu: ,,Kvalitu eholního domu lze
mě it zprisobem, jak je zachováváno silentium. Jestliže je mlčení chováno
v mďé rictě' je to znamení toho, že drim není zapálen . Jestliže naleznete
eholníky jak brebentí ažvani na chodbách, není to zapá|en d_rim."

Z angličtiny p ěIožil Tom š Míka. Dokončení u p íštírn číste'

Mil brat e,

možn , že p en šlfr, jak oslovit dnešní nevě ící svět a p inést mu Kristovo
poselství. Nabízí se služba, kter však vyžniluje celého čl.ověka. P edstavují
se.ti Brat i kazateté - dominiluÍni, kte í mají staleté zkušenosti s p e&ivdnínl
pravdy. Svatj Dominik, náš zakladatel, dob val suět pro Krista vzilěIaností,
kontemplací a svatostí' svého života. Nesmírně žíutil po spdse všech lidí a
ndrod, . Řad bratrí kazgtel byl založen zvllÍště pro kÍruÍní a sp su duší
Tato nab dlcy pat t všem, kte í chtějí sloužit buď jako. kněží, či jako brat i
spolupracovníci. Pokud bys pocítil tuto vyou jako osobní povoltÍní, nabízí
se ti možno:st hlubších kontakŮ s.dominilainy, poauiní eholního života a
p "íprava zamě eruÍ na vstup do ddu. Protnodli své rozhodnutí a orvi se ndm!

Rontaktní adresa:
P JiIiíP íka'lry oP

Iiniskovo n městí j0, 301 54 Plze
tel. 019/72 416 60
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efektem skončilo i mé hledání ve starok esťanské literatu e z prvních t í
století, kde se navazuje na evangelní proroctví ojednom ovčinci ajednom
past is.

Takov 'v sledek hledání v raně' patristickém materiá]u vypadá po-
chcípiteln vzhledem ke skutečnosti, že se v Novém Zákoně velmi jas-
ně hlásá, že ,,moje království není z tohoto světa". Touhy po možnosti
ideálního společensÍví se nemohly objevit u k esťanri, tím spíš, že jak
evangelia, tak.listy apoštolri p edvídají na konci lidsk ch dějin spekta-
kulární a zesílenou p ítornnost zla, zhroucení víry a pronásIedování spra-
vedliv ch. V posiedních d,nech, čteme ve druhém listě Timoteovi 3,1-4,
nastanou zIé časy. Li,dé budou sobečtí, chamt'iuí, chuástauí, dom1šti,oí, bu-

dou se rouhat, nebud,ou poslouchat rodiče, budou neuděční, bezbožní, bez
Iá,sky, nesm'i itelní, pomlo,uuační., neuázaní, hrubí, Ihostejní k dobrérnu,
zrádní, bezhlauí, nadutí, budou mít rqději rozkoš než Boha6'. P edpovědi
tohoto druhu samoz ejmě nejsou drisledkem p esvědčení' že by zLo bylo
silnější než dobro; spíš plynou z p esvědčeni,že z|oje hlučnější a více
se vnucuje než dobro. Dočasná vítězství zla kontrastují v Novém Záko.
ně s konečn m vítězstvím Krista, jenž - jak k esťané vě í - v den svého
slavného p íchodu neodvolatelně zastaví rozpínavost zla a. ustanoví své
věčné království.

Ale již ve velmi ran;Ích k esťansk; ch dílech je možno najít konstrukci

',co 
by bylo, kdyby všichni lidé uvě ili v Krista". Tyto první konstruk-

ce p esně zformuloval v polovině 2. století svat Justin,když se postavil
proti obviněním, že k esťané mají nějaké rozvratné plány vriči státu. Jus-
tin íká ve svém díle pro císa e Antonia Pia: Kd,yž styšíte, že očekáuáme
niějaké kr loustuí, d,omníuáte se, ani,ž byste se hlouběji, zarnysl'ih,, že máme
na mysli li,d,ské králoustuí, jenže my houo írne b kr ,loasttlí Božím7 .

.Jusťin však jde dál. Neomezuje se na protesty proti nespravedliv m
a nesmysln1 m v tkám, ale upozor uje císa e na to, že když stát pro-
následuje k esťany' bojuje proti sv m obzvlášť hodnotn m občanrim.
K esťané jsou totiž těmi občany, kte í dodržuji zákony nikoli ze strachu
p ed trestem, a|e z vnit ního p esvědčení: ži,ufune toti'ž hluboké p esuěd,-
čení, že se p ed Bohem neskryje ž ,dn zločinec, hrabiuec, k iuop ísežník,
podobně konec lconc ani, žádn ctnostn člouěk - a že každ podle su ch
či'n p jd'e do uěčného zatracení nebo dosáhne sp sy.8

s,,Biblia Patristica", sv.1,s.339; sv.3,s.333.
6Srov. Mt 24-2I-30; Lk 18,8; 2 SoI 2,3-4;1 Tim 4,1.
TSv.Justin; Apologia, I,11,1.
BTamtéž, 12,L.

5
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A právě na tomto místě sahá Justin po konstrukci ,,co by bylo, kdyby
všichni lidé byli podobně náboženští jako k esťané"; kdyby ušichni, li.dé

sdíleti toto naše p esuědčení, nikdo by již uíce nechtěl mít zalíbení ae

zločinu po kr ,tkou chuíli, neboť by uěd,ěl, že ho za to čeká aěčn trest ohně-

Každ,lÚ by se - dokÓnce za, cenu aelkého si,lí : držel na uzd,ě a žiuot by

zdobi,I ctnostm'i,, jen aby mohl obdržet Bohem sli,bouan , dobra a un'i,knout

trestu.g V této perspektivě se Justinovi pronásledování k esťanrijevíjako
vrchol absurdity, a tudíž císa ovi ho ce vyčítá; opraud'u uznik , dojem, že

se obáuáte, aby se náhod,ou ušichni bez u jimky nestal'i slušn rni,, a tak

byste už nerněIi, koho trestatL}.
Z taktt, že Justin argumentoval právě takto, neply ne, že v jeho eris-

tické konstrukci mrižeme hledat nějaké jeho p edstavy o ideální spo-

lečnosti. Justin pouze vyjad uje své p esvědčení, že pro společnost je

užitečnější, když její členové dodržují principy spravedlnosti z vnit ního
p esvědčení, a nikoli ze strachu p ed trestem

Celsus, jistě nejznámější starověk odprirce k esťanství, za p esně

opačn m'írčelem vytvo il roku 178 konstrukci ,,co by bylo, kdyby se

všichni lidé štďi k esťany". Kritizuje neochotu k esťanri p ijímat ve ejné

ír ady a'vstupovat do vojenské služby a rczvíjí děsiv obraz, co by se

stalo se státem, kdyby všichni jeho občané p ijďi k esťanství: kdyby se

ušichni zachouali jako ty [k esťane] - uládce by ztistal opuštěn a od,mítnut;

ušechny zemské záIežitosti' by se staly lupem bezbožn ch a d'i'uok ch barba-

,ri, (...) Ne ekneš snaťl, že kdyby ti, nap íklad Ř.ímané uaě i,li' a zanedbal'i

by p ikázanou tictu utiči, boh m a li,d,em a kdyby se obrátili k tuému Nej-

uyššímu, či, jak ho tam chceš nazuat, že by sestoup'il z nebe a bojouat by

za ně, takže by už nepot ebouali, ž ,d,nou ji,nou pomoc-L\

origenes, když po sedmdesáti ]etech odpovídal na Celsovu konstruk-

ci ,,co by bylo, kdyby", s neskr van m uspokojením a více než rád si
p edstavuje, co by bylo, kdyby všichni Římané p ijali k esťanskou ví-
iu, ale vyjad uje své p esvědčerti,že se tojednou skutečně stane Pokud
by se ušichni, tidé, jak ík , 'Ceslus, zachouali tak, jako j ,, je jasné, že

i barba i,, kd,yby se p iblížih k Božfunu učení, budou d,održoaat zákony

a stanou se c,i,uilizotlan mi li,dmi, zm,izí ušechny pohanské poaěry a za-

al ,d,ne k esťanské náboženstuí; ono konec konc zaaládne i, bez toho -

tehd,y, až Boží Slouo bude ulád'nout uětšině duší-12 Absurdita p edstavy,

gTaÍÍť.éž, 
L2,2.'

7oTarrrt'éž, L2,4.
11 Origenes, Contra Celsum, 8,68-69.
12Tamtéž, 8,68.

SprRrrull,tne 47

svatost a musí plnit funkci apoštola, k'niž pal íkázá,li a vyučování. Ani
jeden z těchto rikolri nemriže b t bez mlčení uskuteč ován adekvátním
zprisobem.

Pokud jde o risilí o osobní posvěcení dominikánri, je mlčení nutné
pro vnit ní ričast na liturgii. II, vatikánsk koncil mluvil o mlčení jen
máIo, ale to, co íkal, je obzvláště v znamné; ,,Je driležité získat lid pro
recitování aklamací a odpovědí a pro zpěv žalmri, antifon a písní; jde

i o správné chování, gesta a držení těla. Ve vhodn ch chvílích se má ta-
ké zachovávat posvátné mlčení" (Konstituce o liturgii, č. 30). oficiální
po4námka dodává: ,,Úloha lidu v rrizn ch částech litur$ické bohoslužby
má b t vždy aktivní, bude však mít rriznou podobu včetně společného
mlčení." Během ,,společného mlčení" vě ící shromaŽdéní v duchu a srdci
okolo Božího oltá e, uctivě rozjímají a sv;Ím rozjímáním pomáhají jeden

druhému proniknout do hlubšího v1 znamu toho, co činí, Bez vnit ního
ducha živeného v zrtamn mi okamžiky ticha, se rrrriže samotná liturgie
stát pro neusebraného člověka ,,pouh m dunícím kovem a zvlčicím zvo-
nem" (srov. lKor 13,1).

I(niha o mši sv. Romana Guardiniho vysvětluje pot ebu ticha během
liturgie: ,,Je'to mnohem více než jen pouhá absence ( eči a zvuku), než
jakoby pouhá 1 pl mezi slovy a zvuky: ticho samotné je něčím poz!
tivním.,. Mlčení je tichostí vnit ního života; tichem v hlubinách jeho

skrytého proudu. Je to usebraná absolutní p ítomnost, bytí "plně tam,,'
vnímavé,'vždy ve st ehu' vždy p ipravené. Není na něm nic lhostejnéhÓ

ani skličujícího... Pozornost _ toto slovo je klíčem k tichosti, o které je

eč, k tichosti p ed Bohem" (Rozjímání p ed mší, sir. 4_5). Na jedné

z následujících stran hovo í podrobněji o vlastnostech liturgického ticha:

,,Slovo Boží je určeno k tomu, aby bylo slyšet' a aby bylo slyšet, je za-
pot ebí ticha.'.. také slyšení existuje na mnoha ťrrovních a začínáme mít
podez ení, zda je driležité, je-li tím, kdo mluví, Brih. Nikoliv nadarmo
náš Pán ekl: "Kdo má uši k sIyšení slyš!,, Mít uši k slyšení vyžaduje mi-

Iost. Rovněž však vyžaduje něco, po čem my sami toužíme a čeho jsme

schopni - b t vnit ně "p ítomn mi,,; poslouchat ze samotného st edu

života naší bytosti; otevírat se tomu, co p ichází zvenčí, svatému slovu'

Toto všechno je možné pouze tehdy, jsme-li vnit ně zklidněni" (str' 13-

14). Pro členy ádu tradičně citlivého na ve]ikost Božího slova a liturgie
takové proniknutí do podstaty věci zasluhuje, aby o něm.rozjímala srdce,

kter{, jsou vnímavá, dychtivá, p ipravená.
osobní posvěcení dominikánaje rovněž podpo eno asketickou hodno-

tou mlčení _ je to umrtvování a oběť. V tom napodobuje utrpení Klista-
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riik vrací k silentiu v jiném kontextu: ,,Vyh]fbejte se marnivému hovoru
mezi sebou. Váš čas by neměl b t propÍ}itván.,, Psal kontemplativním
sestiám, rekji bycho* t"ay pojla"ani o umění kontemplace, ;;;'k
hovoíomlčení. ''

Dominik činil to, co hlásal. Nepat il k tom lidem, kte í by jin; m na-
kazováIi děIat něco, co sami nedělají. Praktikoval všechny druhy mlčení.
Bylo to ono mlčení, které máme na mysli, když je toto s]ovo zmíněno.
Svědkové b9h9m jeho kahonizačniho plocesu témě bez v jimky opa-'kovali: 

,,zachovával mlčení velice p ísně a nem]uvil jinak než o Bohu
či s Bohem". V tomto svědectví se dot; kali h]ubšího v znamu všeho'
co kdy Dominik o mlčení ekl. Jeho mlčení nebylo prázdriotou' ale čímpi
bohat; m a p ekypujícím - byl to čas intenzívní činnosti, kdy mluvil a na-
slorrchal Tomu' jehož velice miloval. Domiíik byl plně pono en do Boha,
byl v plné mí e otev en vriči jeho p ítomnosti,' neochv8.;ně od něj očeká-
val vše; s láskou mu vzdával čest svou bezqíhrad'nou_pozorností iak, jak
to popisuje Fr. Raymond Nogar v ,,Pánovi absurdna": ,,Zristane-li v p í-
tornnost-i Několio, kdo hovo í, stvo ení pasívní u..r.utrální a nevěnuje-li
mu pozornost a nevzdá čest, taková pošetilost mriže b}it osudná.,, Mriže
zničit člověka samotného, člověka, jehož povaha nedokonalého stvo ení
je 

"prav m protikladem sebekázně i p imě enosti*.
Jelikož Dominik s Bohem komunikoval tímto zprisobem, chápal funkci

tradičních dob'"a míst vyhrazenych v eholnírn domě pro siientium. CeÍrit
si tzy. 

',velebného" 
či ,,hlubokého mlčení", které začiná s tím, jak 

'"l 
a..,

blíží svému závéru a uvnit srdce plného modliteb d'ocházi k-hlubšímu
pono ení do Boha po napětí a stresech dne a končí teprvg poté' co byly '

Bohu věnovány nejlepší hodiny rána. Dominik dodržovai ioto'hluláki
ťč:1í i tehdy, když cestoval. Ventura Veronsk;í, kter] mu byl často spo-
lečníkem, dosvědčoval: ,,Když cestoval, zachovával silentium po večerní
pobožnosti a měl své bratry k tqmu, aby činili totéž, jako kdyby byli do-
ma v konventu. A když brat i ráno p iiházeli, museli zachoiáiat mtreni
témé až do hodiny tercie.".

V znarn m]čení v Kahate]skétn ádu
. Proč takov:1? dťtraz na {nlčení? U brat í Lazatelri zab vajicichse hlá-

sáním a učením Božího slova se zd,á b ,t paradoxní v,tibec ie o mlčení.
i jen zmi ovat. Mlčení musí mít v jimečnou hodnotu, jinak by je Do-
minik vribet nepožadoval. Drivody, které ho vedly k toriru, aby na něm
trval, Še rlzce dot kají každého áspektu dominikánského povááni. o""
minikán má plnit dvě prvo adé povinnoŠti - musí usilovat o .lroo vlastní

že Brih sestoupí na zem' aby bránil své vyznavače, byla pro Celsa něčím
samoz ejm m. Něco zcela opačného si o tom myslí origenes: D íue než
se Celsus zeptá, čeho by Ř'ímané d,os ,hli,, kd,yby uuě iti k esťanské-nauce
a'kd,yby zbagateliizoual'i zaued,ené pou'ínnost,'i'atiči, domněl' m boh m a Ii-
dern a kdyby uctíuali Nejuyššího, ať poslouch n ,š u rok na toto térya:
(. ) Pak by se uš'íchni rnodtiti k Božímu Slouu, které kdysi eklo Žid m,
trpícím pronásledou ,ní od Egypťan : Hospodin bude bojouat za u ,s a uy

budete 'rntčky'p ihtížet. Sjednoceni ue spole)čn modti'tbě byste mohli po-.

- razit uětší zástupy pron ,s-led,ouatel ,, než jich poraz'ila modti,tba Mojžíše
a jeho .Iidu.L

.osobně bych tento origenriv vyrok nep ece oval a jeho jméno bych
neumístil,na listině k esťanri' kte í snili o ideální společnosti. V pole-
mick ch v rocích se často jedná víc o vyvrácení protivníkoqÍch námitek
než o vyjád ení sv;Ích skutečn ch názoti. Zdá se mi rozhodující sku-
tečnost, .že ',origenes - nakolik: je mi známo - se v žádném jiném díle
nenechá uqést fantazií'a nesní o k esťanské společnosti, která sd obejde
bez armády, protože jí stačí víra v Boha.

