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bízísvé pojednání, které mriže vzbudit nejen čtená sk1 zájem, ale i určité

rozpaky, protože o zmíněn ch 50 anděIích se'nedočteme na stránkách Písma
svatého, marně bychom je hledali v Tradici a už teprvé se o nich nic nedovíme
v katechismu. Svět postmoderny komunikuje s tisíci nadzemsk]Ích bytostí, ale
nám katechis*,'. piiděIr'.j" pouze jednoho anděla strážného, a pak nás odkazuje na andělské kriry, které nelákají moderní obrazotvornost. Aulor nepopírá
nauku o anděIích, ale vycházi ze starozákonního pojmu mal' k, kter1i je širší
než pozdějšíteologick;i termín anděl. ozrLaéuje nejen posla, ale i samo poselství. Tak musíme čísti Griinovu studii' která nás duqhovně obghatí a mriže b t
i jak msi Božímpohlazením. Jde o metaforické využitípojmu anděl. Andělé
sami čekajína teologic'ké zpra.coiálí v našem českémprost edí.
Communio (Mezinrírodní katolická revue) číslo2, 1999
Druhé čísiočeskéverze Communi'a se věnuje tajemství Boha otce v souladu sp ípravou na Veiké jubileum roku 2000. Francouzsk autor J. P. Batut
zasvětil svou meditaci v1írazu B ,h otec ašernohoucí, kter je kontraditorní;
neboť ja.k mriže dobr1 otec tolerovat zio a p itom b t ještě všemohoucí. Alberto Espezel ve stati otec a uEkoupení jakoby chtěl dotvrdit p edchozí pojednání
a plně obhájit dobrotu nebeského otce v perspektivě'vykoupení čIověka a ceIého světa zé zla. Zakladatele revue Communio. p ipomíná kratičká meditace
Hans Urs.von BáIthasara. J. Servais inspirován intuicl a. von Speyr v kontextu svátosti smí ení p ibližuje milosrdenství Boha otce ve stati Zpouěď, suátost
otce rn'ilosrd,enstuí. Profesor dějin náboŽenství na teologické fakultě ve Štras-'
burku F. Boespflug oP v článku B h otec jako sta ec u děj'inách umění nám'
p ipomíná, že i k esťanské umění je zdrojem teologického poznání, vysvětluje
nám' co znamená ono stá í, které je metaÍorou pro věčnost. Návrat k otci
v meditativním eseji nám p edkládá Vladimír Suchánek s rnottem B. Reynka:
,,Nestrachuj se na svém žeb i, držítě h eby bolesti, abys nespaď v nevčas a nevčas nevzletěl." Závérečičlánek napsal asistent teologické fakulty v olomouci
o. Richard Machan s názvem B h otec jako d,árce.

Dominik Duka OP

'provincie

Editorial
Važeníčtená i,

si vlím nabídnout podzimní čís]orevue sAL\rE.
dovolujeme
-P.
Dominik Duka oP, bÍskup krá]ovehradeck , obrací svou povod'
zornost k v ročí,,same'tové revo]uce" a v rcflexi se zam š]ínad tím, co
však
obdobÍ uplynul 'ch dese,ti ]et p inesLo církvi v našív]asti. hacíme se
.m témat m _ eschatologii a lidsk 'm práv m. Mi]enataké k nášim stá1
sÍnem a jeho vztahem k poslední bibLické'knize, Zjevení sv. Jana' se
z;ab vá čLinek italského jezuity TJ' Vanniho a kdskrmi právy z h]ediska
mo;á]ní teologie studie A. Beneše oP. Vše opět dop1 ují č1á.nky o duchouním životě (E. Soakup oP, S. Braito oP), které p etiskujeme ze
starších ročníklevue lía h1ubinu, a recenze'
Hned na

Radim

T.

Černušák oP

šéfredaktor

RncBNzs

Církev ria konci prvního desetiletí
Dominik Duka OP
V listopadu rolru 1999 si budeme p ipomínat 10. v ročípádu totality
a zristává otázkou, kdo z nás si bude s radostí p ipomínat toto v ročísvobody. Desetiietí' kter m prošla jak společnost, tak církev' je pro
mnohé značně.dlouh1i risek života, ale bezprost ední ričastnícia spolu.
tvrirci probíhajícíchprocesri mají stále více pocit' že je to doba p í1iš
krátká na to' aby odstranila moráiní, kulturní, ekonomickou a.náboženskou devastaci' která zasáhla dvě geneIace. Svoboda byla chápána
většinou společnosti jako nezasioužen dar. V obecném povědomí 'v prvních dnech velk ch manifestací vystoupiia do pop edí írčaststudentri,
uměicri a disidentri. V polovině t dne' po návratu kardinála Tomáška
z Říma z kanonizace svaté Anežky České,zaznéI hias katolické církve
s poselstvím, které p ečetl na Václavském náměstí P. Václav Mal1i. Tímto krokem vstoupila církev jako největší instituce do írsilío nápravu
společenského života v zemi s jasn rn drirazem na demokratizaci celého
polítického i ekonomického života. Již koncenr listopadu se ozvďy hlasy'
které kladly otázku' na kolik má církev právo vstoupit do tohoto procesu'
kter sama 17. listopadu 1989 na Národní t ídě neorganizovala a bezprost edně nevyvolala v život. Zde je zapot ebí vážně si poloŽit otázku,
co p ívedlo p edevším mladé lidi k rozhodnutí jasně vyjád it nesouhlas
s životem v nesvobodě a p etvá ce. Musíme se ptát, z jakébo duchov'ního rezervoáru vyrostl tento postoj. Nelze podce ovat ÍrsilíCharty 77'
která se 12 let snažila burcovat svědomí privodně frustrované a později
rezignaci a cynismu propadlé generaci osmašedesátníkri,,. Tato generace
nepai í pouze určitéspolečenské vrstvě, ale prostupuje celou společností
a má i určitou podobu v životě církve, do které v horizontu minul ch
t iceti let pat í více jak polovina obyvatei b vďého Československa. Mezi signatá e Charty 77 pat ily i v razné postavy z Ťad knéžía vě ících,
jalro nap . zmíněny P. Václav MaI1 , P. Josef Zvě ina, P. FrantišekLizna, či Dr. Václav Benda, .A'ugustin Navrátil a další. DIe sdělení Václava
Havla tvo ili k esťané jednu t etinu signatá ri Charty 77 ved\e liberáIri
a "eurokomunistti,, (Dubčekov ch osmašedesátníkri), i v těchto zb vajicích dvou t etinách v razná část sympatizovala s církví.Postupem let
někte í konvertovali ke katolické či evangelické církvi.

^t

svatyních. Stejně tak je pozoruhodn rn objevena, že se v adě p ípadr jedná
o.p'e'dbarokní kult, kter;Í rná p edevší'rnsvé ko eny v době Karlově. Kniha
by nerněla chybět ve farních a k]ášterních knihovnách, p edevšímby jí rrěly
věnovat zv1y'šenou pozornost mariánská poutní místa. otc m olomouckého dominikánského konventu Neposkvrněného početíPanny Marie bych doporučil
prostudovat titul svatyně, neboť autor se domnívá' že první stopy této ricty
jsou na našein'lizemí aŽ z doby barokní (l?).
André Pinet: 15 dní s Janem Taulerem Cesta, Brno 1998
Brněnské nakladate]ství Cesta p ináší ve své adě patnáctidenních meditací v běr z textri ve]kého por1fnského mystika, dominikána Jana Taulera, ktery
uspo ádal francouzsk1 znalec A. Piíet a do češtinyp eložila Markét'a ZettIová. Jan Tauler, současník Mistra Eckharta, nebyl univerzitním profesorem' ale
p edevším spirituálem sester donrinikánek a kazatelem' Znalci por;ínské mystiky p edpokládají kontakty Jana Tau]era s blahoslaven;ím Jind ichem Suzo.
V běr byl po ízen z 80 zachovan' chkázání, kde hlavní d raz mystického života
je kladen na zrození Božího Slova v našíduši. Taulerova mystika je veiice rizce
spojena s liturgií a svátostn m živolem, kde k esť a Eucharistie jsou 'nejdriležitějšínrizdroji, z kter; ch čerpárre Božíživot. Možná, že tato častá formulace
o zrozertí Božího slova v lidské duši štrasburskéhodominikána jsori podmíněna skutečností,že chce p iblížitmystick život sv;ím posluchačkám. P i četbě
jednotliv ch rozjímání se čtená také více seznámi s alegorickou exegezí st edověké církve, která v adě p ípadri je svou básnickou inspirací schopna oslovit
i nás - na konci 20. století.

Meinolf Lohrum: Dominik Krystal OP, Praha

1999

Pražskédominikánské 'naklaáatelství vydalo česk p eklad Z' Fišera životopisu svatého Dominika zesnulého německého ádového historika o. Meinolfa
Lohruma, kterého innozi z našich otcri st ední generace poznali p í exerciciích
v Lipsku či v KoIíně nad Rynem. Autor věnoval svou pozornost v razn1Ím postavám našeho ádu. Mezi nejznárnější studie pat í životopis svatého Alberta
a vydan;Í životopis svatého Dominika, kter je určen širšíčtená ské obci. P' ibliŽuje svatého Dominika a kladení základrj"dominikánského ádu. Ve st edu
knihy nalézáme ilustrace, které dokumentují život a dílo našebo světce. Je'to
již čtvrtá publikace po roce 1989, která se zab vá svat m Dominikem a jeho ádem. P ekiad Z. Fišera vycháni z v1 chodoněmeckého vydání Lohrumovy
knihy, kterou pro pot eby dominikánri v b valé NDR vydal náš p ítel o' Karel
Josef Mayer oP. Naše provincie prvně vydala tuto knihu s adaptací ve slovenském p ekladu'o. Petra Foty oP. Doufám, že tato pubiikace splní p ání
těch, kte í toužili po populárnějším životopisu svatého Dominika, kter však
je op en o historická stuďa.
Anse]:cr Griin: Poselství shriry (50 andětsk ch inspirací pro vše.lní den)
Karmel. nakladatelstuí, Kostelní' ryd' í 1999
Zlámy benedikt1Ínsk1 autor' psychoterapeut a publicista ady' duchovních
esejri nám v době rozjit eného zájmu o mimozemšťany a andělské bytosti na-

Selvn 3/99

42

mil profesor Milan Machovec, v tzv. Ma]é moderní encyklopedii, kterou u nás
vydival v rámci uvo]nění po r- 1956 prof' Tondl'

Pán a drírce Života CDK Brno 1999
Sborník z ko]okvií Českék esťanské akademie, které uspo ádali Lenka

x.'rir""J " š'cpa" Špinka; do sborníku p ispěli Ji í Mrázek, Jan Roqkovec,
Vá.1u' Němec, iurr"] Milko, Ctirad V. Pospíšil,Štěpán Špinka a Michael Sla-

vík. Sborník vychází v edici Moderní česká teologie a je věnován_pneumatologii, u- to ;ak z Llediska biblistiky či novozákonní teologie, tak z dogmatického
i"airu . p ihlédnutímk patrologii. S radostí mrižeme konstatovat, Že sborník opravdu prezentuje teo1ogické stati nov ch autorli, kter. m pat í označení
í Mráteolog ei p eánášející teologie. Kolokvia měja ekumenick iáz, a tak Ji
Milko
zuk sioiu's Janern_Roskorr.-"* ."pr"""ntují evangelickou teo1ogii.a Pave]
je
psána
z
u
Nouém
suat
Ducll,
'koně
prurroslu.uno,, teologii. Mrázkova stat]
iak, že ji mriže p ijmout čtená všech konfesí, p ibližuje nám novozákonní
pr'"u*uiotogii v jednotliv;/ch evangeliích z hl'ediska prisobení Duch_a svatého.
suat
i. Ro.korr".-glos,rje Parrlo,ru teoIogii v listě Římanrim. V čIánku Duch
jakd eruu troji'čnímĚor"ipt, Maria Vi'kto_rino se p edstavil Václav Němec
dovan autor, ktei nep istupuje k patrologick m otázkám pouze historizující
metojou, l brž ziá fiI,ozofické podložítrinitární teologie Nicejského koncilu'
o tom téz svědčípoznámkov áparát. Pavel Milko, doktorand na CMBF UP
olo*o,r", pravoslavn teolog, ve své studii odmítá latinskou vsuvku fil'ioque,
podle s.rátého Marka-Efezského, autor nevybírav m zprisobem odsuzuje Florentsk koncii a pŤícházís tvrzením, že v chodní ričastnícikoncilu byli donuceni k p i;etí koncilních dokumentri h]adovkou' Historiklim ponechávám ešení
otázky', záa se jedná o novy histoiick] objev, či emocionální algument. Docent
Ctiraá Václav Pospíšil oFM (CMTF UP olomouc)' zamě il svou pozornost na
dílo svatého Bonaventury,

kter

je nejenom oblíben;im autorem, ale téžhlav-

ním p edst.avitelem p edtomášovské teologie. Poznámkov] .-aparát prozrazuje
.,rtor., kter je ,p".iulirto,' .na bonaventurismus' Štepán Špinka 1ám p ibiižuje teologii-oDuchu svatém novodob ch autorri, a to v-díle o' Y. Congara
oŤ' 1vertÁ uDucha suatého), ho]andského dominikána o. P. Schooneberga
oP a H. Berkhofa. Závěrečná stať pat í M. Slavíkovi, rektoru Arcibiskupského
pražského seminá e, kter se zab vá otázkou k tu v Duchu svatém na zákla-

jako
áě zkušenosti charizmatické obnovy. Mohli bychom tento č]ánek chápat
obnovy'
pastorální. teologickou studii o podstatě charizmatické
Jan Royt: obraz a kult vČechác]n17. a 18. století Karolinum, Praha 1999
Monografie Jana Royta nás vrací do období tridentské reformy, která v barokních Č-echách vtiskla díky sakrální architektu e ma]ebnou podobu české
jako
krajině' V zdobá interiéru jak malí sk mi, tak socha sk m-i djly' zristaia
pobylo
baroko
kdy
kánon krásy v poilvědomí českéhočlověka a to i vdobě,
vyznává
podobě
pozdější
k;ičové
v
vkus
i
Lidoqi
tlačeno *oá"rr'ím,,r*ěním.
základní principy barokního kánonu. Kniha je věnována ,,miiostn m_ obrazrim,
a to jsou'v abso1utní p evaze obrazlim mariánsk. m. Rozborem dochází autor
t zatlaani adě "milostn ch obrazri' jejichŽ kopie pak nalézáme v mariánsk ch

CÍnxov

J

MoráIní a statečn1 postoj Charty 77 bezesporu našel ohlas v cÍrkvi, literá nesla ve své paměti zápas z počátliu nástupu komunismu' iid1'
jasně zazněI hlas papeže Pia XII. nejen jalto varování, ale hrozil i trestem těm, kte í se rozhodnou s komunísmem itojaboror'at. Nelze si jenom
p ipomínat ty, kte í neuposlech1i a byli exliomunikováni jak papežem'
ialr kardiná1em Beranem a biskupy. Až p íIiščasto se p ipomíná exliomunikovan kněz' ministr zdravotnictví Josef Piojhar; to proto, aby se
zapomněIo na skutečnost, Že 7}tábory nucenych prací' či oddíly PTP,
že všichni eholníci prošIi těmito tábory a vězeními. Perzekuce se nevylrnula aní eholnicím, z nichŽ mnohé byly na dlouhá léta uvězněny a aŽ
na nepatrné v jimky vyhnány ze sv;Ích kIášterri a vyvezeny do pohraničí,1ide pracovaly v továrnách spolu s l'ěze kyněmi, a později zristaly
v írstavech socíálnípéče.Sociaiisticky režim chtěl iidskou bídu ukr 't do

neviditelného zapomnění. Vězení a persekuce se nezastavila pouze u k1éru, eholníkri a eholnic, ale byly to desetitisíce vě ících,které putovaly
do vězení' do vyhnanství ze sv] ch domovri, staly se druho ad mi občany.
Zvlile.se nezastavila ani u otcri a matek, kter] m byly odebírápy děti na
p ev chovu do dětsk ch domovri. Mnozí vě ícíbyli perzekvováni nejen

z motivu p íslušnosti k církvi' a\e i z drivodu aktivní irčasti na odporu proti komunismu v jin ch organizacích či hnutíclr (armáda, policie,