.4. Klíčovou postavori našeho tématu je svat1 Augustin. Jeho idea Boží
obce tak radikálně vylučuje. možnost dosáhnout na této zemi jakéhokoli
konečného ideálu, že je obtiž é si p edstavit i to, že by se u Augustina
moh]o objevit literární pŤání, jež jsme viděli u starších otcli, jak nád-
hern; m by se stal svět, kdyby lidé p ijali k esťansk1i zprisob života.

V telegrafické zkratce jsme p ipomněli augustinovskou nauku o Boží
obci. Člověk, jenž p ichází na tento svět ve stavu prvotního h íchu, je
cely uzav en v dočasnosti, cel je totiž uzav en v pok ivené sebelásce, '

pc,btupující až k pohrdání Bohem. Rovněž veškerá jeho otev enost vriči
pravdě a dobru, narušená h íchem, podléhá smrti a mí í k rozkladu. Jeho
život, pronii<nut touhou po bezpodmínečném štěstí, je spletencem šťaŠt-
n ch a nešťastn ch dní,'nevyhnutelně však mí í k nejzazši nesmyslnosti
a neštěstí, neboť taková j'e cena h íšné sebelásky.la

Myslím, že v těchto několika větách jsem věrně popsal augustinovsk1f
pozemsk stá't.. Všichni bez v jimky se rodíme jako občané tohoto státu
a strávili bychom v něm cel svrij život až po'dosažení star1u věčné smrti,
kdyby nebylo Božího.milosrdenství, jež nás svou milostí zve do jiného
státu, do svého.Poziáli'spočívá v tom, že milost nás p edem uschop uje.

13Tamtéž, 8,69. Biblick; citát v origenově textu pochází z Ex 14,1'4.
laSv.Augustin, De civitate Dei; í4,28; 15,1.
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milovat Boha_tak, že spějeme k pohrdání sebou. Všichni, kdo p ijali dar
této lásky, se siáÝají občany Boží obce.l9

Boži stát je budován nikoli pro zemi, ale pro nebe. Putuje tímto špat-
n m suětem jako archa uodam'i potopy*16 Slibuje št'ěstí až v budoucím

: životě, ale f esto tento život jeho občanri lze už nyní nazuat šťas.tn m,
t ebaže spíš šťastn m u'o' ,é naději,, niholi, u této dočasné skutečnosti-L7.
. o6čané Božího státu jsou promíseniš občany.pozemského Státu, žijí

v těchže domech, pat í do těchže společenství a podléhají t ,mž pozem-
sk m iákonrim.l8 Toto promísení se t ká i církve a teprve na posledním
soudu budou dob í l< esťané odděleni' od špatn ch . Zde se Augustin od-
volává na evangelní podobenství o síti, v níž byly ryby'dobré i špatné.lg

Shr me augustinovskou nauku oBoži obci z hlediska našeho tématu:
Boží obce se oprgvdu formuje v časnosti, ale je vriči ní transcendentní.
Ba vícei je transcendentní i vriči pozemské části církve, ggž, ,,-naměná",

že p íslušnost k církvi-automaticky neŽajišťuje občanství v Božím státě.
Těžkg si p edstavit nauku protikladnější jakémukoli utopickému p ání,
než je augustinovská nauka' o Boží obci. Svat Augustin rozhodně tvrdí,
nejen že lidstvo nikdy na této zemi nedosáhne stavu naprosté p íslušnosti
k Boží obci; alé tento stav je na zemi nedosažiteln; i pro církev.

5- Tak jsme doš}i k následujíci otázce: diskriminace nek esťanri, mj.
Židri, v tradičně k esťansk ch společnostech, je skutečností. D íve než

' odmítnu hypotézu, že u počátkri této diskriminace jsou nějaké k esťanské
p edstavy o ideální společnosti, mirsím se zeptat, z j'ak ch pramenri se

Éerpalo pro její zdrivodnění.
Nejprve si snad pÍipome me obecné zása'dy, jak mi se od sklonku

_ starověku tidé ídili, kdyŽ vymezovali místo nek ésťanri v k esťansk ch
společnostech.Zd'á se, že se tyto zásady dají shrnout do čty bodri. "

. Zaprvé - cituji nyní kánon toledškého 4.'synodu z roku' 633, kter
je tírrr_ driležitější, že se bbjevil v Graciánově dekretu ' o Židech stat
synod p i,kazuje, aby ž ,dn z nieh nebyl n,ásilírn nucen k aí e. B ,h toti,ž

' prokazuje miťos'ydenstaí, komu chce a zaturzel m činí, koho chťe. Vždyť
nemohou dojít*sp 'sy proti, sué qili, ale z ulastní u ,le, aby byly naplněny
požadaaky spraaed,Inosti,. Podobně jako člouěk z ulastní u le projeui,l po-

15,,občany pozémské obcé rodi p irozenost pokaželá h ícherri,'zatímco'občany n+
beŠké, obce rodí milost,-osvobozující p irozenost oď h ích_u" (tamtéž, 15,2).

16Tamtéž, L5,26,2:
L7Taritéž, !9,2o.'
L8TamtéŽ, Ig,I7.
lefamteZ, rS,ns.
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Dorninikovo mlčéní
Dominik byl v praktikování silentia vytrval .:Jg6. mlčení bylo prri-

vodním jevem a součásti jeho,modlitby. A trval na f,om, aby jeho brat i
' byli muži ticha a modlitby. Proto také zapsal do Konstitucí, že by měli

'm}uv-i1 
jenom s Bohem nebo <í Boliu." Pokud jde o jeho. konkrétní po-

.žadavky' tr.val na tom, aby' v klášte e, dormitá i, ceIách, refektá i i kapli
bylo ticho: ,,Když musí něco íkat iia těchto místech,'má to b5it potichu
a v neripln ch větách. Na jin ch místech jim bude povoleno mluvit pouze
tehdy, budou-li mít zvláštní dovolení." Aby se yyhnuli porušování silen-

' tia více než je nutné, v ran c! dobách ádu vypracoVďÍ brat i znakov
jazyk, kter m bylo možné se domluvit štejtrě dob e jako š pomocí slov.
Kd'yž chtěIi promluvit' p iložili prsty ke rtrim. ? ik vnutí p evora zna-
menalo souhlas a mluvilo se v tzv. ,,hovorně". Tam také brat i studenti

- opakovali své lekce a byli doučováni statšími studenty.
V prvotních Konstitucích existoval rovněž složit ád t kajicí se pro-

* vinění eholníkri. Někteiá z nichlze označit za h ích, jiná jsou jednodušq
porušením pravidel, avšak všechna byla vnímána pouze z onoho druhého
hlediska. Všechnajsou tím či oním zprisobem p estupkem proti bratrské^

lásce. Některá z provinění se dot kají p ímo mlčení: ,,porušovat pravidel' '

ně silentium", ,,hovo it s p íbuzn nii či posly d íve, než dotyčn dostane
povolení", ,,hovo it či dělat zbytečnosti cestou na vlastní kánáni". Jin'á
se t kají narušení; k'nimž by nedošlo, pokud by bylo mlčení zachovává'
,ro,-,,roiit čtená e (u stolu) nebo ty, káo naslouchají", ,,hlučnÉ.se smát
či snažit se rozesmát jiné vtipkováním či šaškováním", ,,mluvit vqlgárně
či íkat frivolnosti anebo ještě hri e, učinit' z toho zvyk", ,,neuc.tivě se

' p ít 's jin; m bratrem v p ítomnosti laikri",,,,hádat,se s bratrem ve spo-
Iečenství či mimo ně", ,,zasévat mezi bratry nesváry"'; ,,vyt kat bratrovi
chybu, kterou již napravil"., ,,b!/t shledáq vinn m zlomyslného šeptání
a rqžptylování", 

''r.nluvit 
zlovolně proti otcrim. či bratrrim svého vlast-

' ního konventu, kdy zlo nemriže b t dokázáno svědectvím !rat í".'Ani
jedlo.z těchto pochybení nep estalo b; t dodnes pácháno. Pouze je.dna

' 'věc dnes zní trochu starom dn : ,,mluvit o samotě S ženami."
V Konstitutích, které Dominík vypracoval pro mnišky ádir, je na ml-

čení kladen stejny d.iraz', najdeme zde zmírtklt o stejném typu porušová-
-' ní pravidet. Rovncz stručnost zprávy,kterou poslď mniškám v NÍaáridu

(;eáin1r dopis psan jeho rukou, kter se dochoval), dává větší vyznam
( jeho dvěrna bdkazrim na silentium:';,od nyhějška (stěhovaly se' právě

do nového kláštéra) chci, aby bylo na vyhrazen1 ch místech zachováváno
mlčeni - v refektá i; dormitá i i orato i.".Ke konci svého dopisu se Dorni-
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] ,,Řeč je cesta, kterou lidé podnika,ji'z Lásky do obydlí jin ch lidí,
avšak ticho je jejich vlastí" (Ernest Hello). Tento citát v krystalické pb-

době vystihuje hlad lidského ducha.po tichu. Asketičtí spisovatelé vždy
zd raz ovali nadp irozené hodnoty mlčení a n{,boženské ády od samého
počátku eholního života vnímaly silentium jako v znam prvek.svého
života. Je však mlčení driležité ve společnosti, která žije hovorem, která
pociťuje témě neodolatelné nutkání se vyslovit, která vytvo ila prost ed

ky komunikace daleko p esahující cokotiv, co si bylo možné p' edstavit
v minul ch staletích? V takovém světě'se silentium stalo témě anachro'
nismem.

Současná doba eč p ece uje a zanedbává jiné komunikační kanály.

P esto lidsk duch ví, že komunikace se děje. více zprisoby než skrze
eč. Ve své povídce Perla to John Steinbeck ilustruje krásn m popisem:

Indián Kino a jeho žena Juanazačínají svrij den ranním mlčením. Ačkoliv
se Kino probouzí první, či spíše se to domnívá, postupně mu dochází,
že Juana čeká, 9E se pohne.. Když si je jistá, že se probudil, vstane,
rozdělá ohe a začne p ipravovat snídani. Kďyžje hotová, Kino vstane,
jde k ohni; d epne si p ed ním a jí. Poté, co Steinbeck toto nějakou
dobu již vypráví,' pokračuje takto: ,,Když Kino dosnídal, Juana se vrátila
k ohni a posnídala: Promluvili za celou tu dobu pouze jednou, je-li však
eč pouh m zvykeyl, není jí stejně t eba. Kino spokojen{vydechl a to

byl cel iozhovor."

\ětšina z n'ás,kďyžjsme ještě žili doma, jsme.tento druh rozhovoru
zaži\i. Viděli jsme, jak si naši otcové čtou nebo jen tak pohodlně sedí p ed

ohněm; sledovali jsme, jak naše'matky šijí. Někdy spolu hovo ili, ale byly
i jiné doby, kdy seděIi cel večer a nepromluvili slova. P ešto rrezi nimi
slovaip eskákovala. P esto mezi nimi probíhaia neutuchající komunikace
lásky. P esto bylo cítit jak od jednoho k druhému p elétávají jisk ičky
lásky. Takové zprisoby komunikace jsou daleko mocnější'než povrchní
eč.

Silentium má pro dominikány velik v znam. Jestliže maj'í v irctě
ducha svého zakladatele' a koncil Íiká, že jej v rictě mít musí, budou
studovat jeho postoje k mlčení a' jeho praxi, pokud jde o silentium.
Pokud budou usilovat o získání milosti modlitby, pokud budou hledat
pravdu, plnit své povqlání kazatelri a toužit po jednotě s Bohem, musí
si vážit silentia. Je totiž tak intimně spojeno s těmi nejvyššími cíh jejich
života, Že je lze nazsatjedním z jeho základních složek. '

slušnost had,oui a zahynul, stejně tak každ, díky Boží mi,losti se obrací

suou ulastní rnyslí a kd,yž uě í', dosahuje spásy-2o

Signifikantní však jsou omezeni,jež jsou zaváděny do principu, že víra
nesnese irásilí' Tent1iž 4. synod v Toledu však p ikazuje nutit k'ví e ty
.Židy, kterí byli pod vládou jakéhosi Sizebuta proti své vrili pok těni, o y

se nerouhal,i, Pánouu jrnénu a aby uíra,.kterou p i,jali" nebyla pouažouána

za něco prá,zd,ného a pohrd, ,níhod,ného.2I

Kromě toho je vhodné zde p ipomenout rozhodnutí papeže-Řeho e

Velkého, jenž, t lbaže jednoznačn8 nesouhlasil s tím, aby byli Židé nu-

ceni ke kiesťánské ví ej2 p ipouštěI však ekonomické rilevy pro ty Žtdy,

kte í p ijali k (jílt: Kd,yž je leuami u poplatních z ,ležitostech aedeme ke

Kristu, oni, sami, pak s,ic,e spíš z p esuědčení nep icházejí, ale jejich děti,

p ijírfuají k est už s aětším p e:suěd,čením.20Dnes bychom takové metody
jednoznačně označili za proselytismus, kter uráŽí víru'

P ipome me ještě pohled svatého Tomáše Akvinského na náboženské

nasití vriri nek esťanrim. Rozhodně zakazoyaljakkoli nutit-k ví e'a radi-

kálně odmítal k ty dětí proti vrili jejich rodičri.2a P ipouští však násilí

v oblasti náboženství ve t ech následujících p ípadech: aby se zamezi-

lo rouhání, protik esťanské propagandě a pronásledování víry.2| png'

bychom rozhodně nesouhlasili s použitím násilí p inéjmenším v druhém
piípadě, každ člověk mátot1ž právo ve ejně svědčit o svém p esvědčení.

Druhá zásad,a,jež nek esťanrim vymezovala místo v k esťanské spo-

Iečnosti, obsahuje oblast jejich kontaktri s k esťany. Veškeré kontakty
v podstatě byly dovoleny, avšak s^v jimkou těch, jež by k esťany mohly

vydávat v nebezpečí ztráty víry.,26 odtud pocházejí'rozmanit'é zákony,
j ak obecné tak partiku1 árni, zakazující ŽidÍm zaměstnávat k esťany do

,l.rž.b, ale zejména k esťanské kojné a chrivy (určitě proto'.že osoby, pe-

čující o'děti,]vstupovaly nejhlouběji do rodiny, která je zaměstnávala).
Zártoveí zde zá\oi.zjevně podporoval asymetrii: kontakty s nek edťany,

jež by je mohly dovést ke k tu, a tedy k odchodu od víry otcri, byly velmi

podporová4y.
TYetí zásada regulovala problémy spojéné s nek esťansk m kultem

v k esťanské společnosti. Tento kult byl povolen z negativních drivodri:

PoltttcxÁ TEoLoGIE

2oDecretum Magistri Gratiani, P 1 dist' 45.cat. 5 de ludaeis'
2lTar::ttéž. 

'

?2Epistola, I,45 (tist z r.591).
23Epistola, V,7 (list z r.594).
24Summa theologiae, 2-2 q.IO a-'!.2.
z'Tamtéž, a.8.
26Tarntéž, a.9.
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aby se vyvarovalg vétšího zla27 . Proto se snadno dovolovala rrizná ome-
zení: nap ík'lad synagoga nesměla stát p íliž blízko kostela ani na hlavní
ulici, někdy bylo zakazováno stavět nové synagogy' t ebaže bylo dovoleno
opravovat jiZ .*irtu;i.i, apod.

A nakonec čtvrtá 'zásada diskriminovala nek esťany v oblasti jejich
oprávnění k vládě nad k esťany. A sice byla uznávána plavomoc pou-
7e takové vlády nek esťanri nad k esťany, která existovala již d íve, ale
p ipouštěIa se i možnost zproštění. Zároveí byla rozhodně vyloučena
možnost, aby nek esťan nabyl moci nad k esťany.28

Jak vidíme, uved'ené zásady zdánlivě p ipomínají konfesní právo v is-
lámskych fundamentalístick ch společnostech. Nikoli k užitku se p iho-
dilo, že v Evropě byly ony zásady zrušeny těmi liberálnímí proudy' jež
čerpaly inspiraci z individualistické fi]osofie - a v drisledku toho se dítě
v lilo i s vaničkou, protože se nejen zamezllo náboženské diskriminaci,
ale obecně se zpochybnilo místo náboženštví ve ve ejném životé.