Skaut, Orel, apod.).
Trauma frustrace a rezignace po roce 1968 se nevylrnulo samotné církvi. V této atmosfé e vzniklo pojednání o umírajícícírku'i, aby později
bylo vyst ídáno Špisemo církui, zmrtu chustalé. Y tomto období oživlo
risilí pokračovat p es veškerou normalizaci" v Životě církve bez olL]edu
na restrikce a pronásledování. Řehole většinou uposIechly v zvy o. Ja-

a pokračovaly v ilegaiitě s p ípravou dorostu
a vytvá ely své komunity. Jako první reagovaly na prolrlášení Charty 77
v ítnoru 7977 a obvinily komunisticli režim z genocidy nábožerrského
a eholního žívota.Část církve se rozhod]a p ezimovato) v ryze nábožensli]ich hnutích' jak mi by1y charizmaticliá obnova' oáza, fokoláre a daiší,
které vytvo ily prost edí pro náboženskya život jali vě ícíclrrodin, tak
i iiněží.Zd.fuazněná introverze náboženskéiro života zajistila méně agresivní postoj komuuistického režimu vriči těmto skupinám. Netr'pě1ir'á
část' vedená tajně vysvěcenym biskupem Davídkem, s vizí velkého pronásledování vytvo iia círliev v podzemí" a odvážila se p eliročit ri.nosnou
míru Tradice.
Skupina okoio ThDr. J. Zvě iny a T]rDr. o. \{ádra zkoordinova}a
poradní sbor' kter jist m zprisobem repIezentoval církev a stai se ričinna Baptisty Bárty

oFM
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nym nástrojem liardiná]a Tomáška. Z tohoto prost edí vzniklo Desetiletí
duchovní obnovy,, i velehradsliá pouť 1985". V těchto souvislostech talié proběhly ceiym írzemímstátu podpisové akce, nejprve proti noveIe
potratového záiiona, a pak petice 31 bodri (Augustina Navrátila). Bez
nadsázliy mrižeme lionstatovat, že velehradská pouť se stala největším
slrromáŽděním, literé vyslovilo sv j nesouhlas s diktaturou komunismu
a toulru po svobodě a petice 31 bodri nemá lronkurenci v dějlnách naší
republiky.
Všechny tyto skutečnosti oprav ují chápat církev jako plnohodnotného ričastníkalistopadov ch událostí, což vyjád il kardinál Tomášek
v závěrečné promluvě p i slavnostní mši svaté v katedrále svatého Víta

RocrNzo
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Neliladte meze'své snaze po ctnosti, neuzavírejte nikomu cestu veikodušností, nechť nám kaŽd;f tep srdce p ipomene, že Brih si je žádá pto
sebe' zcela a riplně pro sebe. Prosme, ať darem Ducha svatého stále jdeme za tím, co nám bylo ulrázáno, tedy za Bohem a jeho dokonalostmi,
stále a statečně' s obavou' aby se ani nejmenší jiskra lásky neproměnila
v popel' a s odevzdaností se mu v každéurokamžiku a kaŽdym rikonem
synovsky a věrně, abychom prožili opravdu své Božísynovství, volající
nás k otcově dokonalosti.

Z reuue Na hlub'inu, 1928, redakčně upraueno.

25. listopadu 1989.

S tímto vkladem vstupuje katolická církev na cestu svobody ve spoiečnosti' která se v emocionální euforii jednali otvírá církvi, ovšem také
zrtačná část společnosti, která měla podíl na diktatu e a aktivně s ní spoiupracovala' z určit ch obav a strachu p ijímá, naoko pasivně, změněnou
situaci postavení církve.
Prostor svobody a uvolnění prisobí' Že část vzdálen ch vě ících,kteí se neričastniii bezprost edního života církve, hledá znovu cestu zpět,
častníse bohoslužeb a dokonce pracuje i v někter1 ch institucích. Jsou
to všali liclé, kte í neprošli zmíněnou cestou. Často jejich nábožensky
život vyrristá ze vzpomíneli na dětství či mládí a jde v tomto p ípadě
o idylicky obraz života církve ještě p ed II. vatikánskym koncilem. V této
mentalitě dochází sluchu touha někter;ich po návratu k určit;Ímformám
liturgie a zbožnosti z doby p ed reformou II. vatikánského koncilu'
' Celá společnost však prošla nejenom obdobím náboženskéhopronásledování, vytěs ování všech nábožensk ch a filozofick ch otázek. Jak
zd raz uje profesor Hans'Maier ve své studii Polzťtcká ndboženstut,komunismus byl určitou formou politického náboženství a celá ada jeho
rituáIri byla jakousi zvrácenou napodobeninou náboženského kultu (vítání občánkri, pion1irslié sliby, státní s atek, pokus_ o státní poh eb všech
občanri, prrivody apod.). V podvědomí nejen indiferentních vě ícíchči
nevě ícíchobčanri, ale i v myslíclr mnoha praktikujících vě ícíchvyvolal
určit1y'odpor k liturgick m oslavám (pouti, procesí' slavnostní bohoslužba)' ale dokonce je i p íčinoutoho, proč nedochází k rristu návštěvníkri
samotnych bohoslužeb.
Tyto dva zmíněnéfenomény vyvolávají v současnécírkvi diskusi
o tom, jakou podobu by měIa mít liturgie našícírkve po deseti letech svobody. Na první pohled vypadá tato diskuse či napětí jako ryze kostelní

Recenze
Hans' Mďer: Politická náboženství (totďitrírní režimy a k esťaaství)
CDK Brno 1999
Německ1i autor, profesor Hans Maier, pat í mezi v tazné osobnosti jak

náboženského, tak politického života, prisobí na kated e mnichovské univerzi-

ty po Romanu Guardinim. V církevním životě byl po dlouhá-léta p

edsedou
Německ1 ch katolíkri. Zmíněnou studii p eložila K1ára osolsobě, dcera exvel-

vyslance Českérepubliky u Svatého stolce F.X. Halase.' Autor se v rivodní
poznámce odvolává na Erica Voegelina a Raymonda Arona, kte í zavédli termíl ,,politick náboženstuí", kter m označili totalitní systémy komunismu,
fašismu a nacismu. Česk; čtená je p i čtenítéto studie jakoby konfrontován
s podstatou komunistického rituáiu a staršígenerace si vzpomene na nacistickou okupaci. Autor sám věnuje největší pozornost otázce nacismu a ptá se po
p íčinách selhání k esťanri'' katolíkri í evangelíkri, kte í nedokázďi vzdorovat
nacistické propagandě. Ukazuje nám i ty skupiny, které dokázaly vyvíjet o'dpor
proti nacismu. Není bez zajímavosti, že právé hierarchická struktuia katolické
církve zabezpečovala větší sí1rr odporu'proti nacistické indoktrinaci a jejímu
tlaku. Závěr studie hovo í o situaci po pádu komunismu, všímá si též'jakou
roli hraje současny fundamentalismus v k est'anství, kiery' p i hledání jednodu-

ch ch ešeníopouští teologii. Autor se ptá,zdafundamentalistíck postoj mriže
b1 t vpravdě katolick . Cituje l{ans Urs von Balthasara' kter1 íká: ,,K esťané
jsou naivní, ale k esťanství není nic jednoduchého." Víra v teolbgii, to je fides
quaeŤens intellectum, (uíra hledajícíporozurnění)' Pohled H. Maiera p ipomíná
studii anglického jezuity Hobse z padesát; ch let, s jehož pracemi nás sezná-
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něho jen poněkud vzdálit! Dar bázně podporuje dar rady, ukazujícícestu

a dar sí15i kter nás touto cestou zene. Notay se pokušení tak.shluknou
a p edstaví se nám v barvách tak lákav ch, že by se jim poda ilo za-

pudit myšIenku na Boha. Dar bázně zachvívá nitrem, ukazuje strašnou
propast duše odpadlé od Boha do sebe nebo do tvor . Rozněcuje lásku,
p.o|o.'"i ji,.když usíná (ST II-II, q.19, a.5. ad 2). Kdo se bojí urazit Boi'a rre st.achu, aby ho hríchem neztratil' dává Bohu dokonale p ednost
p ede vším.Vyprazdnii své nitro od všeho, co není Brih' a proto těm,
i.t"ii ," bojí BtLa, platí: Blahoslavení chudí drichem. Nic si nepodrželi,
všeho se vzdali ve svaté bázni, aby neztrati]i Stvo itele (ST II-II' q.19'
a.12). Tato báze však není 'otrockou báz . Je jen synovskym chvěním
o největší klenot. Neboť synovská báze je v. ronem a projevem velké
Iásky k Bohu.
Proto není báze posledním slovem člověka snažícíhose za Bohem.
jedDuch svat;Í zapaluje srdce a mysli lidí Bohu oddan ch a žijícich'a
rikon
Každy
láskou.
nevypověditelnou
a
vrile
Žhavou
najícíchpnat" nozi
Iásky k Bohu ukazuje naši oddanost. Zbožlost nás p ipoutává slad\'m
pooi"* k němu. Zbožnost toužípo Bohu, po něm se vzpiná ve sv ch
íkonech. Duch svat chce ještě více. Máme se po Bohu nejen snažit' musíme se na něho vrhnout, vrhnout se na něho, jako se vrhají na otcovo
srdce milujícía oddané děti. Dar zbožnosti promě uje cel vztah člověka
k Bohu v jásav ' a drivěrypln poměr k Bohu'
Bohu nikdy dost neprokáŽeme svou lásku, nikdy jej nemrižeme dost
dokonal.e milovat' A konečně' milujícídítě skutečně brzo omrzí dohadovat Se, čímjsme p ísně povinni Bohu a čímj1ž ne' Dar zbožnosti irám
_. ukazuje nemožnost dát Bohu, co mu pat í, a probouzí v nás neomezenou synovskou drivěru, jež se tiše oddává Bohu jako dobrérnu otci. Dar
zbožnosti učíšIechetnosti, velkodušnosti v nadp irozeném životě' Dává
se zceia, bez v počtri' bez kazuistiky, bez smlouvání ve svědomí'
' Nevím, jak dost zdtlraznit pot ebu tohoto daru v dnešnídobě. Chladn a upjatÝ je poměr mnoh ch k Bohu. Jansenismus a židovskéosplavedinění stáIe strašíu mnoh;fch. P išla Terezie od Dítěte Ježíšese sv m
poselstvím radostné, ve]kodušnéoddanosti dítěte k oÍci, a z jejího poselství naděIali adu zdrobněIin, stačícíchna vyplnění a dobré zpenéŽení
ady ,,nábožn ch" kníŽek. Duch sv. Terezie však nebyl umlčen' Sv' Terezíe má své poslání v této šlechetnosti a v dětinné, oddané lásce. Její
prosba o tento dar zbožnosti je velmi v mluvná.
Dejme se, p átelé , zapálit, proniknout tímto darem. Budme více dětmi k Bohu, jednejme více jako jeho milujícísynové a ne jako otroci.

E

záležitost. Avšak, jak íká i konstituce II. vatikánského konciIu Sacrosanctum cons'ilium, církev se zjevuje současnému čIověku v liturgií. Nachází
v ní Božítajemství, tajemství spásy spolu s tajemstvím církve. Do po_
p edí vystupuje nejen hierarchická struktura, ale i sliutečnost Božího1idu
a podíl. na životě církve všech vě ících.Dostáváme se tímto zprisobem
nejenom k diskusi o liturgick ch'p edpisech' ale k vlastnímu pqchopení
církve; její viditelné p ítomnosti ve světě. Musíme ešit otázku vztahu
církve ke kultu e, urnění, technice. Musíme se zabyvat problémem komunikace spoiu s otázkou posvátna. Tento prostor a otázky s ním spojené
vytvá í adu napětí v životě církve v Českérepublice. Nebyl to však problém, kter by vystoupil do pop edí v prvních letech svobody. Ta byla
poznainenána radostnou skutečnostíopravdového zájma mladé generace o dučhovnía náboženské otázky. Zdvojnásobilo se udíIenísvátostí,
p edevším k ty dětí a dospěI;ich, svátost manželstvíi církevní poh by.
Nepochybně vzrostl i počet návštěvníkri bohosluŽeb. otev ení noviciátri
a zŤízeni t í teologick1 ch fakult umožnilo rozvinout první kroky k obnově eholního a kněžskéhostavu. objevila se nabídka prisobení na rriŽnych typech škol v mnoh] ch iustitucich a zaizeních a rovněž se otev el
i prostor pro prisobení ve ve ejnoprávních sdělovacích prost edcích, jako
i možnost zÍizováni vlastních nakladatelství s neomezen1Ím vydáváním
knih a časopisri. Tyto radostné skutečnosti vytvá ely velkou naději církve
do budoucna a máIo kritic\.i pohled umoŽ ovalnaivně optimistické vize.
Kvantita byla často hlavním kriteriem rivah a k hodnocení kvality nemohio dojít, protoŽe ti, kte í byli bezprost edně zah]ceni touto činností,
neměli ktomu pot ebny čas a odstup.
Ruku v ruce s touto činnostímusela probíhat velká stavební a organizačli činnost, která sorrvisela s obnovou devastovan1 ch budov klášterri
či kostelri, které byly nutné pro Život a práci farností, eholních komunit,

charitních zaŤizení, školsk ch a vychovatelsk ch institucí. Tyto aktivity,
p edevšímstavební rekonstrukce, ztizováni noq ch inštitucí, vyžadovaly
také finančnízajištění, a tak vzniká i nov1 administrativní aparát bez vel-

k

ch

p edchozích zkušenostív zemi' kde probíhala po]itická, ekonomicliá,

finančnía administrativní reforma. Tyto práce by nebyly realizovatelné bez pomoci a spolupráce se zahraničními církevními, charitativními
a kuiturními institucemi, což vyžadovalo ve]iké vypětí jak personální,
tak časové.Církev jako instituce ztratila ze svého st edu', adu vě ících,
kte í se dďi plně do s|užeb obnově demokratické společnosti na poli ekorromickém, administrativním, politickém a vzděIávacím. Poprvé v tomto
století vstoupily i do vlády ve větším počtu vě ícílaici a vykonávali tali
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ve státě i v samosprávě velice driležitéa zodpovědné funkce. Laická spo_
lečnost velmi často i tuto činnost chápe bezprost ednějako činnost církve
a rovněž tali i k esťansky orientované poIitické strany (KDU ČsL' Nos1

byly a jsou chápáuy jako expozitury katolické církve. Úzké spojení círlrve a vládní icoalice zprisobilo, že obiiba církve zákonitě klesá s poklesem
popularity vlády a politick}'ch stran. Tento pokles obliby je zaviněn nejenom jakousi opozičnípropagandou, ale skutečn mi chybami, kter; ch

v p edchozích ietech dopustilo' p edevším v nedostatku právní reformy a v nedrislednosti hospodá ské transfofÍl&C ; někdy
i v zahraničnípolitice. Podobně i' v samotné církvi nedostatek zkušeností a odborn1 ch sil vyvolal adu obtíží'ať už se jednalo o nedostatečné
hospodá ské či finančnípostupy. V otázce v běru laického personáIu se
postupovaio na základě p edchozí znalosti či známosti, která v první
etapě dávala drivěru p i v běru a poskytovala určitou záruku. Nebyla
ešena otázka počtu pracovníkri a jejich odborná kvalita ve zcela novém
prost edí. KaŽd se ve své dobré vrili snažil p izprisobit chod církevní
instituce, podniku éízaÍizelí, v kterém v p edchozích letech pracoval.
V někter ch p ípadech však tento zprisob v běru naopak vzbuzoval irrčité podez ení a rozpaky. ByIo nesmírně těžképo určitémobdobí p istoupit
ke kritickému zhodnocení personální politiky a p ikročit ke klasickému
konkursnímu vyběru noqich sil v situaci, kdy církev není pro adu oborri
fi.nančně v1 hodnou a perspektivní institucí.
Poliiick život ve státě, po krátkém období občanského f ra v rámci
diferenciace do jednotlivych politick;ích stran, vyvolal adu sporri v samotné církvi. Po čty icetiletém zápasu nebylo jasn ch bariér, dochází
k velké a často nevyjasněné pluralitě politick ch, ekonomick;Ích a hospodá sk ch názorri. Řada lidí v církvi cítíživotnípot ébu vymezit svrij
životní postoj. Jedni toužípo politické uniformitě církve, která spojí svrij
Život s určit; m politick;fm seskupením a druzí hledají nep ítele v tajemn1 ch komplotech a spiknutích. Často nehleciají tohoto nep ítele vně
církve, ale uvnit samotné církve a neváhají označit adu kněžía laikri
jmenovitě jako vnit ní nep áteie církve.
Talrto náročn;í''pracovně vypjaty život církve p edstavovaIjiž po prvních letech svobody značnou tížipro mnohé, kte í nesli zodpovědnosť za
život a činnost církve v rrizn}ích stupních. Začiná se projevovat rináva
a častévolání po omezení činnosti. Mnohdy je toto volání spojeno i s rezignací na vykonávan ťr ad. Tím dochází k adě personálních změn,
které v nemalém počtu p ípadri znamenaly určitou stagnaci, v některy-ch p ípadech 'však mohly b;it i signálem k určitéreflexi nad nedo ese vedení státu

DucgovNÍ Žlvo.
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nás 7astavují celé hory p ekážek' když vidíme v celé p íšernosti vlastní
slabost, jež nás zahanbuje až k pláči. Konat dobré a varovat se ziého
se dá často vykoupit draze: Cesta k Bohu je dlážděna obětmi z naší
strany. Zkoušlry, rány, n'árazy provázejí smělé, svaté, krásné rozhodnutí.
Někdy se celé peklo spojí s pozemsk m zlem proti našíctnosti nebo
jen snaze o ni. A p ece je t eba stát v dobru a rrj.st v něm. P i všech
obtíŽích. A právě jimi! Ctnost statečnosti vede tento boj. A p ece by
někdy nevydržela. P ece by ani ona nestačila, když někdy vyvstanou
obtíže,když se boj rozpoutá ze všech stran- Stane se, že nás v takovych
chvílíchvšichni opustí, Že nikdo za lámí nestojí, že všude vidíme jen
rozpačitétvá e ,,p ítelíčkli",kte í se boji, žeje budeme kompromitovat.
Jednat však musíme, a to tak, že jdeme proti všem a všemu.
Že to p esahuje lÍdské síly? Právě proto Brih dává podle sv. Tomáše
síly mé i Boží
Akvinského dar síly, jímžse nám dává Božísí]a.
'Dar
činy silou' v jejížpomoc doufá" (IIi. Sent.dist., 34, a.3, sol.1). Ctnost
síly p emáhá vnější obtíže, dar síIy však má ještě zvláštní rilohu, zlomit
obtížerodícíse v nás. Síta Božívriie se p elévá darem síly do lidské duše,
jeŽ pak uŽivátéto Božívrile jako své (tamtéž,soi. 2), a proto vyrovná
tento dar drrši' viije jí drivěru a tak nadp irozeny klid (ST II-II,q.139,
a.1).

Dar síly dokonale uchvátí člověka, že'touŽívykonat co nejvíce pro
Boha, že mu phce vše p ivést, vše p emoci' zlomit vše, co se staví proti
jeho království. SiIní Božímdarem byli světci, kte í stále lačněIi a nikdy
nebyli nasyceni svou š]echetnostík Bohu. Vše'mu dali' obětovali, nic si
nenechali. Jak správné je slovo sv. Tomáše (sT II-II' q.139, a'2), že dar

síly odpovídá blahoslavenství velebící lačnícía Žíznicí|
Chcete u nás něco změnit? Pot ebujeme jen několik bláznli pro Krista, několik světcri, kte í by se zcela vrhli do stravujícíhoa vše Žádajícího
žár,a' Božílásky, kte í by se nespokojili s lehkou, lacinou a pohodlnou
svatostí, kte í by se vášnivě a hltavě odvažovali nejsmělejšíchskutkri pro
Boha aspolubližní. Svatost a zb.ožnost nejsou zábavou a ]ehoučkou hračkou. Nutno žiznit po Božísvatosti, dávat jí stále více a tiplněji sebe, až

do zničení,v němž budeme nasyceni Bohem.
Prosme Pána o dar síIy, abychom se stali svat mi, neboť jen tímto
darem se jimi mrižeme stát. A jenom svatí nás zachrání!DobrotaBoží!
Abychom se lépe oddali Bohu, kter;i vede propastmi své miláčky, vlévá jím hrrizu a strach p ed možností nejděsnější, ztratit ho, ochabnout
v jeho lásce, urazit ho! Stále víc a více po něm dychtit je možnéjedině
tehdy, když procítíme, co je to Brih a co to znamená jej ztratit nebo se od
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Ctnost prozíravosti vede vrili k Bohu. Usměr uje naše jednání, provádí nás obtíŽemi' rriznymi'okolnostmi, z nichž tvo í krásné spojení v nadp irozeném světle. Prozíravost zná poslední cíI' ví, že vše má smě ovat
L Bohu, a proto za ízuježivot podle tohoto cíIe. P edvídá p ekážJiy a bo-je a včas jirn staví do cesty léky a pomocné prost edky. Zná lidsliou síIu,
iepe rereno slabost, a vyhledává ričinnévyléčenítéto slabostí. Ználidpostup'
ské prost edky, ví, co má čIověk v ruce a podle toho za izuje
slabá
je
někdy
vlitou'
A p ece je i tato ctnost prozíravosti, i když ctností
se
Někdy
vést.
a nedorrědta by nás udržet a v určit ch chvílíchsprávně
marně
vp
ed,
dostaneme do okolností tak spietit ch, že se marně díváme
pem;šlíme,jak jednat v dané p íIežitosti. Dobr ch rádcri v nadp irozeném lil,ote také není mnoho' Proto se kolikrát marně ohlíŽíme i ko]em
sebe, kdyŽ jsme ani v sobě nenašii odpověď a cestu'
V téio nesnázi 1éčíDuch svat: naši s1abost, neschopnost našívriie
jím má naše duše
svym darerÍ.r rady. Jím se nám dostává Božího světla,
jeho
se stává
ji
moudrost
irelst na Božímoudrosti. Brih nám sděluje a
určosprávně
aby
vrili,
našímoudrostí (ST II, q.52 ,a'1). Brih sám vede
Vede
záležitosti.
jak
v
trapné
se zachovat
va1a, co je právě t eba činit,
jistoV
té
chvíli
činu.
i
zprisob
čas
nás, abychom správně voli]i místo;
ty Božínepohnutelnosti zalévá nitro a provázi náš čin, kter vykonáme
s BoŽím klidem a mírem. Je konec váhání, kolísání, neboť dar rady není
k tomu, abychom hledali správnou cestu, n brž abychom ji p edevším
jistota
našli $I. Seirt.dist., 35, a.4, q.2, sol.1). Jakvzácná a nutná je tato
ádn]i'ch
je
v
mimo
p
jak
edevším
driležitá
risilí,
v našem nadp irozeném
čirrech, ve chvílíchzměny zprisobu života, volby povolání' p ed rozhodnutím k nějakém trrdinst<emu rikonu, k němuž nás volá církev nebo vlast
nebo bližní,p i duchovním čítěIešném nebezpečí. Dar rady véde svět_
jali
ce v .jejich liásky šílench podnicích, hrdiny, básníky, vidoucí žene
žhavy vítr, aby vy kli proti celému světu své strašné poslání. V takové
chvíIi pot ebují naprostou jistotu ve svém poslání. Sami sobě drivě ovat
n.*ohou po vlastních i cizích smutnych zkušenostech, a tak pott=ebují
dechu BoŽí rady.

Jaii lépe bychom šIi Životem, kdybychom více spolélrali ve svénr rozhodování na světlo Božírady' kdybychom vroucně prosiii o prisobení
daru rady v' nás, BoŽí o_ko jedině jasně vidí, vidí vše. Proč se tali namáháme hledět vp ed svym slab m lidsk m zrakem, když mrižeme vidět
BoŽí moudrostí a prozíravostí?
Je těžko vystihnout p ísiušnézachování v určit ch okolnosteclr. AIe
kolikrát víme, co dělat, těžko se nám podle toho jedná, když
když
i
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šerrím ady problémri spolu s opomenutím intenzivnějšího náboŽenského

žívota. Více a více se začíná projevovat nedostatečná koncepce duclror'ní
jak ve
formace a nep ipravenost pro práci s dětmi a mládeží v ]iateclrezi
šIio]ách, tak ve vo]ném čase. Vellié mnoŽství náboŽenské literatury nezajístilo samovolně vzrrik intelektuálně duchovní formaci studerrtri teologie

u to 3"t kandidátri kněžství,tak laick ch studentri. Vznik teologick ch
fakuli prakticky na ze\ené ]ouce s organizačními,finančnínri'technickymi a personálními uedostatky nep irresl v kr.átké době očekávané změny,
což vyvolalo i určitézklamání v těchto prost edích'
syto uy zjednodušeníprobiému vidět veškerá rrapětí a těžkosti v otázkách kolaborace s minul]Ím režimem, a to jak na bázi Pacem in terris,
tak ve spolupráci se Státní bezpečností. Tento problém mě] bezesporu
pochybovat, že byl
.vj,znam na simém počátku změn a někdy mrižeme i
není
hlavním probléa
nebyl
ale
vy
ešen,
vá všech směrech dostatečně
po padesáti
teologie
Studium
fakult.
ch
mem církve, ani životajednotliv
vyžaduje
osobností
ch
znám]
mezinárodně
ch
vyrazn
]etech izolace bez
jak
vědeckiich
k
v
běru
dojde
jedné
ve
které
generace'
nejméně dobu
pracovníkri, tak kvalitních pedagogick ch sil. Bezprost ední společenská
áuchovní situace hledala spíšepublicisty a popularízátory, autory, lite í
d'okázilrovo it o nábožensk ch či církevních otázkách se sekularizovanym
světem. Tak vznikla p edstava o určitéskupině kněží,kte í vystupovali
jako mediální koordináto i ve sděIoyacích prost edcícir, ričastnili se rrizn clr dis\usí, Že právé oni p' edstavují nové teologické jádro církve po
listopadu 1989. Univerzitní svět však vyŽaduje vědeckou práci spojenou
s badateisk] m risilím a publikační činností.Musíme však konstatovat,
že teprve nyní na konci desetiletí svobody se začínajíobjevovat noví
pracovníci' i.tu í .hápor' teologii jako vlastní vědní obor, ktery má své
odborné časopisy, odbornou ve ejnost a nenechali Se strhnout na cestu,
literá je v]astní žurnalistice.
V životě církve se začínáprojevovat určit1i dualismus. Vystihuje nedostatek.duchovní kvality, správněji ečeno, zaliotvenosti r' Bohu. Tento
nedostatek vznilil p íiišnou horizontalizací ešen: ch problémri po listopadu 1989. Nejprve máIo času" a později jiŽ vyježděné koleje zploštěrrého
duchovního života nedovolily části brat í a sestel vidět kriticky sl'rij duclrovní postoj, kdy stále více a více liovo ili nejprve o jakési církvi, z které
se vyděIiiÍ a později se od ní vzdá]ili. Po církvi p ichází na adu i jejich
vztah k Bohu, kter1i se v riběŽnicích postmoderny stává beztvarym obiakem nevědění a nep ichází v JežíšiKristu. Takto chápa+y brih nebrih
dovoluje rrist vlastnímu já,,, které se více a více tzavírá do sebe bez
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schopnosti pravdivě
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v poko e komunikovat s druh1imi, stává se mírou

všeho. V paradoxní kontradikci Se toto já" povyšuje na vlastníka pravdy. p ičemžostatním nikdy není dána možnost dosáhnout pravd'y. Jako

reáltci na tyto postoje mrižeme považovat stanovisko, které odmítá teologii, neboť ji chápe pouze v této perspektivě a volá po číréspiritualitě
á mnohdy odmítá i náboženskévzdělání s p esvědčenim,že náboženství
je pouze záležitostí emocí a z nich vyrri.stajících zkušeností. S tímto postojem se nesetkáváme pouze u někter;fch proudri v životě církve' ale
musíme konstatovat, že se objevuje často i u mladé genelace. objevující
se fanatismus' kter ne vždy je spojen s fundamentalismem, je v podstatě rizkostiivou reakcí' kdy svrij názot a postoj odmítá konfrontovat
s názory druhého, kterého prohlašuje za nep ítele církve či víry. Popírá
osobní nep átelství, ale s protivníkem jedná až nenávistn1Ém zprisobem'
což usvědčuje o opaku tvrzení' Fundamentalismus sám o sobě, pokud
je schopen diskuse, nemusí b t považován za největší zlo', v současném
životě církve. Staví však vždy na tom' co už bylo d íve ečeno, a II.
vatikánsk ' koncil podrobuje svému risudku. Není tradicí ani v pravém
smysiu konzervatismem, nybrž tradicionalismem. Takto krajně vyhraněné pozice mají i své vlastní sdělovací prost edky a často také vstupují
do ve ejnoprávních sděIovacích prost edkri, kopírujíčástečněpoliticko_
společenskou Scénu, ve které se vytvá í pocit frustrace: Všechno je špatně' nic se s tím nedá dělat." A nakonec'pak dezertují. Považují pouze za
dočasnéstádium p echod z jedné instituce do druhé,,, protože na konci
těchto postojri je odmítání těchto institucí jako takov ch. Tento zprisob je nedostatkem schopnosti pravdivě vidět ce]kovou situaci a s ítctou
p ijímat práci a názory druhého. Podobně jako ve společnosti, ve všech
zmíněnych oblastech politiky, kultury (restaurování a rekonstrukce památek' vydavatelská činnost) i hospodá ské oblasti' byio vykonáno hodně
práce. Neznamená to, že vše bylo vykonáno dob e a bez chyby. A tak
je tomu i v církvi, kde většina vě ícíchpo celou dobu desetí iet spolu
s liněžími,eholnicemi a eholníky obětavě pracují na vytvá ení církve
v demoliratické společnosti ve svobodě. P itom jsme poznali, že svoboda
není cílem' ale prost edím' ve kterém'se buduje BožíkráIovství s bolestnou zodpovědností, z literé vyrristá pravá radost Božíhop átelství.
Svoboda umoŽnila, aby se biskup setkal se sv;fmi vě ícími,s liter5imi slaví Eucharistii a po ní mriže v sále b valého agitačníhost ediska
strávit zbytek dne v rozhovoru s jednotliv mi vě ícími.,kte í osvobození
od strachu hovo í o sv1 ch problémech, o své ví e, to jest o své církvi.
Za deset iet svobody, díky práci druhych, mohu v letních prázdninovych
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takov sltutek. Je-li umírněnost mírou, statečnost silou, spravedlnost
univerzá]ností, je opatrnost okem lásky. Ne v tom smysiu, že by láska
sama to vše konala, n brž láska má čty i h]avní pracovníky' z nichž opět
tiažd ' má své pod ízené'aby život ve svatérn p átelství s Bohem nebyl
pouhou teorií, aby o*yl činem p ítele, činem podobn;ím činrim P íte]e.
Čemu učítato-ítvaha', na první pbhled Suchá' nehodícíse do dosavadní eči o p átelství s Bohem? Že p áteiství s Bohem je vážn život,
rpin;f práce. Ze není citovostí, n1 brž spravedlností, statečnou a opatrnou
mírností.Že je lalezením a milováním Boha v každémčinu, duchovním
nebo hmotném, velikém nebo nejvšednějším.Že cesta k radosti jde p es
čty i zplnomocněné pracovnice lásky. Kdo čteš'rozuměj, a nerozumíšIi, hledej. Neboť proto jsme tak slabí, že nevíme o čty ech pracovnicích
Iásiiy. Dotíráme jen na lásku, její spolupratovnice necháváme bez práce,
a i láska zristane bez zvláštlí práce. Nemáme! nebo nevíme, co děIat,
ke šliodě p átelství s Bohem. Proto také život mnoha zboŽn;fch lidí je
životem otrokri smutku a kamenem '(lrazu.
a