A proto se stává tím driležitějši otázka po p edpokladech, jež ved-
. Iy k tak politováníhodné náboženské diskriminaci v k esťanské Evropě.

Dnes totiž stojíme tvá í v tvá nutnosti vypracovat takové formy p ítom-
nosti náboženství ve ve ejném životě, kieré ani zprost edkovaně nebudou
ohroŽovat žádného člověka ani žádné náboženství.

' Nejpravděpodobnějš i se zd'áhypoLéza, že privilegované místo k estan-
ství-v pozdním ímském císa ství i v evropsk1 ch státech a z'toho plynou-
cí diskriminace nek esťansk ch náboženství vznikly proto, že k esťanství
zdědilo ony funkce ve státě' jaké p edtím plnilo pohanské státní nábo-
ženství. Tak soudí mj. zasloužil badatel v oblasti dějin tolerance Joseph
Lecler: Vnit ní jednota náboženstuí a st; 'tu byta tak d,alece zako eněna
u tradi,cích starouěkého suěta, že uítězstuí christianismu nernohlo u tornto
ohled'u uyuolqt radi,kální změny. Z hlediska Kri,stou ch uyill,auač se dalo
snadno omluu'i,t, že od'luka cí,rkue od státu u d,obách pronásled,ouání by-
Ia n ,si,In rn, nenormáIním, stauem, jenž rnohl skonči,t ue chuíli císa oaa
obrd,cení. Z hled,iska císa ské ut d,y se rouněž uysuětluje, že zátežitosti nd,-
boženstaí uždycky pat i,ty do oblasti' ulády st ,tu. Tak se postupně rozu,inul
cesaropap,i,smus, k esťanskd paralela staro.uěkého náboženského ces.aris-
mu-29

Je jasné' že když k esťanstvo p ejalo po pohanském státním nábo-
ženství funkci cementu, jednotícího politickou ve ejnost, neudálo 'se to

?7chybí text pozn č. 27
28Tamtéž, a'LO.
2gJ.Lecler, ,,Historia tolerancji w wieku Reformacji", Warszawa 1g64, sv.1,s.74.

Sptntrueltte

iká, že Brih je vzdáLen ; a tady je naproti tomu blízk . Kristus p inesl
tuto kulturu dávání, civilizaci lásky".

A o toto vtěIování evangelia do upadající ímské íše, do rodících
]se vztahri církve a státu a do měnící se historické:situace' kdy začínaly
stále více hrát svoji írlohu mladé b4rbarské národy, šlo sv..Ambrožovi
p edevším. Proto je tento'svat biskup majákem, záÍícím až do dnešních
časri, p itažliv m p íkladem, ktery nám po ád má co íci.

P ipraui,Ia a p eložila Edita Mendelouá oP.

Dorninikánská obnova a silentium
W. A.tHinnebusch OP

P. William Aquinas Hinnebusch,OP, nar. 1908; zem el r. 1981, dok-
' torát fi]osofie'na univerzitě v oxfordu, profesor historie na Providence

ColJege, w zkum na Histofickém institutu dominikánského ádu v Řím{
učite] církevních dějin ve studijním domě ve Washingtonu, mj. autor
dvousvazkové Historie dominikánského ádu, Doninikánská spiritualita
(1965) a Obnova v duchu sv. Dominika (1968).

,V 4 ,jmu. akti'uní časti je-d, težité získat li,d pro Ťecitou ,ní aklamací
a odpouědí a pro zpěu ža!m , antifon q písní; jde i o spráuné chouání,
gestá a d,ržení těta. Ve uhod,n]jch chuíIích se md, také zachouáuat posu ,tné
mlčení" (Konsti,(uce o posuátné li,turgii, č. 30).

,,K t1ytuá ení d,obr ch mezil,i,dsk ch u'ztah je t eba pěstouat praué lid'
ské hod,noty, p ed,euším umění bratrsky spolužít a spolupracouat a ťaké
nauazouat rozltauor" (Děkret o apoštolátu laik , č' 29e).

,,Pokud jde o dpoštolát eaangeli,pace a posuěcoud,ní li,dí, rnusí b t lai,ci'

zaldšť školeni,, jak začít rozhoaor š druh mi, liidmi, uě ícím'i, nebo neuě-

ící,mi, a jak. ušechna sezna,?nouat s Kristou m poselst ím" (Tamtéž, č,

31a).',,Proto 
církeu nab ,d,á slsé uě ící, aby s rovuážností a láskou, prost ed,-

n'ictuím d,i,alogu a spolupnice se stoupenc'i, jinych náboženstuí uzndual'i,

chránili a podporo' ali, duchoani a mrauní dobro'i, společensko kulturní
hodnotyrkteré u n'ich jsou, a p i,tom'aby'suědči,li, o k esťanské uí e a ži,-

i)otě" (Deklarace o poměru qírkvek nek esťansk m náboženstvím, č. 2f).
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ti ielcnou, jak je rozd,íI mezi m m otcem a uašírn otcem. Neboť kdo
, je 1ni pod,le božského' p uodu' otcem, ten je skrze ad,opci otcem uaším.
'Sdělením ymého otce< odlišil se Boží Syn od taor . V razem luašeho
otcett naznačit mi,Iost d,uchouního p ijetí za syny. A ťak kd'yž ekl nné- '
ho Bohatt, uiázal tajemstuí suého Ýt ení. Aba ioho, lcoho Áá prtozeně
za otce, naz ual Bohem ku li, suátosti, p i,jatého těIa. A kd,yž prauí; také
ltuašeho Boha<, ukdzal, jak roste jeho p sobení u'nás."

Časovost sv. Ambrože ajeho děl dob e vystihuje apoštolšk nuncius
Giovanni Coppa, když íká: ,,Jeho knihy jsou dodnes velmi inspirující,
eší v nich stejné problémy, které máme i my,-klade stejné otázky. Mám-li

uvést osobní p íklad, p ed lety se mi zabil bratr - ztroskotal jako pilot
v letadle - a po šesti dnech po sobě zem eli také oba moji rodiče. Největší
ťrtěchu- jsem tehdy načerpal právě od sv. Ambrože, kter má t i dlouhé
eči o smrti - t kají se jeho bratra a dvou ímsk1 ch císa ri. V žádném

moderním textu jsem tak hluboké zamyšlení nenašei."
V r. 1996 se slavilo 800. q ročí za]ožeťtcisterciáckého opatství v ose- '

ku u Duchcova. Zde se kardinál Mi]oslav Vlk ve své homilii zam šlel nad
skutečností, že v tomto století a zvláště na jeho konÓi slavíme velká ju-
bilea a vypočetl je. A protože se mezi nimi nacházelo q ročí sv. Václava,

_sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha, založeni Univerzity Karlovy pape-
žem Klimentem VI. a v r. 2000 jubileum Kristova p íchodu na svět _
a my si letos p ipomínáme ]'600 let smrti sv. Ambrože - upozornil, že je
t eba si všimnout, že to jsou 

',samá 
velká-církevní jubilea, která ukazují

hlubokou náboženskou tradici a trvalost institucí' kter mi se nemohou
pochlubit jiní. To je fakt, kter nesmíme p ehlédnout, zvláště ne'v naší
postmÓderní době, kdy se nachéni sekularizace ve slepé uličce,' kdy se
diskutuje o identitě národri Evropy, o jejích hlubok ch ko enech.-Ev-
ropa se totiž v posledních dvou stoletích p ihtásila - a hlásí _ k jin m
ko en rn, než k těm'privodním, k esťansk m - ke ko enrim osvícenství
a FYancouzské 'revoluce - i když i to vše vyrostlo stejně z k esťanství. ...
AIe oslavy nejsou a nemohou b t jen návrat do minu]osti. Co dnes?...
Je pot eba svědectví pro dnešní dobu - vtělení víry _ ... p inríšení zku-
šenosti podle znamení časri." A pražsk arcibiskup tuto svou nádher-

' nou myšlenku ,,inkarnace" dále rozvádi a zdriraz uje ,.že ta oblast, která
pot ebuje nejvíce vtělení k esťanského ducha, je ,,kultura rriezilidsk ch
vztahri, kultura společenství, kultura trinitární: slavíme Nejsvětější Tto-
jici nejen jako nepochopitelné tajemství, ďe jako zjevení základri lidské
kultury. V Trojici žijí osoby jedna pro druhou, jedna v druhé. Dnes se
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mechanicky. Monoteistické náboženství, jak1im je k esťanství, má svrij

- vlastní v rznam, kter se nedá srovnat s polyteistick m kultem p írod-
ních mocností, atudiž p ijímání zmíněné funkce se uskuteč ovalo během
dlouhého procesu' vymez'eného mj. jmény takov ch císa ri jako Konstan-
tin, Teodosius či Justinián. K esťanstvo ovšem, když ťyto funkce p ijí-
malo, si dokázalo zachovat svou náboženskou identitu, ale určitě jeho
poselství o svobodě a lidské dristojnosti každého člověka bez v jimky
takto podlehlo zatemnění.

Tak či onak se zdá",'že souhlas k esťanri s plněním politick ch funk-
cí, z evangelního hlediska pochybn ch' nevznikl ani tak z utopického
obrácení k budoucnosti, jako spíš z toho, že se čerpalo z podez el ch
pramenri, jež po sobě zanechala minulost. Je dobré si jen všimnout, že
toto tvrzení'jsem zformuloval zprisobem dalek m realismu. Neboť mohlo
se v bec k esťanstvo vyhnout těmto funkcím? Podobně jako skut'ečnost
dokonce nejangažovanější víry v evangelium nečiní jednotlivého člověka
bezh íšn m' tak samo k esťanstvo jako celek se nemriže vyhnout něja\é'
mu zapletení do společensk ch struktur, poznamenan; ch h íchem. Ne-
omlouvá to rrizné h íchy a chyby, ale tím spíše nesmíme zavirat oči p ed
tím, že p i vešker; ch pletkách k esťanství nep estalo b t sebou a nedalo
se zredukovat na plnění takov ch či.onak ch dočasn ch funkcí.

6. Zbylo nár ještě signalizovat dnešní vziah katolické církve ke spo-
lečensk; m utopiím. Tjž Lev XIII. demaskoval utopičnost ideje komunis-
tické společnosti a varoval p ed tím, žekdyž se zkguší rea]izovat každou
utopii, p ivádí to na lidi mnoho neštěstí. Roku 1891 napsal v ěncyklice
,,Retum novarum" (II.I): Bolest a utrpení jsou li,dsk m ď'ětem a t ebaže
lid,é užíuali, a zkoušel,i ušechny možné prost ed,ky, žád,ná moc ani, žádná
teori,e ned,ok žou eliminouat tyto nep íjemnosti, ,plně'z li,dského ž,iaota.
Naproti tomu t'i,, kte í uji'šťují, že to dokáží a kte í ubohému li,dstuí sli-
bují žiuot osuobozen od ueškeré bolesti'a n 'mahy a pln kli'du a trualé
rozkoše, t'i klamou lid a nastražují mu léčku, skr uají,cí, u sobě neštěstí
ještě uětší než dosauaď,ní.

Jan Pavel II: v duchu p esně téže logiky ve švém pokojném posel-
ství z roku 1982 (č.12) formulrrje svá varování p ed pacifistickou utopií:
K esťan uí, že zcela paci,fisti,cká lidská spotečnost na zemi, j9 iluzí a že
i,deolog'i,ei jež je p ed,stauují jako snadno real,i,zouatelné, probouzejí nespl-
nitelné nad,ěje. Mu,jí toti,ž chybnou koncepci li,d,ské p irozenosti, nech pou
problém u jeho celku, použíuají (lni'ku, aby p ehluši,Iy strach, anebo u ji-
nlch p ípadech se íd,í alastním ziskern. K esťan' je p esuěd,čen - protože
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to bolestně zakus'í,l - že tyto su dné naděje uedou p ímo -k pseudomíru
totali,tních režim .

Když Lev XIII. odmítl myšlenku kornunisiické revoluce jako cesty
k budování ideální společnosti, vy'bizel 'k budování spravedlivé společ-
nosti, postavené na realistick ch principech. U Jana Pavla II. má velmi
podobnou strukturu kritika pacifistické utopie. Papež po bezprost edně
citovaném varování upozor uje na to, že o mír je p ece možné usilovat
reáJně a ričinně: aušak reali,ti'ck pohted k esťany nedemobili,zuje u jeji,ch

snaze o mír. Naopak, probouzí u nich horliuost - uědí totiž, že Kr|istouo
uítězstuí nad lží, nenáuistí a smrtí poskgtuje čIouěku, toužícím po mí-
ru, silnější mot'iuace než ty, které nabízejí nejušlechti,Iejší antropologi'e
a dodáuají opodstatněnější naději než je ta, která suítí u nejsměIejších
sni,ech.

Na'začátku jsem uvedl, že první k esťanské utopie, jež mají svrij počá-
tek v'myšlenkách Joachyma da Fiore, prakticky vedly k negaci.dosavad-
ního společenského ádu ajejich vize budoucnosti byly postaveny pouze
ze sam ch nárokri a nereáln ch fantazií. Právě tohoto postoje v dnešní
mentalitě si všinil papež Pavel VI. V roce 1971 napsal v apoštolském listě

,,octogesima adveniens" (č.37): Bylo by nebezqiečné neuš'i,rnnout s'i, toh,o,

že oduoláuat se na utop'ie je často pohodlnou u mly'uou pro ty, kte í se
uch Ií do suěta fantazie, když chtějí utéct'p ed ešení,m konkrétních kol .

Kdo žij'e myšlenkami u hypoteti,cké bud,oucnosti, najde snadno z ,m'inku

k zanedb ,ní pruběžn ch pouinností.
Pavel VI. si v tomto postoji konec konc všírná i dobré stránky: Je

ušak t eba uznat, že tato fo7ma kriti,ky eri'stující společnost'i uede často
perspektiuní obrazotuornost, aby zahlédla dosud neobjeaené noué pruky,

které tkuí u eri,stující,ch uztazích, a zamě ,ila li,d'i k lepší budoucnosti. Tato

obrazotuornost udržuje společenskou dy.namiku a dod,áuá tak sebed' uěru

tulirčím si,I ,m tid,ského d,ucha a srťlce.

Je t eba ještě poznamenat, žé ve 2: polovině 20" století byl v oficiál-
ních dokumentech katolické církve směrodatně zformulován vztah církve
k ideji pokroku' Tato idea byla po celé generace formulována v opo-

zici k církvi a k esťanství, provázely ji často utopická p ání o ideální
společnosti, někdy byl jako její protiklad uváděn eschatologick p íslib
Božího krrá]ovství. Druh vatikánsk koncil vidí místo pokroku v katolic-
kém světonázoru takto: I kd,yž je t eba pečIiuě rozlišouat pozemsk pokrok
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(J 20,13) Toto prauí anděIé, a Pán to později' t mi,ž slouy 
-zopakoaal-

Abyste uěděIy, že slolla anděl jsou p íkazy Páně. A tatáž sloua, jak jsem 
'

ekl, také zopakoual Pán: ,,Ženo, proč plá;češ? Koh,o hledáš?" Magdalena
neuuě 'i,la, je ,,žena!': neboť ten, kdo aě í,, znotlu dor stá, ke zralému lid-

stuí, d,o miry ži,uotní plnosti, Kristouy (Efes l,13). ,,Ženo" - prauí to n,e

o pohlauí, ale o uáhání se uede spor. A,p i,Iéhauě byla nazuána ,,ženoLt";
protože ,,panna" je ta, která už uuě i,Ia. ,,Proč pláčeš?" _ to znarnend,: tg

neuě íš Kristu, a proto pláčeš nad, sebou a jsi, tak zdrojem ná ku. ,,PM-
češ", poněuad'ž neui,d,íš Krista: uě a budeš uidět. Kristus je p ítomen a
ni,kd,y nechybtí těm, kte í ho: hledají. ,,Proč pl ,češ?" _ to jest, neni, t eba

slz, ale je nutno mít'uíru pohotouou a hodnou Boha. Nep em šIej nad
smrteln'1jmi, uěani, a nebudeš plakat: neuuažuj nad uěcm'i,,.které se teprue

objasní a něbudeš mít d aod, na, íkat. Proč pláčeš tam, kde se jiní radují?