JVaše opora
Silvestr Braito OP

P áte]ství s Bohetn XIv.
V dokonalém spočinutív Bohu je náš cíl. Máme

se vrilí co nejhouževnatěji zachytit Boha, abychom co nejhiouběji pohrouženi do něho mohIi
z něho co nejvíce a co nejlépe poznat. Mravní ctnosti mají odstranit
p ekážky, jež tělo, svět a dábel vrhají na cestu našeho p iblíženík Bohu,
a zárove nás mají činně p ivést k Bohu, a p ipodob ují nás jemu následováním a napodobováním jeho dokonalostí. Náš mlavní Žívot záIeži
v rikonech zamítáni zIého a získáváni dobrého podle vzoru Božídokonalosti. A jalio Brih vede poznáni, tak téžvede naši činnost, vede boj
mravních ctností.
Chceme dokonaje poznat Boha a zde jenutné byt mu podobn1i i povahou a její činností,neboť tím více něco pronikáme, čímje to p íbuznější
našípovaze, našíbytosti. Ale co p ekážek a nečekan ch obtížízatěžtje
naše kroky k Bohu. Proto jako nás Brih osvěcuje sv1imi dary v poznávání
sebe, tak nás upev .uje ve vrili, která po něm dychtí.
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To ohe vášnív člověku rozhazuje
bludičky, r sují se nej svridnějšíobrazy.
lásky k pozemskostem. Pravda
jiné,
pozemské
své jiskry, aby zanítil ohet
oPozice vášníchce poutat k nížinám,
o p átelství ukazuje velmi vysoko;
jejich
radostí.
bezohlednl m zdriraz ovaním
vjlšinám Boží
P ítel musí podat pomocnou ruku' aby duše rozuměla
radosodolávat
síIu
a
ochotu
v
duši
lásky. Podává jí mírnosÚí; upev uje
jevily
bežádoucnějšími.
se
tem nížin,i kdyby se ve světle vášní
diouho dob ch rikonri. Je to
Máme v sobě divnou hrrizu z o běti a z
s větle vášníukáže zdániivě nudná
zdroj všeho kolísánía ritěku, když se ve
a obětí. P átelství s Bohem
p
ekážek
déIka cesty, když se vyno í obludy
námahou by se člověk
Žádnou
zeme.
žádá odklon' ne-li odloučqníod
cesty, kdyby se Brih
nudy
a
běti
z
o
nevychoval k pevnému ovládání hrizy
statečnost , teologie mluví o vlité
neujal vl chovY Ujímá se jí, dává duši
bolesti, oběti, t eba i o běti'
ctnosti statečnosti. objeví se ne bezpečí,
ízlivá a statečná však nepoz bvá
rovnaJlcl se obětování života, duše st
v odíkáníavodoIávání
radosti p átelstvím žád'áné. Radostně vytrvá
nárazrim p ekážek.
statečnosti a mírnosti
Tak P ítel vyzbrojí bojovníky radostí' ctností
Tat o boŽsky mocná organiz ace
uyuoáo: or garrizaci zi, otivášni člověka'
i v bojnost'
"
átelství a jeho plavou Ťg:'t}ou náladu' síIu
;;"#J"j."p
kupí doslos'e
Kolem nr]'s
Nikdy nebyl jen tair prá sebe ome"eny člově]t'
ch ve
obsažen
povinností'
va nep ehled.a ro"*"olt*t rikolri a vnějších
cele
nejvyšším'
plvním'
uiiz"iho a Boha,lenž je naší1,,bližším"
:*j''
denního
rikoly
"'J; *raáu:icím; írkoly rozuáu, likoly vťrle, slova i'činu'
b1 t zabarveno nejen na
života v soukromí a í k'ohu lidí' To vše musí
p áteistvím' Svatou láskou' Du;;;;.h, n1 brž musí v t ,'elaproniknuto
pravidel, takor'
í."r' '"'u'aniru piáu áo smutku, kdyly viděIa tolik
'" nikde a vrjči nikomu neporušit právo'
pozáau""r.
sprauedlnost, smysl
Božíláska uk'ádá Joáuše t etí část své družiny,
o radost se stáBoj
,pr"'r.ďnÁi "soa" a vriči každému'
pro_pr?rro
v ]idském
oboru'
" neboť spravedlnost je radost v každém

ía ,irpts'y*,
i svatém. A duše,r..itz" podlehnout

;'.u;'';;;"li;;;;;"*né

ničivémusmutku' pokud ví' že
požadavky, a pokud má z Božísvaté lásliy

sílu zachovat všude náležitou rovnováhu'
ještě není cei] m-bojovníkem
Umírněná, Stateč;; ; spravedlivá duše
a na každého. KaŽdá chvíIe,
o ,"íári- Neboť n.i'oái se všechno všude
Tak bojovník
každ člověk' každé;iJ;, každ čin má své zvláštnosti.
aby byl umírněn ' :!?t:č-T a spravedo radost pot ebuje l"sic' oiot'"osi,
místo
tento okamžik, tento a takov1 čloÝěk' toto

ii'y1.r'l.r. toh;

;ádá
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tábory, kde m]adí žijísvou víměsícíclrnavštěvovat dětské mládežrrické
je osiovuje svou krásou
ru v p ímémdotyku sBožím stvo enírn literé
a i ti nej menšínedětství
Božího
a prrizračností.Jsou to místa r'adosti
v plné vážnosti
bratrem
jalio
starším
se
pociťují bariéry a m]uví se mnou
více radosti,
mnohem
v
církvi
tedy
a s pravdivou otev eností. Nacházím
které
s
tránkác}i,
na
dočítám
se
odvahy i staros tlivé odpovědnosti' než
pub]ikuje to či ono znríněnék ídlo.
ada falitorri,
K tomuto dri věryplnému postoji mě také oprav uje
se nenechali
ani
nerezignovali,
í
kte
které signalizují ovoce práce těch,

Vnit ní život farností, ktestrhnout netrpělivostí a nejsou {rustrováni'
v podobě opravenj'ch
povrch
na
r1 z veiké části vyst upuje i materiáIně
liomunity, které p es
Řeholní
prostor
či rekonstruovan;ích chrámov1 ch
je
v celé církvi a Spojak
tomu
adu vnit ních i vnějších pnutí, tak
s obnovou církevspoiu
církve'
Iečnosti, žijía pracují pro společenství
ve ejnosti,
respekt
budí
které
zaŤizení,
nílro školství a vychovatels\ ch
Tisícčradosti.
i
naději
k
drivod
dávají
nikoli sděIovacích prost edkri,
problémy
p
zmíněné
es
fakult
ch
teologick
ty ista studentri katolick ch
írpravách studijních programri
a nedostatliy jsou nadějí, Že po vhodn:i,cir
pomocí kněŽí, st ái ch jáIrnri'
mriže církev počítats kvalitní odbornou
učitelri nábožerrství
pastoračníchreferentri, asistentri, laick ch teologri,
dokázaly vytvo i t
které
charit,
diecézních
rrist
a vychovatehi. V znik a
st ediska a koordinovat život charity v jednotliv cir

vla'stní vzdělávací
hospicti, je jasnou v1'povědí
farnostech, spravují charitní domovy' včetně
v církvi, p edevšímmlad;.ich lidí,
o jedinečnéa nezastupitelné roli ]aikátu
kter1 paralyzoval ve
kte í zlomi]i ideologická pouta p edchozího režimu,
probiematiku společvědomí velké části církve odpovědnost za so ciální
ch ádri a kongreatidesítkymužs\
ch
nosti. Asi pět desítek žensk
do Božího života
gací p edstavují a mají p edstavovat p ono ení církve
témě desítky kontemNejsvětějšíTrojice. o tomto risiií svědčívzník
okraj ovou záležitostí
Není
1989.
po
listopadu
plativních komunit sester
jehož komunitu tvorapistického'kláštera,
t
p íprava otev ení mužského
Francii p ed osmi
í mniši českéhopri vodu' kte í odešli do kláštera ve pastorační
činnost
a
lety. Jsou to.církevní školy, internáty, p edagogická
kterou ehoiní rodiny
spolu s naklada telskou a vydavatelskou činností,
teiství Portál, Refugium,
obohacují naši církev (Karmelitánské nakiada
'
literé' rremaKrystal;vedle knih a časopisri' které vydávají i ty komunity,
í,
teiství). V nové situaci se neztratila ani zmíněná hnut
jí

vlastní naklada
m]ádeŽe i dospě_
která dávají o sobě vědět jak organizováním setkání
l ch' tak vydáváním časopisri a knih. Dále vytvá ejí formačníst ediska
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a organizují prázdninové pobyty dětí'a m]ádeže. Hnutím by měIo b t
p edevšímvlastní ešeníaktuáIních probiémri. v horizontu p ítomnosti.
Nelze však podle mého soudu na ně nakládat ešenídlouhodobé perspelitivy budoucnosti. Tento rikol je nezastupitelně v rukou těch, kte í nesou
hierarchickou zodpovědnost.v církvi a otázkou nejenom současnosti. ale
i budoucnosti je vytvo ení nutnych institučních struktur, které umožní
co nejširšíspolutičast všech vě ícíchna životě círlrve v duchu charizmatu

jejich povolání.
Deset let svobody mriŽerne však jist;fm zprisobem považovat Za !zav en;í kruh' Změníla se politícká mapa našeho života. IJkázalo se, že
církev není tak závislá na politickych uslrupeních, jak se mnozí obávali.
Deset let je však p edevším v životě mladé generace d]ouhá doba, je to
však d]ouhé období pro ty, kte í neunesli zátéžsvobody a v netrpěIivosti,
někdy i s oprávněn;imi pocity zklamání či zraněností kritizovali' či kritizují adu chyb a nedostatkri. Nejedná se v pravém slova smyslu o teolog;l
či teologické postoje, ale o jakési reformátorské pokusy. otec Yves Congar oP ve své knize Prau , a neprauá reforma neza adi] Mistra Jana Husa
a husitství na stranu těch, kte í usilova]i o opravdovou nápravu v životě církve, a to proto, že reforma musí vycházet z teologick;ich základri'
které jsou daiem Božího zjevení, opírajíse o Písmo a Tradici, p íjímají
také interpretaci Učitelskéhori adu církve v poko e a trpělivosti. Netrpělivost je vlastní oběma krajním k ídlrim v íašícírkvi. Ať se nazyvaií
IiberáIními či progresívnímikatolíky nebo je naz;iváme fundamentalisty'
Posuzování církve z vnějšku, z pozic sekularizovaného světa, není vychodiskem pro aggiornamento církve v dnešnímsvětě. I když mohou by.t
mnohé p ipomínky věcné a užitečné,nebudou však dostatečnék reformě
církve. Naproti tomu soukromá zjevení, dokonce taková, kterájsou církví
odmítána či zakazována, nejsou pramenem teologického poznání a jako
taková nevedou k pot ebnému prohloubení náboženskéhoživota. Z dějin
círlive mrižete namítnout, že soukromá zjevení vyrristající z kontemplace
světcťr byla impuisern pot ebné reformy. V těchto zjeveních však nevystupoval žádn;f světec ani Panna Maria v pozici nad církví.Nevytvá ei
se tak fenomén, s kter;Ím se setkáváme a mriže b1 t nazván paraleiním
učitelsk m ri adem církve". Do této role se staví někte í iiberáIní teologové, či hiasatelé teologicky dosud nepotvrzen ch soukrom;Ích zjevení.
}iikdo však stoupence těchto dvou skupin nevyhání z církve. Církev sama i y našízemi je si vědoma hluboké pot eby duchovní obnovy, která
bude spojena s intenzivním životem modlitby a svátostn m charakterem
celého života. Nikdo nepochybuje o pot ebě rozvinutí teologického stu-

Bojovníci o radost
Emi]ián Soukup

P

o|

áteLství s Bohern XIII.

Svat opat Bernard z Clairvaux pravil jednou sv;Ím brat ím: ,,Poznal
jsem mnoho lidí' které poz;náni pravdy činilo jen smutnějšími, poněvadž
se nemohli skr;.it za

vymluvami na nevědomost a vědě]i, k čemu je p.ravda

nabádá, an1žby to konali." Je to skoro zákol,žečímvětší
je poznání,tím
větší je smutek. Aspo v duši citlivé pro drisledky a pozadarrky pravdy.
P átelství s Bohem má obsahovat obojí: bohatou jasnost pravdy a radostné žitív p átelství. Vidíme, že se i zde musí postavit v cestu smutek. Zde více než kdeko]iv jinde, protože v Božímp átelství poskytovaná
pravda je velmi jasná a velmi náročná. Někdo musí uvolnit zatarasenou
cestu k radostnému žitív p átelství. Tak se risilí o p átelství stává usiIovn;fm bojem o radost, jako je bojem o radost vribec každépoctivé írsilí
o život pod1e mravních zásad. Božíp ítel je z povolání bojovníkem o radost' Jeho zbraní je pěstovaná svatá láska, prrivod této královny uvol uje
zatarasovanou cestu.
V čistě iidsk ch záležitostech života je láska matkou síly, naiézá cestu
ve zdánlivy'ch nebo skutečn; ch bludištích' p ekonává každy odpor , z,dolá
rižasnémnožství rikolri. A tím otvírá cestu z ryze iidského smutku k ryze
lidské radosti, stávajíc se matkou ryze lidskych ctností'
Y záIežitostech života v p átelství s Bohem vyniká pravda mnohem
více n'ež v tyze lidském životě. Brih sám jasně ukazuje p edmět liísky,
cestu k Iásce' ukazuje ve zjevení drisledky a požadavky zjeven ch pravd
o P íteli. Na obzoru duše se objevuje možnos,t božsky hluboké radostí,
ale zárove _ povstává hlubok smutek. Vidíme velkolepé obzory, cítíme
touhu po nich' podnikáme velk rozmach, abychom se jim p iblížilia zjistíme, že čímdál víc chápeme jeden smysl vyroku svatého apoštola
Pavla:.,'objevuji tedy takov zákol: Když chci činit dobro' mám v dosahu je4 zlo" (Řím 7,27)- Chceme pokračovat a nevidíme pokroku' velmi
dlouho nevidíme pokroku. Neboť do zá e pravdy zjevelé P ítelem se postaví stíny jako hory, stíny odporu, slabosti, zmatku, obav z množství
rikohi.

Máme v sobě neťtmornou opozící. Rozum ukazuje cesty' po nichž je
jít, světlo víry a dary Ducha svatého otvírajíhluboké, velmi těžko
schridné, ale právě proto skvělé perspektivy. Avšak kolem se začnou rojit

t
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v kultu e a tradiby ztratily svou hodnotu, jestliže bv se n9zako enily
snadno zpozoruje' že
;í ;;;í." hdu. (...) Kd; hledí na dnešnísvět'jsou
stále vystq.voÝána
r'ia'""a, r.'aifrkovaná'a oslavovaná práva člověka
í sq ochotně
;';;;;'po.os.ni*. Toto v ročíje proto pro všechny, kte
svědomí'"19
odvolávají na text z r'- l94ď,"y"uou il" "pyto"ání
ádku'kter: jelroochranalidskchprávjepredevsimochranoupo
v ekonomick: ch a po]íticlr clt
den č1ověka, a to jak'v život3 ve ejném,
rodinném a osobním' ?:u^"'"á,zab1i'vat se
|oa*ini.a.n, tak i v Životě
jiné
šp..in.r.y*i problémy' které se lišÍv rrizn ch společnostech.-Jsou
-

vAÍriceaAsii'jinévSeverníal,atinskéAmerice,jínénaBlízkémV
ve světě dostává
.r'"iJ,:i"o ve v chodní Evropě. Zde poslání k esťana
svou konkrétní podobu'

lidského souŽtt'í a Že
Je t eba oživovat naději, že se upraví zprisoby
C.itujm e'
jejich
porušování.
.zá'vérem
bude v budoucnosti mozně zabránit
je zít ejším mapráva
iidského
siova Kofiho Annana: ,,Dnešníporušení
sakrem."