,,'Koho hledáš?" _ to' znamená: neui,díš, že je Kri,stus p ítomen? Neui,díš,

že Kristus je Boží síIa, moudrost, suatost, ěi,stota a neporušenost. Ne-

spat uješ, že se narodi,I z Panny, že je z otce a u otce a uždy a otc'i,,

zrozen , ne' stuo en , ne odrodil , ale uždy m'ilouan1j, prau1 B h z pra-
pého Boha? ;,Vzali", prauí,',,Pd,np, z hrobu a neuím, kam ho položiJi" (J
20). Bloud'íš, ženo, když se ď,orriníuáš, že druzíuzali Krista zhrobu, ane
že on byl ulastní mocí.uzk íšen. AIe ni,kdo neodnesl Boží moc, rnoudrost

a ctihod,nou či,stotu. Kri,stus není azat z hrobu sprauedliuého, ani ku li
skryto:sti, sué panny, ani, katili' tajemstuí zbožné mysli. A t ebaže jsou ta,cí,

kte í azít chtějí, od,nést nemohou.
Tehd,y praaí Pán: ,;Maria, pohlédni na rnne." Když neuě í, ie naz u ,-

ila ,,ženou," a kď,yž se začí;ná obracet, aolá ji, ,,Mari,a", tj. p ijímá jrnéno

té, která rod,í Kri,sta. Stáuá, se totiž duší duchouně plodící Krista. ,,Po-
hl,édni,,, prauí, ,,na rnne.,, Kd,o pohlíží na Kri,sta, naprauuje se: bloudí

ušak, kd,o Krista neui,d,í.

A proto ona tr)o' obr,cení, pohlédla a prau'i,la: ,,R:abb'i", což se p eklád '
,,Učit;h". Kd'o ie d,í,uá, obrácí se: A kdo se obrací, plněji' nazírá. Kdo
ui,dí, postupuje; A proto naz uá uči,tele toho, o kom uě ila, že je mrtu :

rozmlouuti s tím, koho pouažouala za ztraceného.

,,Nedot kej se rně", ík|,'tj. i kd,yž n ;praua p i,n ,ší zkoušky, p ece

se náklonnost pochybující (Magdaleny) nedot ká Kryista. ,,Nedot kej se

mě,,, prauí, tj. nedot kej se Boží, moci, moudrosti, uelebné nep1rušen1sti

a uzněšené čistoty. ,,Ale jdi, k m m brat ím." Co j,i,ného chce íci, než: ,,Už
neplač uenlcu. 14; |g u:yuole:n m g, nejbdětejším kněžím; a eknii jirn: Vy-

stupuji, k otci, saému a k otci aašemu, k Bohu suému a k Bohu llašernu."

Co jiného to í,ká než: ,,Tady se neptej? Ji,stě hledej u dokonalejších, ať
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Magnificat ji kontempluje milánsk biskup a vblá: >Ať je v jednotlivcích
Mariina duše, aby velebila Pána; ať je v nich Mariin duch, aby plesal
v Bohu.<"

Tímto p ipomenutím Mariina vzoru končí papež Jan Pavel II. svrij
list, věnovan sv. Ambroži a napsan ve Vatikánu k 1. prosinci 1996.

o térnatu ,,panenství"'pojednává sv. Ambrož celkem ve čt5r ech spi-
sech.

V prvním z nich ,,De virginibus" (o pannách)'kter vyšel také čes-

ky v dominikánské edici Krystal r. 1948 (spolu s ,Boh ební chval'o ečí
o bratru Satyrovi", v p ekladu Dr. JosefaZvéÍily a ond eje M. Petrri
oP)), chvrítí vznešenost panenského stavu a uvádí skvělé p íklady Pan-
ny Marie, sv.Ťekly a jedné antiošské mučedhice. Světec zde také cituje
prg-luíu, kterou pronesl papež Liberius p i odeyzdávání závoje Mar-
cellině, rodné sest e sv. Ambrože, jíŽ on' dedikovď tuto knihu. Papež ji
p itom udělil ještě několik dobr ch T4. v druhém díle ,,Poučení pro jed-
nu pannu"' (De institutione virginis) z r. 39I promlouvá k panně Ambrosii

VLa současně obhajuje ustavičné panenství Panny Marie prgti metropoli-
tovi Bonosusovi ze Serdiky (,,De sanctae Mariae virginitate perpétua").
TYeií spis ,Y zva k panenStví" (Exhortatio virginitatis) je eč, kterou
.proslovil sv. Ambrož asi r. 393 u p íležitosti posvěcení baziliky zasvěcené
mučedníkrim Vitalovi a Agricolovi. \ětší část projevu se t ká zasvěcené-
ho života. Čtvrt spis ,,De íirginitate'i je nádhern traktát, ve kterém
světec obhajuje panenství a ukazuje jeho velikost i p ed manželstvím
a podává duchovní nauku tohoto stavu. Hojně cituje Star i Nov zákon
a poskytuje jeho nevšední v klad se z etelem k tomuto'térhatu.

,,De uirg'initate" (/1. kap.):
Na tomto místě, panng, obracejte poz most k d' leži'té ot ,zce, abyste

nemusely pochyboaat o uzk íšení P ,ně. Pohleďte, že zásluha neaypl uá
jenom z panenstuí, ale též z neporušenosti, ducha' -Koinec konc Ma-
ri,e Magdalena se nesrněIa dotknout P na, protože pochydouala o uí e
ue uzk íšení. Ta (panna) se ted.g d,ot k ' Krista, která se dot k ' s uírQu.

,Magdalena ušak st ,Ia u hrobu uenku a.plakala" (J 20,11). Panna, která
je uenku, pláče. oušern ta, jež je uuni,t , neuí, co je to plá,č. Magdalena
ušak na íká, protože neui'dí Kri,stouo tělo a myslí si, že zern el. ona to-
tiž ještě jaspě nepozn ,uala. Mari'ě byla uenku, ale nez stal'i uenku Petr
a Jan. Zlr ,tka, běžíce mu ust íc, uešI'i,, 'a proto neplakal,i,, ale od,ch 'zeli,
s raď,ostí. Mari,a, jež neu5toupilo, bědoaala. Neuaě ila, usuzoaala, že tělo
bylo poduod,ně -od,neseno. Ani, když spat ila and,ěIy, nep i'pustila, že by
měla uaěit. Proto jí and,ělé íkají: ;,Ženo, proč ptáčeš? Koho htedd,š?"

PolnIcxÁ TEoLoGIE

od, r stu Kristoaa lráloastuí, m , p esto tento pokrok pro Boží kr 'Ioustuí
uelik 'u znam, pok'ild, p ispíu , k lepšírnu uspo áďání tidské společnost'i-3o

K tomuto náhledu na s'mysl pokroku jistě p ispěly encykliky Jana
xX[I. ,,Mater et mágistrá" (1961) a ,,Pacem in terris" (i963)- Prá-
vě v těchto encyklikách byla formulovrína'základní odpověď na tradiční
katolické v hrady vriči myšlence pokroku. Jan XXI[. dokázal, že idea
pokroku nemusí vylučovat teocentrick pohled na člověka, ba naopak'
opravdov pokrok p ímo vyžaduje smí it člověka s Bohem.

Jan XXI[. napsal v encykiice ,,Mater et magistra" (4,1): P es obrou-

ské techni,cké polcrokg a hospod,á sk rozuoj nebude ae suětě alád,nout ani
sprauedlnost,-an'i, mí)r, d,okud' si li,d,é neuaěd,bmí, za jak uelkou d stojnost
ud,ěčí tomu, že byti, Bohem stuo en'í, a že jsou dětrni Boha, jehož je t eba

pouažouat za pruní a z ,roue , poslední p íčinu ušech uěcí, které stuo il.
ČIouěk od Boha odloučen se stáaá strašn pro sebe i pro ostatní. Toti,ž

ue'šlcéré spolunažíaání mezi lid'mi nezbytně uyžaduje, aby'měI čIoaěk uuě-

d,orněI a spr ,un uztah k Bohu, prarneni aeškeré praudy, sprauedlnosti
a láshy.3L

Jan XXIII. bez okolkri vysvětluje dá]: Asi, žádn projéu blouposti není
pro naš'i, dobu tak si,gnifi,kantní, jako snaha uytuo it trual a lconečn ,d,

časného žíuota, jenž není postauen na n|ezbytném základě, tzn. jenž po-

míjí Boží majestát. Tak se snaží zd raz ,ouat líd,skou d ;stojnost a p itom
se uysouší prarÍLen, z něh'ož tatb d, stojnost trysk , a je napájena, ztěžuje
se tak, či, .d,okonce - pokud by to bglo možné - tlumí tíhnutí lidsk ch duší
k Bohu. Aušak pr běh současn ch událostí, jetiž'pod,ryu 'naděje mnoh ch

a jiné naopale hrouží d,o nnutku, plně potarzuje uelkou praud,u, uyjád e-

nou ue sloaech Písma suatého: ,,Jestl'i,že d rn nebuduje Pán, lopotí se
rnarrtě, kdo jej stauí."

Z časopi,su Wi,gž, b ezen 1997 p eložila Terezie Eisnerou , oP.

konstituce ,,Gaudium et spes", n.39
31Srov. encyklika ,,Pacem in terris",.n.37
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Židovské ko eny Ježíše Kr'ista
Jan M. JozeiÍ Sotoniak

Jozef Sotoniak, nar. 7939 v Liptovském NIikuláši, od r. 1973 čIen III.

9du sv. Dominika _ bratr Jan Macias, žeaat , r. 1980 jáheaské svěcení
ve Varšavě, od t. 1991 v pastotaci jako trval jáhen v Římskokato]ic-
ké farnosti Moravská ostrava p i katedrile Božského Spasitele, eholní
asjstent Laického sdruž;ení sv. Dominika v ostravě.

Ačkoliv od. Druhého vatikánského ekumenického koncilu uplynulo již
32 let, je všeobecně známou, leč žalostnou skutečností, že jeho závéry, ' *

tj. konstituqe, dekrety a deklarace nejsou mezi katolickou vě ící ve ej-
ností známé natolik, jak by to zasluhovaly a jak by bylo zajisté žádoucí.
Vaticanum II. p edstavuje v našem století nepochybně událost prvního
v zlairru, neboť jeho dokumenty uzavírají jednu epochu církevního živo-
ta a otevírají nové perspektivy v sebepoznání Církve. Je tedy nezbytné
tyto dokumenty studovat _ což je všeobácně známo _ ale nejen studovat,
to by bylo málo - je t eba uvádět je do života. Právě k tomu je koncilní
otcové církvi svě ili

Domnívám se, že mezi ty nejméně studované, a tedy i nejméuě zná-
mé, pat í deklarace o poměru církve k nek esťansk m náboženstvím -
NosTRAAETďIE. P itom je to nej tlejší text meá dokumenty, ďe pat í
mezi uejdrlležitější' poněvadž nám umož uje nahlédnout do rodokmenu
k esťanství tim, že nám p ipomíná, že náš Pán, Ježíš Kristus, pocházi
podle těla z národa Abrahámova,Izákova a Jákobova.

Celá 4. kapitola zmíněné deklarace je věnoyána tomuto tématu. Zde si
z ní dovoIím citovat toto:',,Církev Kristova totlŽ vznává, že počátky její
víry a jejího vyvolení sahají podle Božího tajemství spásy až k patriar-
chrim, Mojžíšovi a prorokrim. Vyznává, že všichni, kdo vě í v Krista jsou
Abrahámov mi dětmi podle víry (srov. Gď 3,7)., jsou zahrnuti v povolání
tohoto patriarcJry a že odchod vyvoleného národa zezerié otroctvíje ta-
jemn m p edobrazem spásy církve. Proto církev nemriže zaportenout,že
obdrže]a zjevení Starého zákona prost ednictvím národa, s kter m Brih
ve svém nev slovném milosrdenství uzavŤel starou smlouvu. Ví, že bere
sílu z ko ene ušlechtilé olivy, na kterou jsou naroubovány ratolesti pla-
né olívy, pohani (srov, fum 17,17_24)- Církev totižvé í, že Kristus, náš .

V češtině vyšlo několik tiazani sv. Ambrože v letecti 1849-1862, člá,-
nek Františka Krásla ,,Patnáctistyleté jubi]eum sv. Ambrože* r. 1897
v Časopise katolického duchovenstva a v r. 1906 se Ignát Zháněl ve stu-
dii ,,Sv. Ambrož, ctitel mariánsk ", která byla uvďejněna v Květech
Mariánsk ch, zab ,v aI světcovou m,ariologií.

Papež Jan Pavel II. napsal k r'1iročí světcovy smrti v lo ském roce
apoštolsk list, ve kterém hodnotí p ínos tohoto církevního otce z vice-
'ro hledisek' Nap . v kapitole ,,Biskup Ambrož* íká: ,,Na první místo
klademe péči' s jakou se on staral o v;Íchovu kněži ajáhnri. Na čem
mu nejvíc .záleže|o, byla zakotvenost v Kristu. Aby byli hluboce jeho
vlastnictvím, a také opl; va\i nejdriležitějšími lidsk mi ctnostmi: pohos-
tinstvím, p ívětivostí' věrností, umírněností, velkodušností, dále Tozva-
hou, nestranností a p átelstvím. Kněžím uměl b t otcem, dovedl jim
i p ikazovat. Jeho láska byla vskuiku nezměrná: >Vás, která5se* 

"roititk životu skrze evangelium, nemiluji méně než ty (děti), tteie uy se si
narodily v manželství.< Velice pečoval o zasvěcené panny. Viděl toliž,'že
jejich povolání ko ení v samotném tajemství vtěleného Slova: >Za jeho
privodce nemrižeme považovat nikoho jiného než neposkvrněného Božího
Syna, jehož tělo nepoznaloporušení ajehož božství nezakusilo nákazu.<<,,
( ..).
- ,Ač nerinavn;Í past , p ece by1 Ambrož mužem vnit ní samoty a hlu.
boké kontemplace. Uměl se vnit ně ztišit: proto se ve chvílích, kdy četl,
mohl p ipravit ke službě-v tak kráťkém čase amezt četn; mi aktivitami-
Miloval mlčení. A tak samotn Augustin, kter ho našel zahloubaného
do studia, se nikdy neodvážil na něho promluvit: ,,Kdo by se byl osmělil
rušit jej v takovém zahloubání?" Z tohoto usebrání duše se zrodil jeho
velmi pronikav vnit ni vhled do Písma sv. a jeho q kiady, které podávď
ve sv ch homiliích a komentá ích.

V kapitole ,,Do služby jednoty" Jan Pavel II. mj..poznamenává: ,;Jak
zapomenout, že Ambroá uctívan na Západé i na V chodě, je jeden
z nejp ednějších otcri tehdy ještě nerozdělené církve? Vskutku v jistém
období vznikaly spoly' kterJ měly dďekosáhl1i 'dopad a lěžce škodily.
Jejich p íčinou byly dogmatické bludy a další jiné faktory. Současně se
totiž velmi pociťovďa naléhavá nutnost návratu ke gpolečenstu vfty a
církevního života, Ambrožovo svědectví rovněž takto pochopené mriže.-'-,byt největším p íspěvkem' ke sjednocení. A tak jeho oslava souzní s ně-
kter; mi vlastními p edsevzetími na pouti k jubileu roku 2000.,,

Svat otec 'v záiěrl svého ]istu poukazuje na specifick; p íspěvek
sv. Ambrože v mariologii a dodává: ,V radosti Mariina chvalozpcvu



ToRrto MILENIo ADvENIENTE

lDokumenty II. vatikánského ko4cilu, str 553, Zvot, Praha 1995.

2Di sante: Židovská modlitba, str.7, oikrimené, Praha 1'995

3D.i Sante: citova,rré díIo str.8.
4Roman Brandstaetter; Jezus'z Nazarethu, Pax, Varšava 1979'
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Pokoj, usmí il w m k ížem Židy apohany a v sobě spojil dvojí v jedno

l''"'.'Bi 2,74_tď)"L. V dalším odkazuji čtená e na zmíněnou deklaraci'

Tajenatolikdriležitá,žejikardinálWillebrandsneváhalnazvathis.
tortctq rn nodem obratu, a to v oficiálním dokumentu Směrnice a pokyny

k aplikaci koncilní dekiar""u,,No't'" 
" 

etate 4", kter podepsal v r' 79742 '

Ňu 
"ar.ruae 

'tohoto dokumeniu jsou k esťané nuceni znovu objevit Kris-

tovy - a tedy i své - židovské ko eny, aby-totiž z neznalošti nedocházel'o

t .r.ao.ou,ráěním (o pocitech vzájemného nep átelství mezi k esťany

aŽtdy ani nemluvě, to 
'''aa 

už máme díky Bohu za sebou)' Nez ídka si

totiž málo informovaní katoličtí k esťané (snad vlivem pojmu 
"Sacerdos

;i"i L'}''iils- ) neuvědomují, že Ježíš byl 
"rabb1'j, 

a ne ,,otec", ,,učitel",

a ne ,,duchourri", byl to Žtd,, a ne k esťan; chodil {9 synas sy' a ne do

tort"í"; světil ša|bat, a ne neděli; modlil se aramejsky' a.ne ecky nebo

i"á". 
' 
četl Star zákon, a ne Nov.i zákon; od íkával'žalmy, a.ne rriže-

*"' 
''itrr 

pesach (zia. .rretit o''oce)', šavuot (žid. letnice) a sukkot (svátek

stanli), a'né vánoce, či postní dobu"'"3'
p r'r.y spisovatei Roman Brandstaetter ve svém románovém ztvárně-

ní JeŽišoiaiivotopisu od narození po nanebevstoupenía velmi poutav m

a pouen m zprisoiem p ibližuje čtená i atmosféru Ježíšova života v ko-

io.itu aáry' krajiny a ;'ednajícich osob podle evangelií. Jako rodil Žid,

l1.; k"#;.toá i.e katolicismu, tak činí zasvěceně, tákže číst toto pri_

,rabné dilo není jenom literárním zážilkem'
Všechno, .o ." o Jtežišivi,dokazuje, žeby|Židod narození' Nejen Žid

podlevíry a náboženství. I když nutno íci, že Ježíšriv světnábožeirsk ch

preastav byl veskrze židovsk , a sice židovsk podle názorri jeho doby-

Ž rristoricteuo hlediska není pro toto tvrzení nic jistějšího a dristojnějšího

než_svědectví, které podal apoštol Pavel: ,,Ano, raději totiž bych si p ál,

abych já sám byl proklet, od K'i'tu vzdálen' pro své bratry' s kter mi

3sem totesnc 
'priu.'c''. 

Vždyť'to jsou Izraelité, byli p ijati za syny, Brih

íni*i bydlel, uzav el s nimi sm1ouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu

i zaslíbění. Jéjich p edkové- jsou praotci izraelského'národa a od nich

podle lidské p irozenosti pocházi i Kristus-Brih, kter je nade všecko

" 
tt.' buď veleben navěky! Ameri" (Řím $3-5). Podobně svědčí i autor

listu židrim: 
',Je 

p ece všem známo, ie náš Pán pocházi z kmene JÍdova

a vzhledem k tomuto kmeni Mojžíš nic ne ekl o kněžích" (Žid 7 }a);

biskupa rozděleny mezi pět kněží'
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dále sv. Jan ve Zjeveni: ,,HIe, zvitězil .]ev z Judova kmene - Davidriv
potomek" (Zjev 5,56). Ježíš nám v evangeliích vycházivst íc jako prost
židovsk emeslník. Byl Židem, kter vedl skromn zprisob života,Židem
z lidu' kter svrij lid dob e znal, uprost ed něho žii a jemuž byl v lásce
z celého srdce nakloněn.

Podle zpráv z evangelií víme, že Ježíšova rodina byla židovská. P e-

devším měl židovskou matku, Marii (Mariam či Miriam), židovské bylo
i jeho p íbuzenstvo i prost edí, v němž žil. Jeho pěstoun, Josef, mu d'ai
_-jak byl povinen _ zák|ady židovské náboženské v chovy, tzn., učil ho
T ru, zcela jistě ho naučil denní modlitby šacharit, minchu a ma' ariv,
ale hlavně - Šema Jisrael. Také ostatní jména rodiny jsou semitská. Aq-
tor t etího evangelia byl inspirován čistě hebrejsk m podáním (tradicí).
Za dtkaz postačí, když si vezmeme jenom ,,Magnificat|' (Lk 1,46-55).
Člověk cítí pohnutí p i t nu těchto slov, p edevším ta poslední jsou hlu-
boce izraelská! Jaká slavnostnost.zazlivá v této vzpomínce na Starou
smlouvu, a to na prahu evangelia - evangelia pohanri - z ťrst samot-
né Marie. od Lukáše také víme, že Ježíšova rodina plnila nejdriležitější
p edpisy mojžíšského Zákona (Lk 2,22_24). Zna\ec Nového zákona, Karl
Kertelge poznamenává: ,,Že byl Ježíš Žid, ie na základě novozákonních
svědectví vlastně samoz ejmé. Bezpochyby pocházi ze Židovské matkys
a pat íjako ob ezan k židovskému národu." Pozoruhodně se pak dot ká
dnešního čtená e, když má konstatovat,Žetato samoz ejmost mohla b t
v k esťansk' ch dějinách víry nějak odsunuta nebo zastrčena.'

Podle náboženského zákona je pro .kaŽdéha Žida driležitá ob ízka.
Také Ježíš byl ob ezán (Lk 2,2I). Všechno se u tohoto dítěte dělo podle
p edpisri Zákona (Lk 2,22_24). To, že dvanáctilet Ježíš zristal v chrámě
a rodiče ho museli hledat, snad souvisí s jeho p ijetím a prohlášením
za plnoprávného člena židovské pospolitosti ) za ),syn'a p ikázání - Bar
micvatt.

Stojí za povšimnutí, že právé ve-čtvrtém evangeliu, v němž jsou ná-
padné protižidovské prvky, je v slovně ečeno, že Ježiš je Žid: o,Jakže?
Ty,Žid (sy judaios n),žádáš o napití mne, Samaritánku?" (Jn 4,9) Je
tam take věta vztahující se na Ježíše: ,,... spása pÍicházi od Židri" (Jn
4,22) . Kdyby Ježíš nebyl Žid, pak by se nedď pochopit ani nápis na k íži:

,,Ježíš Nazaretsk , židovsk král".

5Ja' akov'Newmaí, Gavri el Sivan: Judaismus od A do Z, Sefer, Praha 1gs!. Podle

Sv. Arnbrož
Letos 7. prosince si cel; k esťansk1? svět p ipomněl 1600. v ročí smrti

sv. Arirbrože Milánského; největší postavy západni církve ve 4. století,
jednoho ze čtyŤ velk ch západních 

"í'turroí"h 
ot.,i.

Jeho život zn'áme ze spisu ,,Život" , z dila, které napsal jeho sekretá ,
jáhen Paulin

Sv. Ambrož se narodil okolo r. 339 v TYevíru jako syn vysokého cí-
sa ského ri edníka. Studoval v Římě a posléze zde započal svoji ri ed-
nickou kariéru. .TJž v t.370 byl jmenován správcem severní ltátie. po
smrti ariánského biskupaÝ r.3J4 byl podivuhodn m zprisobem zvolen
provoláním lidu biskppem, ač byl v té chvíli pouie katechur'.'enem. Byl
proto rychle pok těn, p ijď další svátpsti včetně kněžství a za osm dní
poté byl vysvěcen na bískupa. Jako past1 začal svoji činnost drit<tadn1im
studiem Písma sv. a.k esťanské literatury, zejména origena a sv. Baaila.
Brzy proslul jako v tečn kazatel a exegeta. Jeho past ská aktivita by-
la velmi všestranná. Hájil nauku proti arianismu' rozsuzovď spory mezi
katolíky.a ariány, ešil rrizné administ'rativní rikoly. Velmi známá je jeho
činnost na poli liturgié, dosud udržovaná v miIánské diecézi pod názvem
,,ambrosiánsk ritus". Tady se též v letošním loce v listopadu uskutečni-
la konference b v znamu jeho života a díla pro dnešní dobu. Sv. Ambrož
sám složil některé hymny,'které se doposud používají v ímském breviá i.

Světec žil v časech, kdy se teprve zač1nďy utvá et vztahy církve
a štátu (:císa stvím). Iaiciativy a počínání milánského biskupa v té-
to oblasti se rovněž stďy zkouškou vymezení místa církve ve společnosti
a měly značn vliv na budoucnost těchto poměrri. Největšího věhlasu
dosáhi Ambrizriv konflikt s císa em Theoáosiem, v nÉmž se nakonec
císa podrobil a vykonď pokání. Stanovisko sv. Ambrože vriči světské
moci dob e odrážejí jeho vlastní slova v ,,Listě XX,8|', kde píše: ,,Kdyby
ode mne císa žádal to, co je mé, mou vlast, mé s! íbro, jistě bych se
mu nevzpírď, áčkoliv má dobra jsou určena pro upožríky. Avšak božské
věci nespadají pod plavomoc císa e." Sv. Ambrož žil v době rostoucí-
ho politického zmatku. Jako biskup p ežil několik císa ri. Protože byl
v1znamnou osobností, byl často žáÁ'án, aby v rtnn ch záležitostech in-
tervenoval. Zde prdevil svrij velik diplomatick talent, a tak p ispěl
k urovnání nejednoho konfliktu. Angažoval se ta_ké společensky: organi-
zoval pomoc pro pot ebné, p iči ovď se o vykupování válečn ch zajatcÍt.
To vše zprisobilo, že když smrtelně ondmocněl a zvěst o tom se donesla
ke sluchu pohanského velitel1císa e Honoria, ten vyk ikl: 

',,Smrt 
tak vel-

hďachy je Židem ten, 'kdo se narodil ze židovsk ch rodič (konkrétttě ze židovské
matky) nebo kdo konverzí (gijur) p ijat podle židovského zákona judaismus. Cit. Dílo
str.248.'
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v st edním, ojediněl m, neobyčejn; m a nesprávnym, které vzbuzují jen
írdiv a p ekvapení. Tyto projevy pak vytvá ejí z,d'ání domnělé svatosti
dotyčn ch osob, která byvá spojena i s rrizn mi projevy uctívání.

Sťejně tak, není-li člověk opravdu z_akotven v poko e a poslušnosti,
často pak p edstírá následování svat ch v těch věcech, které jsou spíše
hodny našeho obdivu než p ímého následování, jak mi jsou nap . rrizné
mimo ádné zprisoby mbdlitby anebo kajícnosti"

Duchovní stavba se však nemriže začínat od vrcholu, tak jako ptáče
nemriže začit létat, dokud mu nenaroste pe í. Podobně je,tomu s lidskou
duší, když se jí někdy zd'á, že už létá', a p itom to bl?vá jen takov
fingovan;f vzlet, pouhé poskočení, anebo prázdné a nebezpečné vzplanutí.

Závěr:Z toho všeho tedy jasně vypl vá, že d,uch Boží'se projeuuje p e-
deuší,m pokornou poslušností a bratrskou l ,skou, která spolu s oddaností
sebezáporu miluje bližního pro samého Boha. Taková pokorná poslušnost
však nepoch áni ani od ducha p 'irozeného, kter k poko e .'e,rád'e, ani od
zlého, kter; je duchem p)ichy.a neposlušnosti, ale právě naopak _ pokor-
ná poslušnost se v oněch maličk5ich projevuje stále 

'ostooci 
podobností

.s vrilí Boží.
Bratrská láska je tedy, podle Kristov ch slov,'tím největším zname-

ním rristu Boží lásky. "Pod,le toho ušichni, poznají, že jste moji učeď,níci,
bud,ete-Ii, rnít tásku jed,ni' k d,ruh m" (J 13,35). Bratiská láska je totiž
viditeln m ukazatelem našeho sjednocení s Bohem, protože tásk; k bliž-
ním se projeví pťávě tehdy, je-li t eba pomoci člověku nep íjemnému
a náročnému,:- A nebudou-li nám ani tyto nesnáze p ekážkou k tomu,
abychom ho milovali, je to drikaz toho, že.mu p ejeme dobro pro samého
Boha, a tak poroste i naše láska k Bohu samotnému. Láska je ctnost,
která se p ímo rozlévá na své okolí, a to ne dvěma směry, aíe jedním
smě1em, protože prvotním objektem naší lásky je Brih a drí'hotnyrn pat<
nráš bližní. Tak j9 viditelná lríška k bližnímu projevem neviditelné lásky
k Bohu, čímž se liší od sentimentalismu.

- 
A proto, jéstliže se v nějaké duši anebo společenství udržuje a roste

P9}*iá poslušnost a bratrská láska, je tÓ dritazem, že zd,e rosie i pravá
láska Boží. Proto když nap . chybí takové duši určitá míra p irozené
inteligence anebo fyzické síly, Brih jí to doplní prost ednictvím áarri rady '

a síly.

Z latinského origi,n 'lu p etožil fra Efrém Jind,ráček or' ažaqkeně zkrá-
ceno.

První a nejjistější svědectví o Ježíšově privodu nacházíme u Pavla:
Kristus., Svn Boží, je ,,podle těla z pokolení Davidova (ek spermatos
Daveid)" (Řím 1,3) ,,a Abráhámova,, (Gal 3,'161 srov. 2 Tim 2,á). Pavel,
kter;í jako farizej musel znát halachu, uvádí, žetentoBoží Syn se ,,narodil
z ženy", pod ízen Zákonu (Gal 4,4).

V souvislosti s touto halachou stoji za povšimnutí, že Marek nazrvá
Ježíše ,,synem Marie" (Mk 6,3), arriž by urraaa otce. Synoptikové něc
uvádějí o Ježíšově matce. Všichni udávají její jméno Maria, její rodné
město Nazaret (Lk L,26_27).Llkáš zná také její privod: je ,,syggenés,,,
pokrevní p íbuzná Alžběty (Lk 1,36), klerá byla ženou z dcer Áronov ch
(Lk 1'5). Podle toho pochází Ježiš z matčiny strany z kněžského kmene
Levi;,Matouš 1,16 uvádí také ,,Mariina muže,, jménem Josef.

_ Driležité je také znát náb.ožensk postoj Ježíše. U Lukáše čteme, že
Ježíšovi 

'rodiče 
byli zbožní Židé" (srov. Lk2,4I)' V této atmbsfé e ro-

dinné.zbožnosti byl také vychováván Ježíš. Nejen, že se v rodině naučil
každodenním.modlitbám; ale právem |ze' íci, že o šabbatech a svátcích
navštěvoval synag gu, což nám na'mnoha místech dosvědčují evangelia.
Jeho nábožensk; postoj je dokázán p edevším jeho vztahem k T e, ale
také porovnánírn velk ch nábožensk)ich myšlenek starozákonního Izraele
s tím, co je nám o Ježíši známo.
. Ježíšriv Brih je Brih Abrahámriv, Izákriv a Jákobriv, tzn., Blih lzraele.

N_a kterého jiného Boha by se mohl on' syn Marie, obru."í, když podle
Mt 27,46 vyk ikl: ,,Eli' Eli... Bože mrij, Bože mrij, proč jsi mě opus-
til?" 'U Jala 2O,!7 to znamená: ,,Vystupuji... t svemu nohu a k vašemu
Bohu". Jasněji se to nedá íci: Ježíš mátéhož tsoha jako jeho součas-
níci, kte í se také p'o jeho smrti šli modlit do chrámu Boha Židri (srov.
sk 2,46)- Ježíš je Žid, proto je jeho náboženství ,,židovské,,. Ježíš byl
také ve svém myšlení a ve"svém poselství věrn; m synem svého národa
a reprezentantem své víry a sv ch nadějí.

Bude dobré si všimnout, jak; národní postoj Ježíš zafiimal. Co jsme
ekli o Ježíšově židovství doposud, platí také o jeho postoji k svému lidu

a ke své zemi. I v této oblasti se Ježíš ptojevuje jako Žid. Když v ji
mečně p ekračuje hránice země a na rizemí Ťyruho Syrofeničani<a prosí
o pomoc7 odpovídá jí: ,,Jsem poslán jen k ztracen m oYcím izrae]ského
národa" a dívá se na ni ve vztahu k ,jin m" jako na děti a psy (srov. Mt
15,24_26). Ze starosti'o osud Jeruzaiéma lezis ptata 1''o". Ivri 19,41).
M]uvil aramejsky, ečí sv ch židovskych krajanri. D1rcnal rr"duch sré re-
mě a byl v ní natolik zako eněn, že ve'svém učení stále používal obrazy
z jejího života. Také jeho zprisob vyrrčování byl židovsly a]pohybo'yď



18 Saws 4197

se jak tehdy, tak částečně i v dnes běžn ch formách. Mnohé z v rokri,
které se mu p ipisují, p edstavují nejen co do obsahu, ale také co do for-
my všeobecné nábožensko-židovské kulturní dědictví. Kromě toho hojně
porÍžíval podobenství (mpal), které se v lzraeli odedávna pěstovalo jak
ienkrát, tak i v době Talmudu a Midraše, a které je u'v chodních Židri
dodnes velice oblíbpné. KrálovstviBoži, které ohlašoval, bylo v souladu
s židovskou p edstavou, a to nejen vnější, n brž i vnit ní; které mělo
založit Boží mravní vládu nad světem.