2o

leJan Pavel II., Aush lung der Menschenrechte nicht zuiassen, str' 7
2oKofi Annan, Human Rights and the Rule of Law in the 21st Century, Wiener

B]átter zur Friedensforschung,1998' ni' 4,str

11

diaaaplikaceteologievživotěnašícírkve,jejípastoraciicharitativní
plně zodpovědné spoluilčasrinnosti. Církev si je vědoma nedostatečnéa

tivě ícíchnajejímživotěsvětšímrespektovánímprávlaikri,okteréje
jednotlirežim, kter veškerou starost o církev hodi} na
;r'"Jir
ení

edkoncilnístrukturyaznemoŽnilvytvo
'*uritni
vékněze,rozrušil,,sechnyp
husovské-reformy
náu .t u ao"nu Ii. vatikínského konciiu."Netrpělivost
i česká reforodmítá
kterou
revoluci,
,ry'llstit" v destruktivní husitskou
jsou p íčinou
hlubinu",
na
mace. Tato netrpělivost vedle neochoty ,,zajet
pouze
o odchozde
Nemluvim
i__r*av oa.nodri z církevních společenství.
odchodu
i
o
ale
prost
edkri,
d., nlkolika knéŽíznám ch ze sdělovacích
či
eholní'komunity
své
opustili
ic.r',-i.i"ri'.e rozešIi ,.''rrrou farností,
drunasjouchat
Neoctrota
církví.
.puiáe."'''i a tím p etrhali spojení s
nenašla
i'?*" u p ijmout hojako dar ziri_sobila však také, že ada_tidj
let,
deseti
ch
je
minul
bolest
I
to
+-J*"i prirtuu, po kterém touzila.
církvi'
v
většiny
p
nedotkia
íIiš
o které krajní k íála nevědí' ale také se
(Jan
V této souvislosti se oz] vají Jéžíšova's_Iova:,,I vy chcete odejít?" časkterém
o
íbení'
t
procesu
k
pat
í
6, á'' iyto a podobné oacr'oav
spisy' Prol'ázejí
to lrovo í jak proroci Starého ,ákon^, tak i novozákonní
zabránit. Tenjím
často_nelze.
celé dějiny cíikve a z lidského htediska
tofenoménjedrikazemopot eběprohloubeníduchovníhoživotavcelé
prvním místě recírkvi a ,yžrou k pravé ieíormě, která zasahuje na
a s pochopením
rictě
v
schopen
budu
já.
Teprve tehdy
lo.*o uru.tního
jeho
a budeme
chybách
a
ch
sv
o
ním
it
s
naslouchat druhému, hovo
je
k pravé
to
nápr'avě,
k
cestu
zjevení
,oJ.e';,r'r*r", v duchu Božího
p ídechem'
\u:"reformě. Kampa ovité v k iky, někdy i's buivárním
b t pouh m
nemusí
a
není
sněm
plenární
vanu neosloví. P ipravovan
nové deser'y.or.'uti.tym opat ením' ale op'a"dovou šanci začítnejen
Z návštěv
tisíciletí'
nového
začátkem
stát
i
se
tiietí či století, mohl by
je nutné vážiť
poznávám,jak
kroužkri
sněmovních
J._.i'JL' maieriáIri
kdo vypovídá'
,i tuzao pravdivé v povědi a p edevšímv{'žit si každého'
vyjasnit jednotlivé
a pokud'nesouhlasiÁ, pak s ním mohu p'ohovo it a
vždy existuje
portoju. V jednotě ,ríry a ve společenstv! vzájemné ricty
kontestací'
a
pot
irtěkri
eba
i"s.ni u n.'rí

Milenarismus:
kritéria pro k esťanskérozlišovánÍ
Apokalypsy 20, 7-70

I. část

Ugo Vanni S.J.
Milenanismus: mnohoznačq a

p

sobivy termín

Když dnes mluvíme o ,'milenarismu" či o ,,chiliasmu,, - obě dvě slova
znamenají jedno a totéžl_ zahrnujeme d'o tohoto pojmu dvě rozlišovací
kritéria: první z nich je povahy systematické - mohii bychom je také
označit jako teoretické, kdežto druhé je povahy historíckéa konkrétní
_ a ploto také procházelo v čase rrizn; mi proměnamí. Teoretick;
milenarismr;s je teologick m poselstvím. A. Gelin ho definuje jako víru ve
slavné království, v němž vzk íšeny Kristus po svém viditelném návratu na tuto zem shromáždí kolem sebe vzk íšenéa oslavené spravedIivé,
bude jim vládnout a zníčívšechny síIy zla. Tento írsek dějin je považován za,'p edposlední": po něm má následovat už jen opravdové Boží
království, jehož počátkem bude vzk íšeníostatních mrtv ch, soud nad
cel m světem a konec světa.2 obdobně, amožná dokonce i v1istižněji se
v posledních letech vyjád il M. Simonetti: ,;Podle této víry (...) dojde
p ed posledním soudem a koncem světa k prvnímu vzk íšení'p i němž
vstanou pouze spravedliví, a ti se pak budou spolu s Kristem po tisíc let
těšit štěstía hojnosti všeho dobra v nebeském Jeruzalémě, kter sestoupí na zem." Toto dlouhé období pozemského štěstí, v jehož st edu bude
Kristus' je možnéchápat .konkrétně a doslova - pak se jedná o- čist
milenarismus; nebo o něm lze uvažovat obecněji _ jako o období míru
a spravedhosti, které bude p edcházet konci světa, aniž by v něm nutně
museli b t viditelně p ítomni Kristus a jeho věrní těšícíse dokonaié pozemslié blaženosti: v tomto p ípadě se jedná o milenarismus umírněn;f.3
1Jedno i druhé je odvozeno od číslovky
,,tisíc'r v

ecké (chíIia eÍé:doslova ,,tisíc leti') podobě.

její latinské (',mi11e"), respektive

2Srov. A. Gelin,
,,Míl1énarisme", in: Dictionnaire de Io, Bibte Supplément, ed.
Latouzey, Pa íž1955' sv. V, sl' I29I_I294.
3Tento v raz pronikl i do oficiálních církevních
dcikumentri. Najdeme ho nap ík1ad
v odsouzení ,'systému umírněného mi]enarismu" (Acta Apostolicae Setlis, Ig44, s.
2I2). Viz texr. v pozn.22.

LIosxÁ pRÁve
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4. Úko|y, které stojÍ p ed společnostÍa cÍrkví

Že pojem práva i povinnosti je korelativní, p ipomíná již encyklika
papeže Jana XXIII. Pacem in terris z r. I.963. ,,Za'základjakéhokoliv
souŽití, má-ti byt uspo ádané a plodné, je nutno uznat zásadu, že každ.
člověIi je osoba' tj. že je mu vlozen tozum a svobodná vrile, a tedy že
je nositelem práv a povinností, které pramení p ímo z této jeho povahy.
Poněvadž tato práva a povinnosti jsou všeobecnéa neporušitelné, jsou
také naprosto nezcízitelné" fP.in ter.9l.
,,Dosud p ipomenutá práva jsou v člověku, jernuž p íslušejí'spjata
s pr ,uě tak uelkym počtem pou,inností. Práva i povinnosti mají svrij záklád, svrij zdroj a svou nezničitelnou sílu v p irozeném zákoně, ktery je
uděluje i uldádá" lP . in ter . 28l .
,,Tak nap íklad právo člověka na život souvisí s povinností.starat
se o zachování vlastního života' s povinností žítdristojně; a právo na
svobodné hledání pravdy s povinností pronikat do pravdy stále hlouběji,,

I P.in rer.29/.

,,Z tohojako drisiedek také plyne, že v lidském společenstvíodpovídá

p irozenému právu jednoho určitá pov-innost ze strany druh ch lidí: povinnost uznávat toto právo a mít je v rictě. I{aždézákladní osobní právo
čIově]ta odvozuje totiž svoji platnost a autoritu z p irozeného zákona,
liter;Í ono právo proprijčuje a p íslušnou povinnost ukládá. Proto ti, kdo
se dožadují vlastních práv, ale své povinnosti buď riplně zapomínají,nebo je plní nedostatečně, zasluhují p irovnat k lidem, kte í jednou rukou
stavbu budu'jí, druhou bo í" /P.in ter, 30/.
V čem spočíváv zva lids(ych práv k esťanrim? I když lidská práva
v mnoha zemích získala již oficiáiní uznáni, dosud máme ještě velmi daIelro lr jejich piné realizaci a k jejich plnému uznáni ve ve ejném životě.
Aby se idea lidskych práv mohla plně uskutečnit v životě společnosti, je
t eba, aby byly uvedeny do života rrizné podmínky, které jejich uskutečnění vyžaduje. Tyto podmínky však nelze uvést v život bez dostačujicí
administrativní kontroly, bez ri.časti a zájmu v konné moci, bez spolupráce všech v5iznamn1'ch společensk;fch sil, bez minimalizování korupce
a zločinnosti. Bez.toho všeho zrj.stanou lidská práva pouhym cárem pa-

píru.
Papež ve svém dopise p edsedovi Generálního shromáždění oS}í Di_
dierovi operti Badánovi k padesátému v ročíproklamace Deklarace Všeobecn ch lidsk5?ch práv píše:,,Nedopusťme, aby Se tento základní text
během let stal pouhou památkou, na kterou jsme si zvykli. Jeho zásady

jistotu. Takové v hraspolečnost mriže jednotlivci poskytn-out bezpečía
p esvědčení, že není
tam
vládne
Ásie:
,.rra.;í
prostoru
z
p eáevším
ďy se oz
je hovo it o jelro
správnější
množství'práv,
správné jednotlivci pŤíznivat
povinnosti' je
své
splní
ltaždy
pouinnostech, jestliže totiž ve společnosti

indiviáána záruka po ádku. Není proto t eba uvažovat v kategoriích
totožnost
svou
duáiního práva. Společnosti Ásie po celá staletí na1éza1y

v myšlence povinnosti.17
iyto námitky nás dostávají k jádru problému. Nerrí postaveníjednotpodmínlia1ivce určeno konirrétními podmínkami společenské, existence mi rázu ekonomického, politického a kulturního? P edevšímkomunisticté rezimy zdriraz ovaly, ze rlovctr je utvá en společensk1Ím pros-t edím'
kteréL je závisi '' Dogma marxismu nep ipouštěIo .Žídlá pjirozená
9a
'prárru'
oduoditelná z jeho fyzicko-duchovní p irozenosti. Stát p iděloval
jednotiivci jeho práva, která mu mohl kdykoliv odejmout. Lidská práva
pr"drtu,rorr"iu poo". jakouŠi',nadstavbu" společensk ch podmínek'
V zemích, Lde vládne islám se ozrvají q hrady vriči někter]fm právrim' nap . vriči rovnoprávnosti m:uže a ženy' o někter ch práveclr sose
ciáIního iázu, jako právo na odpočinek, dovolenou, sociáIní zajištění,
mriŽe

obyvateiím někter. ch zemi t étíhosvěta pouze zďát. ozyvá

Se

pro-

práv'
to námitka, že rczvíjejicí Se země si nemohou dovolit luxus lidsk ch
Lidská práva se pry nemohou stát brzdou pokroku. Vymáhání lidsk clt
práv cíikvítěchto zemí je pry nástrojem moderního.neokoloniaiismu.
Na tyto námitky reaguje papeŽ Jan Pavel II., kter] ve svém Poselství k oslavě Světového dne míru 1. Iedna 1998 vyzdvihuje dva základní
rysy pojmu lidsk ch práv' totiž jejich univerzalitu a nedělitelnost. Praví
zásad r zlaky je pot ebné jasně zdriraznit, a zamítnout tak
o ni.t ,
"Tyto
kritiky tc.t , tao usilují vyuŽít argumentu Specifiky národní kultury k tomu, aty zakryii porušování lidsk ch práv, stejně jako těch, kdo ochuzují

dristojnosti popíráním právní opodstatněnosti ekonomicil cn, socialních a kutturních práv. IJniverzalita a neděIitelnost jsou dva
jednotliv ctr kulhiavní principy vyžadujícízako enění lidsk ch práv do
tak
bylo zajištětto
profrIu,
jejich
aby
právního
tur spolu s prohloubením
pojem

13
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lia'te

jejich plné respektování."18

17G. Lohmann, Wárum keine Deklaration von Menschenpflichten?, WidersPruch
1998, Heft 35, str. L2-24.
18Éoselstvípapeže Jana Pavla Ii. k osiavě Světového dne míru 1. ledna 1998, Praha
1997, č. 2.

Toto poselství je součástí dějin k esťanství od

sam1 ch jeho počátkri

až do současnosti: už od počátku bylo p íčinounapětí a sporri, vedlo
k rrizn m zkratrim v oblasti ideologie i praxe a stále bylo t eba na ně
tak či onak reagovat. Jeho dritežitost vynikne zvlášť tehdy, když si uvědomíme' co všechno na své cestě dějinami dokázalo uvést do-pohybu.
NašímcíIem je toto poselství kvalifikovaně zhodnotit. Vyjma nejstaršíchstoupencri milenirismu' jako byli ebionité a Kérinthos,4 Se miIenaristé .r, ."lé* prriběhu dějin vždy inspirovali Apokalypsou, zvláště

Zjz},t_l},atentoriryvekvŽdychápalijakocelekaredukovaiihona

Našímprvním krokem bude tento kontroverzní text exegeticky
p ezkoumat. Ve světle takto získan] ch poznatkri budeme moci vyložit
ilIarrní součásti historického fenoménu milenarismu,s s nimiž by měl b t
dnešní k esťan dob e obeznámen.

z , r-o.

P edch

dci

AP

20, 1--70

Apokalypsa nevznikla ve vzduchoprázdnu. H' H. Rowiey soudí, že
mezi staršímii soudob mi židovsk mi a k esťansk mi dí}y náiežející
mi k ,,apokalyptické škole" vyniká,6 nicméně zpracovává již existující
materiáI' a to p edevším starozákonní. To se t ká i ,,tisíciletí", téma4Srov. A' GeIín, Millénarisrne, sl. 1292' Ebionité, ,,neznámo koIik židovskoch sekt" (A. F. J. Klijn, in: Dizion ario patristico e d'i anti chit , cristiane, sv. I, Ed. Marietti, Casale Monferrato 1983, sl. 1047)' které se objevují na konci

k

esťansk1

1. století. Milenaristické očekávání ebionitri vychiízelo p ímo z očekávání typického
pro pozdní judaisnius' Také Kérinthos, kter si tisíciletéobdobí p edstayor'al znaČně
i'*jur.ty, e"rpal podle svědectví sv. Augustina (De haer.,8) své'názory z židovskok esťansk ch piarnenri. S Apokálypsou je spojován aŽ druhotně: ,,Apokalypsa byla ve
kruzích pro své milenaristické náhledy v podez ení, pravověrn:
2. století
" ".;it1r"n
autor Gaius tvrdil, žejanovské spisy napsal ve skutečnosti Kérinthos", A. F. J' K1ijn'
in: Dizionario patristico..., sl. 648.
sPodrobn pr"r'tua qivoje milenarismu 1ze najít v článcí'ch o' B chera; G' G'
Bluma, R' Kániada a R. Bauckhama, in: TRE (Theologische Realenzyklopádie), vyd.
W. de Gruyter, Berlín - New York, sv. 7, 1981, hesio "Chiiiasmus", s. 723-745.
6,,it th" Book of Revelation we have a great apocalypse once more, which far
.,r.pá..". the whole range of pseudonymous works between the Book of Daniel and
its4ť,, H. H. Rowley, The Releaance of Apocalyptic. A Studg of Jewish and' Christian
Apocárypse, Jrom baniel to the Reaelation, vyd. Lutterworth Pres.s, Lond n 1963' s.
138.

Stejně pochvalně jako tento znám specialista lrodnotí Apokalypsu_i novější studie
zab: vající se jejími ]iterárními charakteristikami. Všechny bez v1jimky potvrzují, že
epokalypsa je naprosto nezaměniteiná a oce rují zvlášť její styl. To ovšem neznamez" Ěv Aiokalypsa byla nějak m izolovan1 m dílem, a nikdo ji, p irozeně, nechce
je samoz ejmě
"á,
sro.r.'á.rat s iect mi klasiky. Porovnávat její styl se stylem Pindarov: m
nep edstavitelné!
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tu, které už p i prvním čteníZj 20, 1''l0, nemriže neupoutat čtená ovu
pozolnost. Stojí za to, alespo . zbéžně p ipomenout jeho ,,prelristorii".
Poprvé se _ dle o. BÓchera - objevuje u Ezechiela 37_38' kde se mluví
o mesiašském království.7 Jedná se o text, kter byl'do našeho riryvku
p evzat doslova, konkrétně Zj 20,8. Jak plynul čas, spekulací o Božím
království a mesiášské době p ib1 valo' Z íránsko-chaldejského synkretismu bylo p evzato rozdělení dějin světa do sedmi dnri, z nichž každ má
dle Ž 90,4 trvat 1000 let. Ještě staršínež toto po;jetí je podle o. BÓchera p edstava o sedmdesáti t]1idnech let' kterou najdeme v Da g, 24-27,
a apokalypsa deseti t1idnri v Etiopském Henochovi (93, 1_14;91, 12_17)'8
od konce 1. století po Kr. se mluví už vyslovně o mesiášské době, časově ohraničenémobdobí charaliterizovaném q hradně pozitivně' ohledně
jeho déiky nepanuje shoda: velice poučn je v tomto ohledu souhrnn
p ehled, kter nám poskytují Strack a Billerbeckg. Ke konci 1. století
Eiiezer ben Hyrkenos (kolem r. 90) vycházeje ze staršího,tradovaného
materiálu usoudil, že tato doba bude trvat tisíc let. Číslaudávajícídobu
trvání mesiášského království 'se nicméně pohybují v tozmezí od 40 do
365 000 let, p ičemžnejčastěji se m]uví o 400, 2000 a 7000letech. Strack
a Billerbeckl0 se pokoušejío určitou kIasifikaci a rozčIe ují udávaná čísla
podle t í kritérií. Trvání mesiášského období je odvozováno buď od spekulací o t dnech stvo ení světa (prvních 2000 let - svět bez T ry, dalších
2000 let - Mesiášovy dny a nakonec 1000 let trvajícísvětovy sabát)' od
paralely s prvním osvobozením z Egypta (40 let dle rabbiho Akíby, 400
Iet dle E]iezera ben Josefa a IV. knihy Ezdrášovy 7,28), či od v kladri
rrizn ch míst Písma (nap . z Iz 63, 40 je odvozeno 365 let, z nichž se
v souvislosti se Ž 90' 4 stane pln ch 365 000 let).
Mesiášská doba však nepotrvá věčně. Ať už budou její délka a jeji ráz
jakékoli, jisté je, že je jen p ípravou na
kter)i má p ijít"' a teprve
',svět,
ten bude věčn
Strack a Bil]erbeck soudí' že nejblíže má k Apolralypse p edstava
o tisíciletí R. Eliezera't1
Tato ,,prehistorie" textu z Apokalypsy je velice poučná: odhaluje nám
pravděpodobny'pramen., z nébožautor Apokalypsy čerpal nebo se jím
.

70. Bcicher, C.hiliasm.us..., s. 72480. Bocher,C il'ža'smus'. s. 726_726'
',
9H. L. Strack - P. Billerbeck,Kommentar Zurn Neuen Testatnent Aus
Und, Mid,rasch, vyd. C. H. Beck, Mnichov 1961,3, sv.3., s.326.
rosrov. Kornmentar. . ., s. 826-827 .
LrSror. Komrnentar.. ., s. 827.
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Druhé místo zaujímají práva ochranná, neboii sociáiní''která vyjadují legitimní nárok čIověka na pomoc v p ípadech'nouze' v nemoci, ve
stá í' vyjad ují nárok na osobní čest' na soukromí, na podporu manželství a rodiny, Jedná še zde o iegitimní práva, která zajišťujíharmonick
život ve společnosti.
T etí místo zaujímajítzv. práva participační:právo na spoluirčast na
životě společnostía státu. Sem pat í nap . právb na svobodu projevu,
právo na svobodné shromaždbvání a spoIčování' šíení informací, apod.
Jin1f zprisob dělení rozlišuje práva základní od práv nižšíhoádu. Zá-

kiaclní práva jsou ta, jejichž opomenutÍse rovná pohrdání lidskou dristoj_
ností. Práva nižšíhoádu jsou odvozena od práv základních. Jejich respelitování však nemriže b t absolutně vyrnáháno , závisi na podmínkách
dané společnosti. Člověk má kup íkladu právo měnit své bydliště, p istěhovat se do cízi země, která není jeho viastí, tato země však nemusí p istěhovalce p ijmout, pokud to nedovolují její hospodá ské podmínky.16
Druh1 vatikánsk koncil praví: ,,Zátoveí však roste vědomí vysoké
dristojnosti, která p ísluší]idské osobě, protože p evyšuje všechny věci
a její práva a povinnosti jsou všeobecné a neporušitelné. Aby člověk vedl
opravdu iidsk1Í život' je nutné zp ístupnit mu všechno to, co pot ebuje' jako je strava, oděv, ubytování, právo na svobodnou volbu povolání
a na založenírodiny, na v chovu, na práci, na dobrou pověst, na ítctu,
na náležitou informovanost' na jednání podle správn1ích p íkazri svědomí, na ochlanu soukromí' života a na spravedlivou svobodu i ve věcech

náboženství" lGs 26l.
,'Všichni lidé mají duši obda enou lozumem a byli stvo eni k Boži
mu obrazu' mají tedy tutéžp irozenost a tentyž privod. ByIi vykoupeni
Kristem, mají tedy totéžbožsképovolání a určení.Proto je t eba, aby
Se StáIe více uznávaIa zák]adní rovnost všech" lcs 29l.

3. V 'hrady v či lidsk rn práv rn

Vliči pojmu lidskych práv se oz vají také rozmanité námitky. Skepticlié pohledy se opírajío argumenty, které nelze snadno vyvrátit. Jedna
z námiteli vznášená proti myšience lids{.ich práv 'tvrdí, Že u jejich zrodu stálo vysloveně individualistické pojetí čiověka, které nemá na z ete]i
společnost, ale jddnotiivce. Toto pojetí je pr1i jen sotva slučitelnés pojetím, které na první místo k]ade rodinu' klan nebo kmen. Tvrdí, že pouze
-

16
A. Gijnthijr, Anruf und Antwort, Bd. 3, Der Christ in der Gemeinschaft, Vallendar
Schd,nsiatt 1994, str. 44-46.
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mé:Ževšichnílidéjsou'stejněstvoeniažeodsvéhoTv-rircejsouvybavenÍ
q risilí o štěsu.eirí,*l nezcizitein mi piáuy, k nimž pat í_život'svoboda
vlády' Iiteré
dosazovány
lidmi
i, r* v zajištění tochtopráu 3sou mezi
v1ádrrí
nějalrá
se
když
že
,oohlu'u ovládan ch, a
qdvozují Svou moc
".
ji
nebo
změnit
je
lidu
právem
f";;;;;ilzé iur.o škoďiivá těmto cílrim,
Národni
1789
8'
26'
odstranit." V'é Francii markyz Lafayette p ediožii

mushromážděnínávrhProhlášeníobčans\ chaiidsk
r. 1791 stalo součástífrancouzské ristavy'i5

Všeobecnádek]aracelidsk; chprávkterábylavyhlášena10.prosirrce
praví ve své preambu]i' že
1948 V'aIn; m shromážděnim bsx v Patíží,
jako svobodní a rol1ocg1nívzhledem ke své dristoj;všichni háé se rodí
právem spat orlat
;";;i ; il" srry* práv,j'm,,. V tomto vyjád ení mrižeme
která je
p
prir,ras.ni ,. i* fito"ofi.ké tezí univerzality lidské iro"enosti,
tae* společná. Nemriže b t pochyb o tom' že ačkoliv-se.v této
esťansky,

když také

- jedná se
všeobecná
jeho
lidství, bez olrle.
Ř;rá náležíkaždémučIověku na základě
o;;'
"du na jeho národní' nábožénskou, sociáIní nebo rasovou p íslušnost'Je
ir"u"rl áánšit odjin ch speciálních práv, která p ístušíčlověkujakojednesmějí všali
notlivci' nebo jako p íslujníkuurčitéskupiny' Tato práva
t v .árporo-r" všeobecn; mi iidsk mi právy, nesmějí omezovat všeo:iz sám název prozr:azuje

-

b

becná iidská práva jin1 ch osob'
jejich hierarchické uspoIjniverzálnost lidsk ch práv však nevyiučuje

ádání'rriznéstupnějejichnaléhavosti.Dělísezurčitéhohlediskana

práva obranná, ochranná a participační'

-

Prvnímístonastupnicinaléhavostizaujímajíprávaobranná.Naz
Stlany jin clt
vají se tak proto, že chráníjednotlivce p ed írtoky nejen ze
nezcizitelná, č1ooráu n.uo ,kupin, ale i ze strany státu. Jsou abso]utně
to p edevším
Jsou
okolností'
všech
za
věk na nich mriŽe a má insistoiat

osobní
právo na Život, na svobodu svědomí, náboženskou' svobodu' na
majetek.
15J. skoblík, Poznámky ke

k esťanské etice, Praha 1994, str' 129-130

ale p
aiespo inspirovď. To platí ne pouze ani ne hlavně o počtu let'

e-

Zj

2. IJniverzá]nost tidsk 'ch práv a jejich hierarchické
uspo ádání

i'.l 'r .'.ir"rru'dcdi.rrri myšienek sv. Pavla lGaI3,26_28/,
social.
;;il
'_-j"t;';;í"j,irroa do díIa J.J. Rousseaua Contract
lidská práva
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prosvítá: rnesiášská
derrsí* o teologickém schématu, které oběma texty
ještě
a bude p ípravou
v
čase
se
odehraje
dějin,
tvá
pro
áárr;
'ění
"*ru
edně po ní'
bezprost
nastane
která
kráIovství,
na závěrečnou fázi Božího
Nyní se již věnujme p ímo textu Z: 20,l-I0'

chpráv,kterése

ise*
Deklaraciozváiosvícensk; pathos,jejízákladjehlubocek
i

MrloNerusvus

20, 7_1-0

z hiterátního h]ediska

Zj20'l_70žádn
Co se t; če rukopisné tradice' nep edstavuje riryvek
nacházíme určité
však
v
něm
h]ediska
z literárního
podmi ují
Apokalypsy'
^*;"í;;"bl^e^.rž
ke
stylu
vzhledem
charakteristické prvky, které
jednotlivé
jehož
je
vyprávění,
blízk
textu
;;;g;"i Literárj žánr'ce1ého
je však nit vyprávění
rás i isou navzájem vytazr propojeny' Po t ikrát
po
akuzativu (ton draautol
jďve
kde
2'
20,
pruroi.o". Prrrni pierušení
a teprr'e pak
Satanás)
(ho
ofis
'
'
v
náminativu
'
noÁn/ pokračuje větou
ponaeu5e ve vyprávění (kai edésen auton)
i_ orrrte pieru3ení najdeme ve verši 3b: po v razu,,tišíclet" následuje
vsuvka: ,,Potom musí b t na krátk čas rozvázán'"
p erušení je delsí. Je ve verši 5b-6: ,,To je první vzk íšení(...)

Tetí

tisíc let."

Tato čistě literární zálež\tost má velk vyznam' CeIá Apoliaiy'psa
prisobí dojmem textu, kter lektor p edčítáliturgickému shromáždění.13
určenéprávě naslouchai erušení-pipomínajívysvětlení v závorkách
jícímusnrá*azacní š cíIem upoutat jeho pozornost a poskytnout mu
vodítko pro náležit1 v1Íklad textu'
v;íraz
Pozornost si zaslouží i skutečnost, že v sedmi veršíchnajdeme
téhož
opakování
Toto rytmické
,,tisíc Lt" šestkrát (2O,2,3,4,5,6, 7)'
je
iet"
že
igruru v kontextu stylu autora Apokalypsy naznačuje' "tisíc
t
etí:
za
A
riryvku'
cetého
iur.y*'i pozadím' na- němž se odehrává dějjasně
naznačuje, že protikla3b
verši
ve
Iinie
vyprávěcí
pr..ušení
o
i.ot
oba tyto
dem k v1irazu ,,tišíclet,, má b t v raz,,krátk1 čas". Zárove
časo.
t
etímu
ke
vrazy _ ',tisíc let..i ',krátk]Í-čas..- stojí v kontrastu
12Jediná varianta, která stojí za zmínku, je 20, 6: v Sinajském kodexu' 046 a ně_
členem; zatímco
kolika minuskulních památkách je v raz ,,tisíc let'| uvozen určit1y'm
bez čIe_
ponechávají
ho
Arethas
i
Andreas
památek,
miriuskulních
A O51, mnoho
nacházejí
se
je
protože
nesnadné'
variantu
jednu
či druhor.t
nu. Rozhodnout se Pro
v textu opome_
v kodexech srovnatelného v3iznamu a člen mohl b1 t do textu dodán i
vYd.
Test.atnent,
New
the
Greek
on
Commentarg
Tetual
A
nut. Srov. B. A. Metzger,
United Bible Societies, Lond1Ín - New York 1971, s. 764.
13Dokumentace a hIubšízdrlvodnění se nacházi in: U. Vanni, L'Apocalisse: erme'
neutica, esegesi, teologia', vyd- Dehoniane, Boiogna 1988' s 7 3-97
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vému určení,které je oba p evyšuje: jde o v raz ,,na věčnévěky", kter1y'
celou perikopu uzavírá (20, 10).
Na závěr je t eba p ipomenout, že celé vyprávění smě uje k objasnění
určit}ich skutečnoštía je literárně uspo ádáno tak, že vrcholí v závěru,
ve 20, 10: poté, co zmizela první i druhá
mizíz lidskych dějin
',šelma",
i satan.
Nyní si náš text konečně p edstavme v celém rozsahu, a to následujjcím zprisobem:
20'1Potom jsem viděl anděla sestupujícího z nebe:

v ruce držel klíčod propasti
a velk1i etěz.

2Popadl draka
_ toho starého' had,a, to je
3spoutal ho na tisíc let

d,,

_
'bla č'il'i satana
]

svrhj do propasti
zav ei ji a svrchu zapečetil,
aby už p estal svádět národy,
pokud se nedovršítisíc tet.
Potorn musí b t
no krátky čas rcjzu ,zán.

4A viděi jsem trriny
i ty' kte í se na ně posadiii
a jimž bylo dáno (právo vykonat) soud,
a také duše těch'
kte í byli popraveni
pro Ježíšovosvědectví
a pro Božíslovo,
a ty, kte í se neklaněii šelmě a jejímu obrazu
a nep ijali její znamení
na čeio nebo na ruku:

ti ožili
á ujali se vlády s Kristem
na tisíc let.
5ostatní mrtví

nebudou moci ožít,
dokud se nedovršítéch tisíc let.
To je pruní uzk íšení!
6
Blaženy a suat je ten. kd,o rn ' ,čast

29

poslední soud praktického rozumu f i,udi'cium practicum ulti,mumf ,ktery
rozhoduje o jednání v konkrétnímp ípadě.11
Prob]ematika lidsk ch práv získala spolu s objevením Ameriky nov
rozměr. Je znamením ve]ikosti ducha scholastikri na p elomu 16. a 17.
století, že se dokázali s nov}imi problémy vztahri obyvatel starého a nového světa vypo ádat v duchu principri p irozeného práva. Použili staro ímské'ius gent'i,um, které ve své privodní podobě upravovalo vztahy
mezi národy ob}ívajícírizemí Římskéíšea aplikovali je na novou situaci
setkání s národy a civilizacemi Nového světa. .Ius gentium v jejich pojetí
již nespočívalopouze v právních vztazích,jejichž platnost byia omezena
na rizemí vlastního národa, ale stalo se právem, které bylo t eba uplat ovat i ve vztahu k rrizn m národrim a jejich občanrim. F. de Vitoria oP
cituje Institutiones císa e Justiniána, kde se praví, Že to, co p. irozen
rozum stanoví jako zákon mezi'národy, de naz vá 'ius gentiurn. Z tohoto
poznatku de Viioria vycházi a mění dosavadní popis ius gentiurn,kteté

plati inter o?nnes homines /mezi všemi lidmi/ na inter o'mnes gentes
,ius gentiurrl dvěma zprisoby:
f mezi všemi národy f .L2 Suarez SJ definuje

nejprve jako právo, které jsou povinni mezi sebou zachovávat všechny národy' podruhé jako právo, které mezi sebou zachovávají jednotlivé obce
a jednotl.ivá království. První zprisob popisováni ius gentium mu p ipadá p iléhavější:odlišuje toto. právo lépe od práva civilního.l3. Slabostí

jeho nauky je tendence p ipisovat zvyku p íIišve1k vyzlam v právní
a mravní rovině' p ipouštínap . dovolenost zotročováníváiečn;í-chzajatcri na zák]adě zvykového práva.la Nelze samoz ejmě p ejít mlčením
dalšív znamné osobnosti, které se zasloužily o plopracování problematiky lidsk ch práv: H. Grotius, S. Pufendorf a J. Locke. Ch. Montesquieu
rozděIením'moci na z'ákonodárnou, v1'konnou a soudní položil záHady
pro zajištění mocenské rovnováhy a občanskésvobody.
Milníky na cestě rozvoje myšlenky lidsk ch práv byly v Anglii Petition of Rights 11628l,Agreement of the People l76a7 I a Bill of Rights
l 1689 l, která protestantsk1im skupinám zajistíla náboženskou svobodu.
V Americe v;Íznamnou roli hráiy Virginia Bill of Rights l1776l a Deklarace nezávislostí l4.7. 1:776/ , kterou vypracoval Tomáš Jefferson a která
začínáslavnymi. větami: ,,Následující svobody považujemp za samozŤej11A. Beneš, Principy k esťanské'morálky, Praha 1997, str. 65'
12Vitoria, De Indis et de iure belli relectiones, sect. III.
lsSuarez, De legibus Lib II. c. 19,n.8.
laDe legibus II., c. 18., n.9.
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a nedotknuteinost č1o-