Snad by bylo vhodné zminitse o jménu Ježíš. Jak je všeobecně známo,
je to židovské, poměrně často se vyskytující jméno' které bylo po ečtěno

a Kristus je eck ekvivalent k židovskému ,,Mesiáš". Jméno Ježíš je

eck "p epis Jésous hebrejského jména Ješua nebo Jehošua, psáno také

Jo"ue a znamená,,Pán vysvobozuje" (srov. Mt I,2O,2I)- U Žid to bylo
jméno popěrně rozší ené. Proto na tom jméně'není nic, co by inohlo na

sebe upoutávat' pozornost židovsk ch obyvatel.
Je t eba íci take něco o židovském monoteismu. Z historického hle-

diska je. nepopiratelnou skutečností, že jenom židovsk národ měl p ísnou

víru v jediného Boha. Vyznání víry Izraele již v sobě všechno zahrnuje
v rivoání formuli r,ŠemaJisrael". Bezpodmínečné lpění na tomto vyznáni
víry, charakteru tohoto monoteismu _ není už tohle ,,samotná podstata
židovstvíu? Z toho se také dá vysvětlit jeho zaryté z;,dráhári p ijmout
dbgma o Nejsvětější Trojici. Nikolaj Berd'ajev píše, .že v tom spočívá
prJpast, která dělí k esťanství od židovství. Ate je to propast, které si
qusíme vážit.' ' P íkazy monoteismu a bohopocty vzdávané Jedinému (Ex 20,1_6; Dt
5,6-10)í které pat í k nejslavnostnějším v Písmu sv-; plnili Židé p esně

do písmene a mnozí je obhajovali i za cenu vlastního života. Mnoho
p íkladri této věrnosti monoteismu uvádí babyl nsk Talmud.

Také Ježíšriv styl vyučování nevybočoval z rámce tradičního židov-

ství. K esťané rádi stavějí kostel proti synag ze a synag gu vždy zob-

razují se zavázart maočima, čimžmá b t vyjád ena její slepota.Imezi
těmi' kte í čtou P'ísmo, je asi málo těch, kdo p esně vědí, jak v zn'am

měla synag ga v Ježíšově době. Nesmíme zapoI!í4at, že nikdy nebyla ani

chrámem, ani svatyní. V Izraéli byla použe jedna Svatyně, jeden Bohu
zasvěcen; chrám, totiž chrám v Jeruzalémě. Řecké slovo synagrígé zname-

1á ,,shromážděníl' - podobně jako latinské ,,ecclesia"- Toto ecké slovo

pqužívati pravděpodobno helénští Žiao 3at<o ekvivalent pro kahď nebo

kehila, čili kneset,,,shromáždění", společenství. Ustálen m židovsk rn
označením pro synag gu je bejtha'kneset, drim shromáždění; aramejsk
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ství často člověku p ipomenou , že je zde ve vyhnanství a nemá sktádat
naději v jakoukoli věc tohoto světa." Tak se mnohé nesnáze dají právě
'modlitbou obrátit v náš prospěch.

3. ZI d,uch n ,s klame tak, aby n ,s získal pod, zám'inkou d,obra, a
aby nás pak mohl dále svádět a ponoukat ke zlu. Právě toto je vlastní
svádění. Démon na sebe dokoTce někdy bere i podobu ,,anděla světla!'
a pod záminkou pot ebné péče o vezdejší věci nás svádí z Boží cesty,
abychom více toužili po vlastním pohodlí než po svatosti. Zl duch tak
prisobí rozpolcenost, naiušuje pokoj a zasévá neklid.

4. .Ie-li, kd,o zarmoucen'ue chuílích pohrdání, pak není-li, to projeu p í-
' mb zlého ducha, jedná se tu alespo l o d'ucha ned,okonalého. To znamená,

že vyh bá-li se někdo situacím, kde jím ostatní pohrdají, je to špatné
znameni alespo pro ty, kte í touží po tom, aby je Brih .obdaroval tě-
mi nejvyššími dary, protože právě tito lidé se nemohou rádovat pouze
zBožich dar ' azjeho p ízně, a|ei ze soužení a pohrdání, jak to íká
sv. Pavel: ,,Sám sebou se chlubit nebudu, leda sv mi slabostmi,... aby

' na' mně' spočinula moc Kristova.'Proto rád p ijímám slabost urážky,
ťrtrapy, pronásledowání a rizkosti. pro Krista" (2Kor 12, 5.9-10). Proto

, sv. Augustin íká, že ,'v opovržení,'kde se filosof červená'studem, tam
apoštol nacháai poklad" (Ře_č 160).

Proto duch, ktér odmítá pohrdání, není duchem dokonalosti, stej-
ně jako ten, kter zanedbává sebezápor, nem že b t duchem opravdové

- ctnosti. Všechny ctnosti totiž, nakolik jsou spo-lu propojeny, se musí vzá-
jemně podporovat.

Drisledky: l. Duch, ktery se projeuuje ueli'kou kajícností, ale slabou
poslušností, je nedokonal ; a také vede jist m zprisobem ke zlu, proto-
že p íliš umoc uje vlastní vrili, a ačkoliv dělá'mnoho dobr ch skutkri,
nedělá je z lásky k Bohu, což je zÍejmé z toho, že nedává rrist pokorné '
poslušnosti, která se osvědčuje právě shodou s Boží v lí.

'2. Také není dobr duch r zn ch parad,or , kter se projevuje tím,
že p ímo návykově posuzuje věci odlišně, anebo i zcela protikladně vričí
obecnému rozumnému mínění. Je to duch jisté a st ednosti a prohnanos-
ti, kter obsahuje více nabub elosti než ctnosti.

3. Zt duch ued,e k r,zn m mi'mo ,dnostern a zároae , o nich dok ,že

u kládat zcela otea erŽě a bez nejmenší diskrétnosti. Jelikož ale všechny
ctnosti rostou jen natolik, nakolik jsou spolu propojeny, Brih by nikdy
nikoho nevedl k velk m věcer!', kdyby ho zárove nevedl k velké poko e.

.Právě tím se liší pravá velkodušnost od pouh ch'v buchri troufalosti.
Ďáblovi je naopak zcela vlastní, aby naváděl k rrizn m novotám, k věcem
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' prvního a nereflektovaného pocitu, ani zde nejde o poklesky ze slabosti.
Jedná se zde o írkony závažné a dostatečně uváže é, které už pak pokry-
tec nedokiíže zakr t, tak jako se,projevilo sm šlení farizeri, když se stali
svědky nenadálého uzdravení slepce od narození-

2. Ni,tro čIouěka se uk že u r zn ch souženích. Tak jako opravdoví
p átelé se osvědčí právě ve dnech soužení, jak íká Sirachovec (6,8), tak
právě nesnáze jsou onou zkušební v hní, kde Brih zkouší svoje vyvolené,
jak je tamtéž ečeno: ,,Nádoby hrnčí ské'bsvědčují se v peci, a lidi spra-

'vddlivé zkouší utl$ení" (Sir 27,6), neboli soužení- = 'B h je vyzkoušel
a shledal je hodn mi sebe. Prot íbil je jako ŽIato v tavicí peci a p ijal je]

jako zápalnou oběť. V čas Božího navštívení zazáŤíarozleti sejakojiskry
po strnisku. Budou soudit pronárody a vládnout nad lidmi a Hospodin
bude jejich králem navěky" (Mdr. 3, 5-8). A právě proto je t eba, aby
p istoupily nějaké těžkosti, kter1 mi jsou ona 

',mnohá 
soužení spravedli-

uy.h", kde se prově í jejich shovívavoŠt, pokora, skromnost a vytrvalost
' až do konce.

3. Vedoucí místo prouě í, jak m kdo ue skutečnostije: Dostane-li se

totiž někdo na vedoucí místo a k jisté dristojnosti, je povinen usměr ovat
a ídit, což však b vá'dosti těžké, napjaté a všem zŤejmé,ležkdyž žiir
jako soukrom člověk. Musí zde prokázat moudrost a lozumnost, a to
bez nějaké p izprisobivé prriměrnosti a prospěchá ství, stejně tak lrásku

vriči všem' podobně jako spravedlnost a pevnost bez obav ze špatn ch
lidí, které musí napomínat, ale i shovívavost vriči pod ízel m, kte í jsou
dob í a jimž je t eba pomoci. Srov. Diatog svaté Kate iny Sienské, kde

, se mluví o dobr ch a zl ch past ích.

Pravidla pro rtlzné'situace v duchovnírn životě
I. Ve chuíiích sklíčenosti, se ni.kdi nesmí rněn'it d,osauad,ní postup, a)e

je t eba pevně a věrně setrvat la zásadách, které jsme si už d íve p ed
Bohem stanovili. To platí p edevším o takov ch chvílích sklíčenosti, které
se stále stup ují a smě ují k nezdravému smutku, do kterého nás vede
zl duch.

2' Ve chuítích sklíčenosti, je t eba zaláště uytruat u modli,tbě, zpytotuání
suědomí a kajícnost'i, protože právě sklíčenost zprisobená nechutí k du.
chovním věcem (acedia), náq odvádí jak od modlitby, tak od zpytování
svědomí a kajícnosti. Zde je tedy t eba zahájit léčbu právě opačn1fmi pro-
st edky. Taková sklíčenost, ať už pramení z čehokoliv, se pro nás musí
stát p íležitostí ke statečné odpovědi a stálé p ipravenosti duše ke službě
Boží. Srov. Nástedou ,ní Krtsta, kn. I., kap. 12. ,,Těžkosti a protiven-
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termín bejt ireništa še používal v poexilové Babyl nii (Meg 26b), ale je

Áožné, že"se ho užívďo již mnohem-d íve. Prorocká zmínka o bejt ha-

am, ,,dlim lidí", kter spálili Chaldejci p i invazi (Jer 39,8), se rovněž

považuje zá narážku na první formu synag gy. Jako rist ední instituce
judaismu byl drim shromáždění napevno ustaven během prvního (ba-

iy1 nského) exilu. Musí se také Íicí,že synag ga je místo, na k-terém se

Židé setkrí'vali k zbožnému shromáždění a samoz ejmě k modlitbě. Další

v raz pro synag gu je tedy bejt tefila, ,,drim modlitby". V moderní době

'ě;*o"o 
.y',"g gy č'ásto spojuje s q razem kehilakedoša, ,,svatá obect'.

Byio by zajimavé pojednat ještě o jin ch funkcích a vybavení synag gy,

ale zde na to není místo.
Je všeobecné známo, že v Ježišově době měla každá židovská vesnice

v Palestině syhag gu. Jen pro zajímavost: p ed druh m churbanem (zká-
* 

zou) chrámu existovalo pr jen v Jeruzalémě na 400 modliteben včetně
jedáé na chrámové ho p a ,ž \u tisíc v.rrizn ch_ obcích diaspory. Sy-

nag gu tedy mě1a každá organižovaná židovská obec. Co se v synag ze

aaoíuoa[lo se' zpivďy Ž;'m* p edevším se tam slavil šabbat, ale sy-

nag gá byla využívána také 2. a5. den v t dnu, kdy se tam vysvětlovaly
svaiďtexty. :1''a dír vzdělan Žld se mohl aktivně zričastnit vysvětlování
p íslušného verše dne. Prost ednictvím synag gy také vzniklo pravidelné

kénání. Lze tedy bez nadsázky íci, že ynagoga je matkou jak k esťan-

ského kostela, tak mohamedánské mešity.

' Již bylo ečeno, že JeŽíš pravidelně navštěvoval synag gu, tak jak to

Qstatně dělali všichni zbožni Žiae. z:1gčafltnil se modlitby, zpěvu, poslou-

chal čtení a v klad Zákon'a a Prorokri. Zde ziska] své vzděláaí a rabíni
ho zde, vyučovďi d íve, než na tomto místě sám učil. Nesmíme zapomí-

nat, že evangelium bylo nejd íve hlásáno v synag ze (Mt 1,21; Mt 4,23;

Jn 6,59; Lk 4,16-23)' Evangelia nás informují, že kázáli v synag ze byl
židovsk zvyk, stejně jako kázání ve volné p írodě. Rabíni zkrátka vyu-

žívali každou p íležitost kekázáni akáva\i všude, kde to jen šlo a Ježíš to
p i ohlašováni evengelia dělal jako oni. Učil také v jeruzďémském chrá-

mě. Dá se tedy íci, že od prvního až do posledního dne svého posláuí

zristď v rámci náboženství'a kultu lidu, ke kterému pat il,-totiž kultu
židovského.

Jak jinak by se dďa vysvětlit ona událost s vyčištěním chrámu? Podle
toho, jak nám ji popisují evangelisté Marek a Ja-n (Mk 11;15-17; Jn 2, 13-
17), áusíme tznat,Žejeho chování bylo v tomto p ípadě p íliš revoluční,

ale uvážíme-li,'že bylo také projevem židovs.ké zbožnosti, totiž horlivosti
oBoži čest - vribec násheudivuje.
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Ježiš až do poslední chvíle svého pozemského života plnil nejdrileži-
tější p edpisy židovství. ViděIi jsme ho jít podle jeho zvyku v sobotu
do synag gy (Lk 4,16). Viděli jsme ho vystupovat na chrámovou horu, '

aby tam slavil velké náboženské sváťky (svátky stánkri _ Jn'7,74 posvě-

cení chrámu _ Jn IO,22; velikonoce). Nemrižeme pochybovat o tom, ž9

se denně moďil Šema Jisrael (Mk 12,28-29), protože ho vidíme s jeho

pláštěni, na jehož koncích jsou Zákonem p edepsané cicit (Mt 9,20; Mt
14,36; Mk 6,56; Lk 8,43_44)6. Také ho slyšíme p i lámání chleba proná-

šet u Žid obvyklé požehnání (Mk 6,41; Mt 14;19; Jn 6,11). Těsně p ed

sv m utrpením nechal pro sebe a své učedníky p ipravit rituáIní veliko-
noční veče i - seder (Lkv,l2; Mk 14,12-15; Mt 26, 17-18)._P i tomto
pésachovém sederu,,,kter obvykle laz v áme Poslední veče í, naLézáme

však mnohem p esnější vědomí blízké smrti, provázéné zá'roveí pronika-
v rn v kladem... S určitostí Ize Ťi.c4 že Ježíš večer p ed sv m zatčením
se sv mi učedníky stoloval a p itom uvedl chléb a víno do zvláštního
vztahu k sobě a své cestě 'a tak je sv m učedníkrim podal"7-

P i pozornější četbě evangelií musíme nutně dospět k závěru, že v p í-
padě šabbatu a v podobn ch datsích nezaujal Ježíš postoj proti Zákonu
ani proti rituálnímu provedení, n brž jedině proti určit] m učitelrim Zá-

kona, kte í těmto ob adrim p ipisovali p ehnan v znam. Ani 'se neposta-
vil proti celému farizejství. Mrižeme se domnívat , že lábožertské chování
prostého lidu do ,ničné míry ovlivnil právě farizejsky směr židovské-
ho náboženského života, kter prost lid pěstoval. Proto je nesprávné
používat' slovo,,farizej" jednoznačně jako sy-nonymum náboženské ex-

altovanosti,.Iicoměrnosti a falše. Pokud. Ježíš kritizovď'farizeje, tak ty,

ktei í stavěli literu nad ducha Zákona. Jlž zminěn Roman Brandstaetter
uvádí sedm druhri farizejti: ,,Je farizej, kter se chlubí vykonáváním ná-

uozun''r.y.r. p edpisri. Jeiarize5, kter íká: Prijč mi pelíze,učím se T ru.

Je farizej, kter íká: Jedno p ikázání splním, druhé nesplním, ale po- ''

tom splním jiná p ikázání, a tak smažu h ích napáchan ,nesplněním
p edešlého. Je farizej, kter íká: Jsem snad'povinen pro splněníjednoho
p ikázání vydat cel svrij majetek? Je farizej, kter íká: Spáchal jsqm'

L ích, hned ho vykoupím drobn m skutkem. Je farizej, kter plní p iká-

zár ze strachu p ed Pánem. A konečně je farizej, kter plní p lkázáni

Tpor,ocIp DUcHovNÍHo ŽIVoTA JJ

Dopustíme-li se pokleskri opravdu nezávažn ch, tehdy nás duch Boží
ujišťuje o Bbžím milosrdenství: Sv. Pavel iká, že, voce ducha je láska,
radost, pokoj, trpělivost, Iaskavost; dobrota, věrnost, tichost a sebeovlá-
dání" (šrov. Gal 5, 22_23), a to spolu s pokorou a poslušností.