Bezprost edním základem právaje dristojnost
voiraiaxoztoosoby.osobajesvouesencíintelektuáIní,nesdělitelnéavsojeliliož

je osob'a pánem sv ch rikonri'.
je nosina druhé straně exisiuje nesděliteln m zprisobern'
pro
dobro
místě
prvním
na
vlastních práv, tzn' neexistuje
člověk
V
tom
cíi'
viastní
dobro a pro svrij

bě existující jsoucno,

i" *"u"á'a,
iil"' '"y.r'
á.oi. .rr'""i. pro

z

ieďné strany

své vlastní

í mají charakter

prost edliu' tlemohou
edkem Pojem osoprost
uy' .rr"*, žatí*cočlověIi nikdy není pouhym
určit hodnot'
cíiem
bt
by vyjad uje určitou vznešenost, schopnost
-ch
proto
Nikdy
uŽívat'
jich.
uváženě
vlastnit je v lučně pro sebe a pro sebe
ízen prost enenídovolenohledětnadruhéhočIověkajakonasoběpod
bytost' která existuje vedle
il; ;i; l. lr.u" jej ctít jako rovaoc:"."o:v lučně
pro ně'9
ár'í'y.r' tsob a spo]o's nimi, nikdy však
Čtověkjakožtoosobajeprotoobda enneporušitelnouanedotknutel-

transcenduje ostatní tvory, kte

cíii' Tohoto.-cíIe vša]i
nou schopností ídit ,.u"i"*u ke svému_vlastnímu
rrizn ch vnit ních i vnějších proč]ověk nemriže dosáhnout bez použití

.vá, Že viastní také neporušitelnou schopnost tyto
toho vypl
jich'
prost edky získávat, vlastnit je a uŽívat
'
práv
člověka je Brih' Kdo.ukiádá
piamenem
čili
Prvotním základem
jich člověk svobodně uŽíval' Jestliže
.it, unaaa i prost edky a chce,'aby
zaručuje také svou
Brih stvo i1 čiověka vyĚaveného určit mi schopnostmi,
užívat. PráÝo
scedioostí člověku nezadatelné právo. těchto. schopností
zákona'
ío"'**'i.!sou korelativní pojmy, obojí je odvozeno od věčnéhočlověka'
padá se svobodou
Jak je vidět' pojem lidského práva stgjí a
povinnosti' ani o právu'
o
ani
eč
t
b
kde není svobody' tam nemriže
jeho nezcízítellch právech.
o odměně a trestu, o dristojnosti Élověka a
í"čJ;i";poeívjtato svoboda, která je základem práva, jak m zpri-

;;; í.

sobemseuskuteč ujesebeurčeníčIověkavrikonusvobodnévolby?Je
porovnává rrizirá dobra, která se mu p edstavují
.iiria, z. intelekt elorráka
pes' když volí mezi dvěma
a hodnoti je' To vsak dtkáze í zvíÍe, nap '
žeje sciropen o své volbě
lím,
zvíÍete
od
il;;;;'": Člověk se však liší
uuu"zo,,",,ŽedokáŽehodnotitsvévlastníhodnotícísoudy/desuoiud,ic,io
rozhodujícívj1nam'10
iud,icaref . roto ,Lut"enosti Tomáš p ipisuje
Nadruhéstraněbyvrilenebyiaskutečněsvobodnou,ltdybypodléhala
má rozirodující slovo na
risudku intelektu. Ve skutečnosti je to vrile, která
gSrrmma c. gentiles, III;112.

loDe veritate, q. XXIV' a'2'

'

77

na tornto praním azk íšení!
Nad, takou mi, d,ruh ' smrt nemá moc,
ale bud,ou-kněžími, Boha a Kri'sta
a s ním budou kralQuat tisíc let'
7Až pak těch ti.síc lel p ejde,
satan bude puštěn ze svého Žalá e,
8prijde svádět národy
na čty ech stranách země,

G
a

ga a

Mag

ga,

s romáždí;ě t< vátce'

Jejich počet je

jut o *orrteho písku'

gvytáhli na šir povrch země
a obktíčilitábor svat; ch

a milované městoAIe z nebe sPadl ohe
a strávil je.
10Ďábel pak, kter1f je sváděI,

byl hozen do močálu ohně a síry,
káe (už je i) šelma alŽiv prorok,
a budou mučeni ve dne v noci
na uěčnéaěky.

je jedním
Tento text s literárními prvky, na něž jsme právě upozornili'
z nejd'iskutovanějších míst celé Apokalypsy'la

14svědčío tom i bibliografie prácí, které se jím zab1y'vají: byla mu věnována ce]á moEine b ib tis chtheo lo g i s ch'e S tu d'i e.
nografie: H. Bietenhard, Dos Tausendjiirige Reich.
valo dějinami jeho interpretase
zab1
studií
ZwingllVerlag, CurYch 1 955, 2. Několik
20. 1-10 in the Restorace, nap. D. Danner, Á History of InterPretation of Reti
Jiné studie se zab1'vajÍ
2I7-23'r
(1963)'
7
tion M otl ernenÍ,,,Restoration Quarterly"
oI Jesus Christ. So
Reign
e
Millennial
?
jednotliv mi detailY, nap . D. C. Smith,
16 (1973 ), 219-230; E.
Quarterly"
í-.Í0,
20,
Rea
on
,,Restoration
me Obseraations
A uJerstand'enen (APk 20, !,- 6),
Schiisler Fiorenza, Die tausendjdhrige Hensh.aft d'er
Diuisions of the First ResurrecAlorich,
R. L.
,,Bibel und Leben" 13 (1972)' r07;I24;
The First Resurrecti on:
Hugues,
E.
P.
117-119;
(1972),
128
Sacra"
tioi'r., ,;Biblioteca
39 (1972), 315-318; M.
Journal"
Theologica.l
Another InterPretation,,, Westminster
J ournal" 37 (1 s75),366G. Kune, the First Resurtectibn, Westminster Théological
Theological
Michaels, Th'e First Resurrection: A ResPonse. ,, Westminster

J. R.
Journal" 39 (1976)' 100-109'
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Dvě v 'kLadové linie Zj 20, 7_7o
oh]edně tisíciletéhoKristova království se v dějinách st etávaly dvě
h]avní vykladové linie: realistická a symbolická.
Toto tisíci]eté království bylo interpretovánojako reálné období dějin.
Iiteré se odehraje v určitémčase a plostoru a které bude p edch éu,et'luplnému lionci.1s Tato koncepce se objevuje nejprve u Justina a p evažuje
až lc origenovi. Najdeme ji i v ran; ch dílech Augustinov ch.
P ed nedávnem ji^ znova oživili tzv. ;,fundamentalisté" a vztáhli ji
p edevšímna lzrael.16-ZvIáště mezi protestantsk mi exegety je značně
rozší ena méně strohá podoba realistické koncepce' které se íká ,,umírněn milenarismus".17
Realistická linie nabízíce]ou adou interpretací, a to proto,'Že tam,
]<de se v textu mluví'o ,,tisíci letech", jako by se zárove mluviio i o časové posloupnosti ,,tisíce let", krátkého času, kdy bude satan rozvázál,
a írplného konce.
Zásluhou origena, Tyconia a ztalého Augustína se vedie realistické
linie rozvinul ještě jin1i typ exegeze' jížse dostalo názvu symbolická, duchovní, p ítomná a církevní.18Vyskytuje se v rrizn] ch podobáeh, jejichž
společnym jmenovatelem je to, že se nevyslovuje ani o době trvání Kristova kráIovství ani o časovéposloupnosti událostí p edcházejících konci
dějin.

Každou exegezi textu je možno začlenit do jedné z těchto dvou základních v kladoq?ch linií:lg zdá se, že realistická linie více odpovídá
ridajrim samotného textu, narážívšak na ostatní prvky života církve,
a to tak silně, až nezb vá než k ní zaujmout jasně vymezené opačnésta_
novisiro. Efezsk koncil zavrhl chiliasmus ,,jako irchy}ku a pohádku,,2o
15Souhrnn], jasn a dob e dokumentovan] v:'klad
těchto dvou linií, realistické
a symbolické, od počátkri až do našich dní lze najít in: C. Brtitsch, Lo, Ctarté d,e
I'ApocáIgpse, vyd. Labor et Fides, Ženeva 1966, 5, s. 329-332.
16Srov. C. Briitsch, La Clo,rté..', s.329-330.
17Srov' C. Bríitsch, La Clarté'. s. 330-331.
',
1sSrov. C. Br'íitsch, La Clarté.;., s.331-333.
Co se t če origenovy interpretace
odkazujeme na: lvÍ. Simonetti, L'Apocalisse e I'origine del tnilteinio,
ch.i."Vut".u
tianorum" 29 (1989)' s. 337-350, kde lze na.jít i její zajímavou aktualizaci.
lgExistuií ještě další,které by se nacházely někde mezi
oběma liniemi hlavními:
podle nichje t eba tisícileté království chápat nap . jako'obnovu církve po období pronásledování (Feuillet, Boismard, Gelin)' nebo jako zvláštní momenty, ,,vpády
království"' do každodenního života církve: srov. C. Briitsch, La Clarté.. ', .. e:s-sza.
20C. Briitsch, La Ctarté.
'., s. 332.
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la schválena 12. června 1776 vyrristá z k esťanské tradice puritánsk;Ích
emigrantri.s

Ko eny. z ltter;í'ch vyrristá pojetí lidski;'ch práv, se nacházejí i v mimok esťansliémsvětě. Zvláštni vyznam v této souvislosti zaujímá stoická
filosofie, p edevšímdíla M. T. Cicerona, kter: hlásá myšlenku bytnostné
jednoty všech Iidí' kte í si jsou mocí svého čIověčenstvírovni.6 Rímsk
císa a filosof Markus Aureiius ve svérn díle Ta eís éaut n píše,že jelikož
všichni iidé mají společnou schopnost lozumu' jsou tudížspoluobčany
jednoho státu, a proto mají i společná práva.7 Vedle filozofie driležit1i
pramen myšlenek na téma lidsk ch práv p edstavuje ímsképrávo, které
zná termín cornrnune,ius omnium gentium - právo společné všem lidem
a národrim. Ius gent'iurn v pojetí ímsk; ch právníkri je p irozené právo.
které se v životě národ stává ričinn]}im na zák]adě jejich společnézku-

šenosti. Spočívá v eticko-právních náhledech a zásad'ách,jeJichz společv slovn;.Ími vzájemrr mi dohodami /jak je tomu
u dnešního mezinárodního práva/, aie zvykem, tj. stálym užíváním.8
V díle sv. Tomáše Akvinského se setkává biblické, antické a patristické pojetí práva a je uskutečněna jejich syntéza. Tato syntéza je rázu
teologického, v chozím bodem je Blih, Stvo itel světa, i člověka. Toto
pojetí vycházi z ontoLogie, z analogie jsoucna: tvorstvo je ve svém bytí
odstup 'ováno, nižšíjetu pro vyšší,cílem tvorstvaje čIověk, cílem člověka
je Brih. Tomášovo pojetí na nitrosvětské rirovni je antropocentrické, na
vyšší,transcendentní ítrovni teocentrické. Hierarchické uspo ádání světa
spočíváve sťutečnosti,že nižšítvorové jsou zde pro čiověka, posláním
čIověka je dosáhnout Boha v sobě samém, tj. sv;imi vlastními poznávací
rni a volními irkony _ tedy poznáním a láskou. Z tohoto hlediska je možné
íci' že Brih chtěl mít na světě člověka pro něho samého, ostatní tvory
pro člověka. Pro ilustraci používá p. íkladu: vojsko se skládá z vojínri
a jejich rrizn1 ch pomocníkri. Zatímco vojáci jsou bezprost edně určeni
pro dosaženícíIe celého vojska, totiž vítězství v boji, jejich pomocníci,
kte í se starají o koně' zbraně, apod., jsou zde pro vojáky. Dristojnost
človělia spočíváv jeho podobnosti s.Bohem, ve svobodě, že nepodléhá
ve svém jednání nutnosti, že ídt sebe sama' je pánern sv ch írkonri.

né uznáváni není dáno

5J. Skoblík. Poznámky ke k esťanské etice, Praha
1994, str. 129-i3o.
9M.T.Cicero, De oficiis III,6,ZT.
7Ta eís éaut n; IV,4,str. 32.
8J. ŇIessner, Das Naturrecht, Inn'sbruck Wien _ Miinchen
1966, str. 377-381.
-
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jsou vriči ]iduniverzáinost a hierarchické uspo ád ání, na v1 hrady, které
p ed spojejich
staví
existence
sk m právrim vznášeny, na rikoly, které
]ečnost i církev.

1..

Zakoenění lidsk ch práv.v p irozenosti č]ověka

'

Pojemprávčlověkavyrristázrtunychproudritradiceiidstva,.Nei prvo ady v znam p ipadá biblické, tj. židovslio_
pojmu
k esťanské {radici, která vychází z pojmu Boha Stvo itele a z
jeho
byl
aby
čIověka Božíhoobrazu. Slova Genese ,,Brih stvo il člověka,
je
stvojako
muže a ženu
obrazem, stvo iI ho' aby byl obrazem Božím'
Egyptě čestn m
ve
starém
že
skutečnost,
pŤipomínají
t,27l
i|" /Gen
titulem kráie byl právé v raz ,,obraz Boží". Genesis tento čestn]Ítitu]
p ipisuje člověku jakoŽto čIověku. V dalších kapitolách se dovídáme, Že
iento titui s sebou nese i etické drisledky: ,,(...) ,a život človělra budu
volat k odpovědnosti každéhojeho bratra (...) kdo prolije krev čIověbyi
ka, toho krev bude čIověkem prolita, neboť čiověka Brih učinil, aby
9'5_6l'a
obrazem Božím"lGen
j1Ž S-tary záUniverzaiismus spásy, kter1i h]ásá Kristus potvrzuje' co
jsou
lidé rovvšichni
si
p
Bohem
ed
prvopočátcích:
kon b]ásá ve sv]í'ch

zanedĚatelnY, an9

ni, jsou bez rozdílu povoláni ke spáse. Podobenství o Samaritánovi /Lli
to,io-sr 1podtrhuje skutečnost, žeb11žnijekaŽd čIověk,' p edevším ten,

kdo pot ebuje pomoci. Apoštol Pave] zdriraz uje toto poselství zvlášť
na]éhavě: ,,Vy všichni jste p ece skrze víru syny Božímiv Kristu Ježíši.
jste Krista obNeboť ,ry .lrši.t'oi, kte í jste byli pok těni v Krista, také
a svobodn] m,
pohanem'
otrokem
nebo
Ž\dem
mezi
Iékli. Není už rozdi|
3,26-28l.
jedno
jste
Ježíši"
v
Kristu
všichni
Vy
lGaI
mužem a ženou.