Je vskutku obtížné, jedná-li se o posouzeni jednottiué'ho konu, kde
máme rozhodnout, zdapochází od Boha. či nikoli' P ěsto však, prožívá-li
taková duše spíše zármute.k a jestliže se modlí a obdržíI-li pak hlubo-
kou ritěchu, která vede k pokorné poslušnosti a k bratrské lásce, je to
znamením Božího navštívení.

Je ale t eba dob e rozlišit první okamžik takovéto'írtěchy od pozdější
doby, kdy pak někdy taková duše začne sama od sebe, t ebajen z pouhé
sebelásky usťzovat' že takovou írtěchu někdy obdržela.

Bylo by však jistě troufalostí, kdybychom se dožad.ovali milostí' které
jsou v pravém smyslu mimo ádné, jak mi jsou zjevení anebo vnit ní
itova. Ži;e_ti však taková duše trvale v poko e, sebezáporu a v celkové
usebranosti, nez ídka obdrží prost ednictvím sedmi darri Ducha svatého
vnuknutí, ve kter ch je pak patrné spojení prostoty a rozumnosti, pokory
a horlivos'ti, pevnosti a skroirrnosti. Pak se takové spojení a harmonie
stanou p ekrásn m znamenírn p ítomnosti' Božího ducha. ''

Ti však, kte í jsoq opravdu Bohem vedeni mino ádn;ími cestami, za-
chovávají naprostou diskrétnost, mlčení a sebezápor._ Svě ují se pouze
svému duchovnímu vridci, protože jinak by zde vznikďo velké nebezpečí
p chy.

Z,vIášté nebezpečn je duch, kter se projevuje mnoha zjeveními. Ta
se žpočátku zdaji b t 'zjeveními věroučn mi a prorock mi, ale protože
se do nich snadno p iplete fantazie, pak ač první podnět mohl pocházet
od Boha, dále se p idává více:méně mylná lidská interpretace' kterou lze
obecně označit za.p íliš tělesnou. Podobně také duch, jehož projeuy jsou
ertáz.e a zjeuení,. Neuedou-Ii ušak t;akoué projeuy ke zdokonalení ž'i,uota

a mraa a neči,ní-Ii člouěka obez etn m.uliči, sobě samému, poch ,zejí od

ducha klamu, zvláště pak, btání-li takové projevy v plnění stavovsk ch
povinností a vyvolávají-|i roztrŽky. Duch Boží se naopak projevuje po-

korou, poslušností, bťatrskou láskou, pokojem a duchovní radostí, která
se na své gkolí p ímo rcz|évá.

Dtuhotné principy tozlišování duch
1. V situací,ch, kd,e je t eba něco'rychle uykonat, se často snadno pro-

jeví sm šlení toho kteréhd'čIověka, začne-li se dista.ncovat od věcí, které
druh vykonail s náležitou rozvahou. Tato zásada se net ká nějakého

6TYásně či t epení, pl. Cicijot, (ter: nosí židovští muži pod svrchním oděvem čt

na něm. Nošení těchto ,,rituálríích t rísní" jé v souladu s p edpisem Tory, aby tvo ily
stálé znainení na šatech (Nu 15,37-41) v podobě ,,zapleten]ich copánkrl na čty ech

cípeih tvého šatu" (Dt 22,].2).
7T}augott Ho|z: Ježíš z Nazareta,, str.J.29, Vyšehrad, Praha 1991.
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nedostatek pokory, poslušnosti a bratrské lásky znamením nedostatku

vlivu Božího ducha.
A nyní p gjděme k popisu projevri ducha Božího'

Projevy Božího ducha
Tyto projevy jsou protikladné jak k projevrim ducha p irozeného' tak

aarcrsr.ano. b*6 goži totiž vede u uiaisímu urnr'tuou ,ní, a tím se liší

oJ á""r'" prirozeného. Zde ovšem jde o umrtvování, které je usměrněno

k esťanskou rozumností a poslušností. To je takové umrtvování, které

""u"Jr 
pozornost a ani neš'kodí zďravi. Kromě toho nás Boží duch také

,i;',z*použe vnější umrtvování by bylo něčím nedostačujícím, jestliže by

t to*o o"piistoupilo umrtvování p edsiavivosti, paměti (ohledně minu-

t ci )azxitt, ktere.nám v paměti p íliš utkvěly), mvš|enek,- vlastní vrile

J ."*'"áy"n soudri. V tom se Boží duch zásadně liší od dábelského'

áucha. DáJe pak nás duch Boží vede k praaé poko e, která.uschop uje

i proré porlišnortl,, jež n'ám nedovoluje, abychom dávali sobě- p ednost

|rií o't"t"imi, neuá3i se pohrdání, nlčí.9 sv ch p ednostech' (jsouJi

ovšerr nějaké, pak je o"popi.a), ďe vždy jimi oslavuje jenom Boha'- - 
iuch'Boit postíu1e iagi uíru tín, co je tak evangelně prosté a p itom

takhluboké,3at<o;enap .modlitbaPáně,anebověrnosttradiciaodmí.
tání uezdrav c}r novot. tato pravá a nadp irozená víra nám dává vidět

nár'" 
" 

našich p edstaven cn, rimz je duch víry ták zdokonďen, e pak

vše posuzujeme ve světle této ctnosti'
buch 1ioží n ,m d,od,' ,pá peunou nad,ěji,, která je však odlišná od trou_

fulo'ti; nap . nás .očí, že je t eba velmi vroucně toužit po pravé živé

vodě, kterou je modlitba, jíž lr" dosáhnout jen pokorou, sebezáporem

a k ížem. Proto t_ento duch dává svatou lhostejnost vriči rispěchrim' kte-

ré by byly pouze lid'ské
bužn- Bozt, rozmnožuje uroucnost praué lásky, horlivost pro slávrr Bo'

Ži a pro spásu duší a zárove nás učí zapomínat na sebe sama' Proto
pat u p'ué adě myslíme na]Bbha, a teprve potom na své pohodlí' Tento

iuch rovněž vede k ričinné lásce k bližním a učí nás, že bratrská láska
je hlavním znamením p ítomnosti lrísky Boží. Brání nám v nezodpověd-

i'e* n"."""vání a v bezdrivodném pohoršení. Dále pak nás vede k jisté

h-orlivosti. Je to však horlivost trpělivá, skromná a roŽumná, která staví

na modlitbě'a na osobním p íkladu a neprovokuje nemístn m napomí_

náním. Boží duch dává velikou trpělivost v rrizn ch těžkostech, jež jsou

spojeny s lráskou ke k íži, s láskou k nep átelrim. Tento duch dáyá smír

''g;l;o' s bližními, se sebou sam m a nez ídka i vnit ní radost.

::,.,
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vyznáváme Boha nejen jako Stvo itele nebe a země, ale jako Pána dě-
jin. Každ šabbat akažd svátek íkáme ,rzecherliciathMicrajim,,, na
památku vyvedení zEgypta, neboť to je spásně dějinná událost, zkteré
vycházi naše víra.

Když je tomu tak' potom nemriže b; t náhoda, že židovství nebylo
ukončeno k esťanstvím a že k esťanství neztistalo mesiánskou epizodou,
jako všechna ostatní mesiánská hnutí.

Izrael žije! A církev žije!
Mrij p ítel, básník Max Brod, jednou ekl: ,,Vrcholy se dívají jeden

na druhého" a já jsem tomu rozuměl spásně dějinně: oba vrcholy dějin
spásy _ Sinaj a Golgota. Na Sinaji vystoupily všechny generace Izraele
od Abraháma až po Mesiáše, íká haggada, židovská legenda, když tam
Brih zjevil lidu Smlouvy svou svatou T ru.

A pod k ížem Golgoty vidím miliony k esťanri, neboť co by to bylo
za k esťana, kter by nep inesl svou vinu pod k íž na Golgotě?'

Tak stojí vzájemně proti'sobě Kneset Izrae!, společenství Izraele
a Ecclesia, společenství vyvolen ch ze všech národri, a oni mají vzájemně
proti sobě stát jako otázka a odpověd jako svědkové Boha Abraháma,
Izáka a Jákoba, kter je pro vás také otcem Ježíše krista. Tak se ma-
jí osvědčit'p ed ovopohansk m světem na V chodě i na Západě, jako
svědko:ré Boží: ,,Budete m mi svědky!"

Cel mi židovsk; mi dějinami se táhne jako červená nit ot esná Ťetězo-
vá reakce. Chtěl bych ji označit takto: nevědomost plodí nedrivěru, ned -
věra plodí nenávist, nenávist plodí násilí.'Vy musíte vědět víc o židovství
a já bojuji za to, aby mé židovské sestry a brat i věděli víc o k esťan-
ství. Neboť nevědomost plodí nedrivěru' A diďog nás má vést k tomu,
abychom se navzájem lépe poznďi. Je tolik cest a možností k dialogu!
Musíme spolu navzájem mluvit. Máme se navzájem učit. Mrižeme se
vzájemně modlit. A musíme si b; t vědomi toho, že rnáme jít společnou
cestou. Dovolte mi ukončit slovem z Hors'ké eči: ,,Když tě někdo'nutí jít
s ním jednu míli,'jdi s ním dvě míle." Ale my, k esťané aŽídé, nemáme
jít spolu jen dvě míle, ale t i a čty i míle. V poznán| že se na finn ch
cestách snažíme o te ž cíl: KrálovstviBoží na této zemi, které je krá-
lovstvím míru, spiavedlnosti a lásky. Na této cestě musíme kráčet vp eil
společně.

Často je zpochyb ováno, zd'a má smysl proklamovat jednou v roce
T den bratrství. Ale svátky mohou b t st edisky síly. Nestačí, když vy
sami proklamujete o vánoční troci 

''mír 
na zem7". To by bylo p íliš málo,
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ZL ďltch nás také navádí k tomu, co odporuje našemu povolání, Na-
mlouvá nap . kartuziánovi, aby hlásal evangelium nevě ícím anebo na-
vádí misioná e k poustevnickému životu. Dále nap . v liturgii nás navádí
k tomu, abychom vzali jiné modlitby, než jaké jsou ten den p edepsány.
(...)

Vzhled,em k nad'ěji zl duch usiluje o to, aby se znetvo ila v troufalost.
Jako když nap . někdo zatouži stát se rychle svat; m, a to nikoli postupně,
prost ednictvím krokri, jež jsou k tomu nezbytné, ale odmítá i pokoru
a sebezápor. Zl; duch nás také pokouší k jisté netrpďiuosti, se sebou
sam m, a to právě tehdy,'když jsou naše chyby až p íliš patrné a místo
zkroušenosti v nás povstává rozho čení. Takové rozho čení je následkem
p chy a opakem zkroušenosti. - TYoufalost však vede k zoufalství, tak
jako když člověk náhle zjistí, že ci|kter , zam šlel; sv;imi silami nemriže
dosáhnout. Pak se dobíé p edsevzeirtí uká,ž,e b t nedosažiteln m, a tak
nastupuje zoufďství'.

Vzhled,em k l,sce se zI duch rovněž snaží, aby vytvo il nějakou její
falešnou podobu, která by byla jako fďešn drahokam. Zde z| duch pri-
sobí podle rrizn ch a protichridn ch sklonri naší p irozenosti - buď nás
ponouká k fďešné lásce k bližnímu, která nachází svou podobu v senti-
mentalismu, humanitá s.tví a v sentimentiíJní blahosklonnosti, kde spolu
s p emrštěnou vlídností p edstírá milosrdenství a laskavost. - Anebo
naopak: navádí nás k horliuost'i pro sptisu duší, ale tak, abychom na-
p . neust;íJe chtěli napravovat jiné, a nikoli sami sebe, takže pak vidíme
t ísku v oku svého bratra, nikoli však trám v oku vlastním.

Z toho všeho potom vznlká opak pokoje, čimž je su ,rliuost- Člověk,
kter je tímto duchem veden, už pak'nedokáže snést žádné protivenství;
ve své sebest ednosti už nevidí nic než sébe a zaslěpelě se nade všechny
vyvyšuje jako svat na oltá .

Úpáane-ti však potom takov člověk opravdu do těžkého lr íchu, kter
je všem zŤejm a nemriže ho už zakr t, tehdy se dostaví zmatek, rozho -
čení, zoufďství a nakonec i zaslepenost rozrimu a zatvrzelost srdce. Totiž
ještě d íve než'takov člověk upadl do h íchu, ďábel p ed ním tlob e skr -
val všechna nebezpečí a vedl ho ke lhostejnosti. Nyní však, když qž byl
h ích spáchán, ďábel začne p ipomínat neriprosnou Boží spravedlnost,
aby nás tak p ivedl k zoufďství.

A proto, oddává-ti se někdo p ílišné citové zbožnosti a p itom se
z takové modlitby vrací s ještě větší sebeláskou, vyvyšuje se'nad ostatní
a chybí mu poslrišnost k p edstaven m a up ímnost k duchovnímu vridci,
je to znameni, že v jeho citové zbožnosti prisobí zl duch. Tak b vá
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Souhtnn popis projev zlého ducha
Ďalett<y duch, na rozdíl od ducha Božího, popouzí k -Lpasnejouyse-

nost'i, a potom vrhá duši do zmatku a beznaděje, tak jako zh ešil p; chou
i sám dábel, a proto nyní žije v trvalém zoufalství a nenávisti k Bohu.

Abychom tedy zlého ducha dob e rozpoznali, je t eba vzít v rivahu
jak jeho vliv na umrtvování, pokoru a poslušnost, tak ale i jeho vztah
k teologálním ctnostem. Nelze ici, že by ďábelsk duch od umrtuouání
vždy odváděl - tím také se liší od p irozeného du'cha - ale někdy právě
naopak nabádá k p ehnanému vnějšímu umrtvování, které je ale okáza-
1é,je živeno p chou a škodí zdraví. Ďauebt<y duch však nikdy nevede
k vnit nímu umrtvování p edstavivosti, myšlenek, vlastní vrile a sou-
krom ch soudri, a ač ho někdy p edstírá, nakonec vyristí v rizkostlivost
v maiičkostech a ve lhostejnost k vážn m věcem, nap . ohledně stavov-
sk ch povinností, anebo vede k pokrytectví, viz ,,postím se dvakrát za
t den..." (Lk 18,12).

K poko e ale tento duch nikdy nevede. Pozvolna nás klame, abychom
se p eie ovali a vyvyšovali nad jiné. Pak se taÉé pokrytecky modlíme,
jako onen farizeus, kter íkal: ',,Bože děkuji ti, že nejsem jako ostatní
lidé... nebo jako tento celník." (Lk 18,11) S tímto duchem p chy souvisí
i Íalešnd, poleora, která vede k tomu, že na sebe vyznáváme nějaké sou-
kromé proh ešky, aby nás už pak jiní nemohli usvědčit ztéžších vin, a aby
nás tak pokládali za pokorné. ZI duch však mriže vést i k zamě ,oaání
pokory se zbabělou bizlivostí, kterájejist m druhem p chy a projevuje
se velk1 m strachem z pohrdá4. Zl duch' rovněž ni,kdy neuede k posluš-
nosti, a\e podG okolností buď k neposlušnosti anebo k servilnosti.

Co se t ká uíry, je t eba poznamenat, že zl dllch nikdy nevede k riva-
hám nad evangeliem, nad tím, co je tak prosté a hluboké zároveí. Nevede
nap . ke zbožné a pozorné modlitbě Páně, anebo k tajemstvím posvát-
ného rrižence. ZI duch právě naopak vede k tomu, co je mimo ádné, co
podporuje chlubivost, tak jako se tehdy obráiil na Krista se slovy: ,,Jsi-li
Syn Bbží, vrhni se dolri' vždyť je.psáno: >Sq.im anděIrim dá p íkaz a na
ruce tě vezmou7 abys penarazil nohou o kámen!< Ježíš mu ale odpověděl:
>Je také psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, svého Boha<" (Mt 4,6-7).

. 1P evzato z knihy De unžone sacerd,otis cum Christo Sacerd,oté et ui,ctirna, L62
pp. Torino, Marietti, 1948.
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kdyby jenom' v tuto lroc1 z 24. na 25. prosince, platilo heslo ,,mÍr na
zem1" . Tedy od vánoc má vycházet. něco jako proud síly míru.

U nás to není jinak. Když proklamujeme obrácení člověka jen v Den
smí ení, je to p íliš málo, jak se jednou vyjád il Martin Buber: ,,H íchem
člověka je, Že se mÍ e obrátit a nečiní to". Chceme se obrátit. Ve smyslu
bratrství. Ve smyslu společného kráčení ke společnému cíli: 

'ke 
království

Božímu pro tuto žemi."
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obnova pokoncilní teologie
Christoph Schiinborn OP

Mons. ThDr. Christoph SchÓnborn oP, nar' 1945 Ska']ka u Litomě ic,
kněžské svěcenÍ 1970, studium v Pa íži a ve Fribourgu, profesor dogma-
tiky ve Fribourgu, od zá í 1995 víde 'skr arcibiskup.

Tento č]ánek je p episem a p ekladem p ednášky určené rektor m
a spirituáI m, kterou mě] mons. Schlnborn v rámci ,,vzdělávacího kursu
pro vychovateLe". Tento kurs po ádá každé Léto Akademie Regina Apos,

. tolorum.

Studi,um teolog'ie prošIo u několika uplynut ch desetiletích aelkou me-
todolog'ickou krizí. Jak se tato krize projeuouala a jaké byty její p íči'ny?
Jak lze teologii, pomoc'i u současnost'i?

svá filosofická a teologicliá studia jsem začal v r. 1964, tedy v době,
kdy pozice teologie v církvi byla značně ot esena. Velkou krizi teologie
v prriběhu II. vatikánského koncilu a po něm znám z vlastní zkušenos-
tí. Zde bych chtěl tuto krizi, literá trvá už t icet let, nejprve stručně
p edstavit a posléze také uaznačit možná v chodiska ze situace, v níž se
současná teologie nachází.

Novoscholaštika, na rríŽ bylo po celá p edchozí desetiletí založeno veš-

- keré teologické vzdělání, p išla v polovině šedesát; ch let o své v sadní
postavení. Tento fakt nelze hodnotit pouze záporně: novoscholastická té-
ologie měla i své slabiny. Současně však měIa jednu velkou p ednost:
byla pro všechny teology jakymsi ,,společn m základem", poskytovala
jim společn jazyk a společnou metodologii. Veškeré teologické uvažo-
vání se vztahovalo k jednďmu a témuž systému. Ten měl možná i své
chyby, zároveívšak umož oval vzájemné porozumění a společn}i náhled
na určitou problematiku.

Historická tnetoda
' První velká krize teologie souvisela s problematikou dějin. Novoscho-

lastické teologii se začalo vyt kat, že je antihistorická, že se pohybuje
v jakémsi bezčasí; jakoby víra a teologie neměly žádné dějiny. Vnese-
ní historického rozměru do teologie lze hodnotit jednoznačně kladně,
V dokumentech II. vatikánského koncilu t kajících se vzděláváni kněži
se zdriraz uj e, že je t eba uplat ovat qÍvojové hledisko, studovat, jak se
jednotlivé problémy rodí a jak se pak v prriběhu dějin eší; že je tedy
t eba zab;fvat se nap íklad jednotliv1ími v vojov mi stádii teologie nebo
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promě uje-li milost naše navyklé zprisoby chování. Potom usuzujeme
teologicky: ne pouze trozumem' a\e též srdcem. Potom náš írsudek ne-
pramení pouze z intelektuátrního poznání, ale též z duchovního naz ení,
které nám umož uje rozlišit, co je dobré a co špatné. Právě proto je
velmi driležité, aby studenlií teologie četli díla světc . opravdov teolog
v sobě spojuje velké intexe}.tuální schopnosti S pravou svatostí.

Studiurn a modlitba
Moje poslední poznámka se tyká vztahu mezi studiem a modlitbou.

Každ 1i, Že p i studiu je dliJežité modlit sé, ale p esto stojí zato na tento
vztah znovu upozornit_ Teologie je hluboká jedině tehdy, je-li pr modle-
ná. Toto hledisko nám také pomáhá zhodnotit duchovní.kvality autorri,
které doporučujem'e selrrinaristrim, studentrim nebo osobám, které vede-
me.

Na závěr mi dovolte ještě několik slov o scho]astice. Scholastika,
a zvláště neoscholasticismus, byly v uplynul ch desetiletích v opovrže-
ní. Podle mne jsou však staré učebnice' teologie stále užitečné, protože
v nich lze lalézt zásadni věci. Když jsem začínal učit, občas jsem si po-
tají v těchto učebnicích listoval, když jsem se chtěl o nějakém problému
dozvědět něco konkrétního_

Tyto učebnice nám mohou pomoci ještě dnes, protože náš jazyk, naše
pojmy a naše risudky pot ebují zp esnění a protože pot ebujeme pěstovat
systematick p ístup k teonogii. odpověď na tuto v zvu naší doby nám
nabizi Katechisnr.us katotrícké církve, ale o tom snad až někdy jindy.

Z italského Sacerd,os I/1, 1997 p eložila Markéta Zettlouá
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S tím, jak se v prriběhu staletí teologovéstále více p ibližovali k p ed-

ríětu svého studia, stále lépe také chápali proces postupného' utvá ení
dogmatu, tohoto vla,stního p edmětu teologie. Zásadnim a nejdrileži

ším rikolem je proto opustit encyklopedismus 'a vrátit se k vlast'nímu ',

p edmětu'teologického studia.

2. Vrátit" se k'velk m teohog rn -

Ireneje, čtě-e svatého Anselma, 'církevní'otce, sv-atého Tomáše A'kvin-

ského, svatého Bonaventuru, a nerbzptylujme se četbou všech těch ne-

podstatn ch'prací, které dorazí na.pulty našich knihkupectví. V Ně-

mecku je každ rok publikováno 7000 teologi k ch článkri. Mriže vribec

někdo p ečíst iuhle hromadu papíru b ez :61my na zdravi? Pro studenta
teologie je mnoher4 lepší, když si p ečte Yyznání suatého August'i'na než
něj akou knihu o su atém. Augusti,noui., Seminarista, *kter] našel zalíbení
v některém z velk ch teologri, budq jistě schcrpen rozeznat vybranou krmi
od pokrmu typu fast Íooa" . vtnoire z toho, co dnes obíhá na teologic-
kém trhu, nikoho 'skutečně, nenasytí. Seminaristy je t eba povzbuzovat
k tomu, aby začali číst díla vbtt<i;ctr mistrri. V jejich knihovně by vedle

Bible a katechismu měIa b t i díla velk ch teologri: svatého Augustina,
církevních|otcri, alespo jednoho ze st edověk ch učepcri a také knihy
sepsané.velk mi učiteii duihovníh života. Je však t eba vybrat skutečně
to nejlepší. : 

-

3. Světci jsou optavdov rni teolo.gy . ' ' ',
Položíme-li si otázku, co je to vlastně teologie, musíme se yá,žné za-

myslet ,r"d ,louy.svatého Tomáše Akvins'keho: o soup irozenosti s p ed-

.mětem. Studium jazykri je driležité _ latina' ečtina, a pokud možno
- i hebrejština':- ale'nestačí. V seminaristovi by měla-také r1ist soup iro-

zenost s p edmětem , jimž se.zab vá. Jin; mi slovy: člověk sě učí nejen
prost ednictvím inteligence, ale též prost ednictvím zkušenosti. Svat
Tomáš následuje Dion sia Areopagitu a mluví o pati diui'na'- ne pouze

, proto, abychom se p iblížili k božsk m věcem, ke skutečnosti Boha - aie
p edevším proto, 4bychom ji zakusili sami na sobě, abychom še tím, co'
studujeme, nechali utvá et, aby nás p edmět íašeho studia promě ovď.
Soup irozen s tím, co studujiijsem tehdy, když mám k p edmětu svého
studia drivěrn vztah.

Nejlepší formace se ná'-'' dostává tehdy, máme-li ke Kristu osob_

ní vztah, jpou-li náše.myšlenky a naše srdce vedeny Duchem svat1 m,
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se zam šlet nad tím; jak se v prriběhu dějin rodjla jednotlivá kristologic_
ká dogmata. Je tedy_ driležité pochopit kontext víry' Velice driležité bylo
také zjištění, že i Písmo l2e studovat z historické perspektivy, že Písmo
nespadlo z nebe, žeBoží zjevení je dějinn fakt a samo rná své vlastní
děj!py.

_- tento historick p ístup však skr vá i určité nebezpečí: nebezpe-

čí relátivlsmu a historismu. Vzniká. dojem, žé všechno jě vysvětlitelné
z historick ch souvislostí. Hledání pravdy a tázání se po p edmětu te-

ologie se nebezpečně vytrácejí a zkoumají se.'pouze historické ko eny
jednotliv ch problémri..Ve většině dnes vydávan ch učebnic teologie je
-studentu 

nej|rve vyloženo, co o'dané skutečnosti íká Bible, pak se se=

znamuje s názoty církevních otcri, po nich p ijdoq na adu st edověcí

teologové a riakonec jsou p edstaveny'moderní koncepce. V někter ch

z těchto učebnic lze na poslediríctr deseti slránkách (zde moŽná trochu
p eháním) a v závěrečném shinutí najít dokonce i stanovisko učitelského
ri adu církve. Našel chudák student, kter takto získal p ehled o všech

možn1ich p ístupech k danému.problému, opravdu p edmět svého'studia,
nebo se pouze_naučit, jak názot ná ten či one:r prÓblém nrěl ten kte-

r1i teolog? Dějiny dogmatu jsou samoz ejmě driležité, nesmějí nás však
p ivádět k retrativismu, nesmíme kvrili nim zapomínat na to, co hledá-'

'me p edevším; jinak.bychom mluvili pouze o jednotliv ch teologick ch

stanoviscích a náhledech a o ničem jiném.

Metoda model
Relativismus je nebezpečn ještě v jiné své podobě: jakožto tqetoda

modelri, kteráje v současnosti rozší ena p edevším v anglosaském světě.

Na této metodě je založenomnoho učebnic současné teologie, v nichž jsou

p edstaveny rrizné modely kristologie, eklesiologie, atd. Taková učebnice

se pak ze všeho nejvíc podobá katalogu airtomobilov ch modelri, kde fi-
gurují Chevrolet, Mercedes, Volkswagen a další jména. Vyber si mod_el,

' kter se ti nejvíc líbí! Nebezpečí této metody spočívá v tom, že ,,model
učitels(ého ír adu církve" a takw1 ,,model Hans Kiing" jsou zde pova-

žovály za lovnocenlé, za sv1 m zprisobem identické.' Do učebnice jsou
prostě vybrány určité modely, ale drisledná anal za víry chybí. Studium
teologie však nenÍ otázkou modelri, ale otázkou pravdy.

Auto i
T etí nebezpečí této nové teologie spočívá v tom, že autor se stává

driležitějším než obsah. osobnosti autora věnujeme větší pozornošt než
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jeho učení, a tak se někte í teologové označují za balthasariány, jini za
bultmanniány a podobně

Encyklopedisrnus
Čtvrtá nesnáz je patrná p edevším na Západě, ale pravd'ěpodobně

zasahuje celou.církev. Já jí íkárn ,,tendence k encyklopedismu". Z teolo-
gíe se stává jedna vélká encykloped.ie. K sepisování encyklopedií Západ
tíhne už od 18.-století, kdy se osvícenství snažilo shrn-out veškeré lidské
poznáni do velk ch encyklopedií. V uka teologie se z velké části změni-
la v encyklopedii p istupri, modelri a autorri, v níž však chybí spojiiost

'a strukturovanost. V závěru teologick ch studií znají studenti o sťé ví e
pouze írtržky, ucelen a zároveí vnit ně strukturovan pohled na víru
postrádají.

Zkušenosti z druhé ruky
Pát bod bych definoval jako tendenci k podružnému: ta se projevuje

zdriraz ováním toho, co je vedlejší, studiemi ,,z druhé ruky" a rozměl .o-

váním každé privodní zkušenosti. Lidé dnes už nemají p ímou Žkušenost
s uměIeck1 mi díIy, je jim známo jen to, co jiní o jednotliv ch uměleck ch
dílech íkají; neprožívají hudbu p ímo, ale poslouchají kompaktní disky.
Všechno je odvozené: p ímá zkušenost vymizela. Nová informační média,
jako je dneš nap íklad Internet, tenio p íliv odvozen1ich zkušeností ještě
zesilují.

P íliv studií z druhé ruky se nevyhnul ani teologii, stačí prolistovat
doktorské práce vzniklé na našich akademiích: jde z nich strach. Tatáž
tendence postihuje i dnešní univerzity. Vznikají na nich nap íklad roz-
sáhlé práce o žluté barvě v Yatesov ch básních (já osobně nevím, zda
Yates používal ve sqfch básních barvy, či ne) nebo o tom, jak ten či onen
autor používá čárku. Takovéto práce pravděpodobně nečtou ani profe-
so i, nicméTě studenti jsou stále nuceni zab vat se těmito podružn mi
tématy, která jsou pro pochopení velikosti uměleckého díla k ničemu.
Vznikají práce o bežv zlamn1ích autorech (o kter ch za deset let nikdo
nebude vědět), zatimco velké mistry nikdo nezná

Stav nouze
' Situace, v níž se teologie v současnosti nacházi, by Še dala popsat

slovy 
',stav 

nouze": chybí opravdová velikost ducha i nové, inspirativní
podněty. Velcí teologové tcjhoto století, jako Lagrange, Henri de Lubac,
Yves Congar, Hans Urs von Balthasar nebo i Karl Rahner, už pat í mi-
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nulosti. Nyní prožíváme hubená léta, putujeme pouští. Pokorné tználi,
že se nacházime v klíčovém okamžiku dějin^ teologie, nás Ýede k tomu,
abychom začali.'pracovat na lepší teologii, než je ta současná.

]Věkofik vychodisek
. Dovolte mi nyní, abych návrhl.několik v1ichodisek ze současného sta-

vu.

7. Je t eba opět pěstovat zd'ravou teologii
,,Za den Saken" ! -,,P ímo k věcem!", vola]i fenomenologové na počát-

ku našeho století. Dnes bychom mohli volat: ,,Zpě.t'kvlastnímu p edmětu
studia!" Teologie musí usilovat p edevším-o ucelen pohled na svrij vlast-
ní p edmět. Ze všeho nejvíc ji nemá zajimat to, co o Kristu íká ten či
onen teolog, právě naopak, musí nerinavně objevovat samotného Krista
a pronikat jeho tajemství. Teologie je prost edek, s jehož pomocí lze po-
znávat skutečnost samu. Jak? A jak porozumět Kristu, církvi, Nejsvětější
tojici, sváiostem, morálnímu životu či eschatologii? Jak zodpovědět jiné
velké otázky, které si teologie klade?

Moji první studenti se na mě neustále obraceli s otázkou: ,,Jakou linii
zastáváte vy?". Chtěli věděi, zdajsem balthasarián' rahnerián' hegelián
či ... . odpovída} jsem jirn: ,'Musím se vám p iznat' žď já žádnou linii
nezastávám. Jde mi o jedno jediné: dozvědět se, kdo je to Kristus' a do
svého hledání zapojit i vás."

Kdo je to Kristus? Zde je česta teologie. Získáme-li o něm nějakou
novou' lepší p edstavu díky některému z teologri' je to naprosto v po ád-
ku.'Já se však na prvním místě nestarám o to, abyc}r vypracovď nějakou
svou vlastní metodu, svou vlastní teologii, kterou bych pak bránil proti
všem ostatním. P edevším mi jde o to, abych se p iblížil ke skutečnos-
ti. Jakou roli hraje v tomto mém risilí historická metoda? Mezi jedním.
konkrétním náhledem na p edmět teologie a dějinami těchto jednotli-
v ch náhledri existuje nelrstálé napětí. Na dějiny je však t eba nahlížet
z hlediska p edmětu' jímž se teolbgie zab vá. Co íkají o Kristově ta-
jemství církevní otcové? Nechme se vést jejich postoji a jejich kritérii'
Dějiny nejsou sledem jednotliv ch, relativních p ístupri k p edmětu stu-
dia, naopak: podstatné je to, že se k tomuto p edmětu skutečně stále
více p ibližujeme. Právě takto církev vždy uvažovala o dějinách dogma-
tu, právě tuto metodu si zvolil kardinál Newmann: Je t eba uvědomit si,
že p i studiu teologie se jedná o p edmět naší víry, o němž uvaŽujeme
spolu s těmi, kdo šli cestou víry p ed námi.