Z této biblické antropologie jsou postupně odvozovány praktické impulsy pro společenskéuspo ádání. Jan Zlato(rst;f se odvolává na citovany
iext'apostďa Pavla a Žád'á zrušení otroctví, sv. Augustin ve spise De civitate Dei píše'Že otroctví je stav, kter byl uložen teprve h íšnému
čIověku, je proto zBrisoben h íchem' má charakter tre_stu,. od p irozenosti všair zaan eiovct< není otrokem druhého. Biskup Štepán Langton,
cisterciák' kter vycházej z ducha své ehole, se stal hlavním autorem

Magna Charta Libertatum z r. 7215. Virginia BiIi of Rights, literá by-

aW. Kern SJ, Menschenrechte und christliche Glaube, Stimmen der Zeít,.I04,
1979, s. 166
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Svatého oficia z r. 1-944 potvrdil, že nesmí bj't vymilenarismus".21
ani',umírněny
uč"o,rán
Druhá linie bezpochyby sensus ecclesiae respektuje. V stižně ji shrnul sv. Augustin, když ekl: ,,Církev je už od nynějška Kristov m královstvím a rovněŽ i královstvím BoŽim".22 Bohat symbolismus však s sebou
p inášínebezpečí' že některé prvky textu budou zcela opominuty'
Budeme se snažit odpověáct ná otázku, k jaké i.nterpretaci dospějeule' vezmeme-li v rivahu všechny symbolické prvky, které autor do textu
,rlozil. Nejprve budeme postupovat analyticky: s p ihlédnutímk literárním prvkrim, o nichŽ jsme již mluvili, budeme text rozebírat verš po
verši. Poté v stedky shrneme a budeme je konfrontovat s rámcem, kter1i
jsme právě načrtli.
"
olc [nie, realistická i symbolická, vedou k dilematu: rea]istická exegeze sice bere ohled na všechny prvky textu, ale zárove s sebou nese
i iiziko b]udného kruhu; symbolická exegeze odpovídá bibiick m a teologick m poznatkrim, avšak některé prvky textu musí nechat bez por'šim-

zmílél]dekret

a j\Ž

nutí.

Exisiuje z této patové situace v] chodisko? Na literární zr'láštnosti
rrašeho textu jsme j1ž poukázali. Kter typ exegeze se'ukáže jako nejvhodnější, budeme-Ii tyto zvláštncjsti zkoumat opravdu zevrubně? A na-

víc: náš ťrryvek není izolovan . Náleží do závěrečného oddíIu drulré části
Apokalypsy, p esněji do části' kde autor vykládá liturgickému shromáždjní o tom, jak zmizi _ v opačné_m po adí, než v jakém se na scéně
objevili - hlavní protagonisté zla:23 Babyl n, pozemští králové, první
i druhá šelma a konečně _ a zde se dostáváme k našemu kontextu - i démon. Co o našem riryvku zjistíme' vezmeme-li v rivahu kontextualitu,
tedy smě ování textu k definitivnímu zničenídémona?
Majíce toto vše na paměti, věnujme se nyní samotnému textu' Nejprve ho krátce rozebereme verš po verši a pak v1 sledky našíanalyzy
porovnáme s oběma qiše uveden mi vykladov1 mi liniemi, realisticliou
a symbolickou.
21Chceme-li pochopit, v čem
milenarismus" spočívá' je užitečnésezná',umírněn
mit se p ímo s jeho textem: ,,Postremis hische temporibus non semel ab hac Suprema!
S. Conlregatione S. Officii quaesitum est, quid sentiendum de systemate Millenarismi raiiigati, docentis scilicet Christum Dominum ante finale iudicium, sive praevia
sive non praevia plurium iustorum resurrectione, visibiliter in hanc terram regnandi
causa esse venturrlm .. . respondendum decreverunt: Systema Millenarismi mitigati
tuto d,oceri non posse" (Acta Apostoiicae Sedis, 36' 1944,2I2)'
22

De ciritote Dei, 20,

9.

23Podrobněji viz: U. Vanni, La Struttura Letteraria d,ell'Apo'calisse. vyd. \{orcelliana, Brescia 1980, 2, s. 202-20 .
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Zj 20, 7_3: spoutání satana
20'1Potom jsem viděl anděIa sestupujícího z nebe
v ruce drŽel irlíčod propasti
a velky etěz.
2 Popadl draka
3

toha starého hada, to je d'ábla či,li satana _
spoutal ho na t'isíc let
svrhl do propasti
zav el jí a svrchu zapečetil,
aby už p estal svádět národy,
pokud se nedovrší ti'síc let.
Potorn rnusí byt
na krátky čas rozuázán.

-

Autor nám p edstavuje anděla, kter je v mnoha ohledech v jimečny:
je zcela zvláštním zprisobem spojen s transcendencí, s ,,nebem'' , z něhož
sestupuje; je nadán rozhodující mocí nad zlem: klíčv jeho ruce naznazla, propast, má plně ve své moci, a ,,velk; etěz"
čuje, že
',zásobárnu"
svědčío tom' Že strrijce zla dokáŽe zneškodnit nebo alespo v jeho prisobení značně omezit. KIíči etěz drží,,v ruce", coŽ znamená, Že je m:iuŽe
používat'kdy a jak se mu ziíbí.
Jde tedy o kladnou sílu, jejímždomovern je nebe a která má démona
ve své moci: ztotožnit tohoto anděla s Kristem fiako Andreas z Kaisareie,
Arethas či Primasius)2a nemrižeme, s velkou pravděpodobností je však
obrazem Kristovy energie a aktivity.
AnděI veškerou Svou energii s rispěchem vkládá do boje s ,,drakem",
teriomorfní démonickou postavou,25 která prisobí mezi lidmi a v dějinách
a j1Ž lám Apokalypsa podrobně p edstavuje v 12,2 (druhé ,,znamení").
starého hada...", která je v origináIe
Vsuvka začínajicíslovy
',toho
v nominativu, je určena skupině posluchačri a rná jim napomoci k tomu,
aby správně pochopili, kdo je tím ,,drakem", kter; je p ítomen v dějinách
a kter prisobí i v jejich současnosti. Mriže na sebe brát rriznou podobu
- mriže to b t stát, kter od občanri vyžaduje, aby se p ed ním klaněli,
propaganda' která takov}i typ státu vytvá í, určitémocenské centrum
... _ izay se však jedná o tutéžzápornou postavu, kterou nacházíme
24Srov.

C. Brijtsch, La Clarté'.., s. 320'

25Podrobněji o
symbolismu' tedy o zví ecích protagonistech, kte í
',teriomorfním"
jsou pro apokalyptiku typičtíin: U. Vanni, L'Apocalisse.. ', s' 38-40.

P

roblematika Lidskyrch práv
A]bert

J.

Beneš oP
kter se tyká

Na konci 2. tisíciletíse setkáváme se zvláštním jevem,
problematiky lidsk ch práv: na jedné straně se pojem lidsk ch práv stal
nedíInou součástíoficiálního;jazyka státri a politick ch organizaci, kde se
slilo ují ve všech pádech, na druhé straně jsme i na konci tohoto tisíciletí
švědliy pošlapání zákiadních lidskych práv, a to takov m zp sobem' ktery sotva najde obdoby v minul ch stoletích. Sdělovací prost edky nám
p inášejído tepla našich obyvákri neuvě itelné zprávy o etnickych čistkách, o genocidách, zďá se,.Že tyto v st eliiy se pomalu stávají běžnou
součástídobového koloritu na konci našeho osvícenéhodvacátého století.
Pokrytectví v politice je zviášťpodtrženo skutečností,že režimy, které
nepokrytě pošIapávají lidská práva, se bez větších potížístávají ,,saI nními", jejich protagonisté jsou vítan mi hosty a partnery u čeln; ch
p edstavitelri soudobé poliiické scény dnešníhocivilizovaného světa. Stačív této souvislosti vzpomenout na návštěvy dnešníchp edstaviteiii Číny
v rri'zn ch státech západní hemisféry.
Všeobecná deklarace lidskiich ptáv z r. 1948 ve své preambuli praví:
,,ÍJznání dristojnosti vlastní všem čIen m lidské rodiny a jejich stejnych
a nezciziteIn ch práv p edstavuje základ svobody, spravedlnosti a míru
ve světě." V závěru dokumentu čteme slova: ,,Nic z této dek]arace nesmí
b;it vykládáno ve smysiu, jenž by zadával jakémukoliv státu, skupině
nebo jednotlivci právo vykonávat činnost nebo uskutečnit akt' usiiující
o zma ení práva nebo svobody, jež jsou v této Deklaraci vyjmenovány."1
Na tento vyznamny dokument navazují další'nap . Víde ská deklarace
a ochrana lids\ ch práv je prvo ad1 m
z r' 1993, kde se praví, že
'podpora
rikolem mezinárodního společenství".2
Všeobecná dek1arace lidsk ch práv je vysoče hodnocena papeži. Pavel
VI. ji hodnotí jako jeden z nejslavnějších počinri organizace spojen ch
národri v jejím v znamu bezpečnécesty k míru.3
Úvaha nad tématem lidsk ch práv se mri.že soust edit na čty i okruhy této problematiky: najejich zako enění v lidské p irozenosti, najejich
lVšeobecná deklarace lidsk:Ích práv, čl. 30.
2víde ská deklarace, Světová konference
Preambule i.

o lidsk1ich právech, fčerven 1'993f,

3Poselství prezidentovi 28. Generáiního shromáždění organizace spojen1y'ch náro-

d , AAS 6sl7s73/,
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První odpověď najdeme v obdobném, patrně i stylotvorně použitém,
v razu ze Ii, !2, kde se íká, že drak prisobí na zemi s velik. m hněvem,
piotoŽe ví, ,,ž;e tŽ májen málo času". Není zde'sice v. slovně uvederio,
,ďa ,!,rar,,*áIo" se t ká doby trvání nebo omezené prisobnosti draka,
p.audcpodobnější je v-šak druhá možnost: z kontextu totiž vypi vá. že
árakoua *oc je-poitavena do protikladu k neomezené moci Beránkově.
Jaky.závěi z našeho textu vypl vá? Y raz ,,krátk čas", kter tvoí protiklad k vyrazu,,tisíc let"' neoznačuje dobu trvání, ale vyjad uje
je sláb
skutečnost' Že démon, ktery. rušivě p sobil v lidsk; ch dějinách,
a že jeho prisobení už ml lže b t jen nev1 razné'
Ňy''í si shr me vše, k čemu jsme rozborem textu dospěli: dějiny spájejich
sy potrvají určitou dobu, o její délce se však nikde n_emluví' V
jíž
se
doKrista,
íšeného
vzk
síla
p.'iict'u bude aktivně prisobit vítézná
pohled
první
na
démonická,
síla
také
zde
stalo názu,, ,'tisíc let", ale bude

Kris_
sebevědomá a všemocná, ve skutečnosti však slabá a ve srovnání s
názvu
dosta]o
let"
k
protikladu
v
se
sí]e
tem bezvyznamná. Této
',tisíci
čas".
,,krátky'
'
v"t'taaa* k tomu, že oba časovév 'razy - ,,tisíc let" i "krátky čas"
_ mají v znam kvalitativní a s reáInou dobou trvání nijak nesouvisí' je

t eba kvalitativně a symbolicky chápat i jejich posloupnost, a proto se
nesmí vyk1ádat realiŠticky ani sitpo"at do určitédoby' To vypl vái z Ž

90,4:Božích,,tišíclet"'není srovnáváno s nějak m časov]ímťrsekem současnosti, ale se ,,včerejškem,jenž minul". Lidsky čas a BoŽí p ítomnost
v dějinách jsou zcela nesoumě itelné a nesoumě itein je v tomto smyslu
i uždy v iaz časovéposloupnosti. K tomu, aby se dosvědčila a zd'iraznila něsoumě itelnost Božího',času" a času lidského p ece stačilo Ťicí, že
tisíc let je jako den. Žalm však dodává a podtrhává, že jsou jako den
uplynul'.
'
Posloupnost v Apokalypse se net1íká reáIného času, ale je to symbol,
kterj, zd'&r az uj e kvalit ativní nesoumě iteinost'
Kristus i dábel jsou p ítomni ve stejném časovém riseku, ale p ítomnost jednoho se radikáIně Iišído p ítomnosti druhého a je s lí zce\a

neslučitelná, jedna s druhou se nesnesou' Kristus a dábeI jsou ti největší
protivníci. P ítomnost Krista nastolujícího Božíkráiovství smě uje k naprostému zničenídábelského protiÝníka a dábel chce zase zničit Krista.
je však již rozhodnuto' ,,krátk1 čas" Se nemriže rovnat ,,tisíci. letrj.m":

zvítézíKristus.
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ve Starém zákoně: ,,starého hada" z Gn 3, 1, ,'Žalobce a nep ítele" Iidí
z Job 1, 6-72 a Za 3, I.
Po této vsuvce vyprávění dáIe pokračuje: literární formaje zde pral'
se zdťrraz uje, ja1i je drali
děpodobně pŤevzatai mytoiogip. Ve vyprávění
'ho

možnosti dáIe prisobit: anděl

,,spoutal" pomocí ,,velkého e-

"bauen kter držel v ruce.
tězu",
jali jsme
Toto spoutání je doprovázeno časor' m určením'které se,
jeho
pozadí'
již uvedli,-v textu někoiikrát opakuje a tvo í jakési
AnděI ,,ho spoutai na tisíc let" . Z kontextu vypl;y'vá, že obrazem spoutání chce autor vyjádŤít,žedrali uŽ nemriže dáie prisobit'
Děj souvis1e pákračuje, anděl draka nejprve 'spoutal na tisíc let"
je tak
a pak ,,ho svril áo-propasti, zav el ji a svrchu zapečetil". Drak
je
tam
a
propasti
je
do
-,
,yuáran do prost édí,které mu vlastní je
je
to
a
dokonce
ularr en klíčern,o němž byla eč p edtím. Propast
_
Drak
zapečetěna.
svrchu
noq detail, kter v rivodní prezentaci chybí
je zcela oddělen od prostoru, kde žijíiidé, žádnym zplisobem se k nim
nemriže dostat, jeho odloučenost je naprostá'
Cíj tohoto odděiení je z ejm : v Gn 3 drak v podobě starého ,'hada"
lidi obetstil a svedl, ale nadá]e uŽ nic takového možnénebude. Tato jeho
naprostá odzbrojenost Stejně jako p edtím jeho spoutání je doprovázeno
časov m určením ,,natisíc let". To vyjad uje, že drakje spoután opravdu
driklaáně. Tutéždrikladnost a zaručenou ričinnost vyjad uje spojení ,,na
tisíc iet,,26 i v souvislosti s uzav ením propasti a jejím zapečetěním.
Nyní je na posluchačích,aby tento v raz dešifrovali a správně porozuměIi l celému kontextu. Nejprve si posluchači kladou otázliu' zda
jako skutečnou dobu trvání
,,iisíc iet" je t eba chápat ťealisticky, tedy
áaného děje, nebo zda o nich mají uvažovat jako o symbolickém'qírazu, kter ii vyžaduje dalšízp esnění. Bezprost ední kontext vede spíše
k symbolickému chápání: vždyťcel lext je symboly témě p etíŽen (k1íč,
etěz, propast' ,,spoutání", uzav ení propasti a její zap'ečetění)'Vykládat ,,tísíc1et,realisticky by bylo možnéjedině tehdy, kdyby v textu byla
nějaká qislovná zmínka, která by nás k tomu oprav ovala. KaŽdé číslo
tottz v Apokalypse Svou vlastní symbolickou hodnotu, o čísleclilze
^á
v souvisiosti s Apokalypsou mluvit jako o velice driležité'specificlié iiategorii symbolri.27 Poznamenejme' že číslo1000 plní v Apokalypse svou
26Že se jedná právě o ,,těch tisíc iet", o nichŽ již byla v textu eč' tedy o t chž '
jez ejmé zl'oho,že podruhé jetotočasovéurčení

',tisícletq,,naněž.iedrakspoután'
použito
s určit1Ím čienem.
27S.o.r. U. Vanni, L'Ap.ocalisse..., s. 52-54.
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symbolickou funkci i v p edcházejícím textu: je součástíčísla144 0oo (7'
4_8; 14,1), a tedy i součástíjeho symbolického v5íznamu.
Již q še jsme se zmínili o tom, že židovsképrost edí konce 1. století
chápalo v raz
let" jako vyslovn;f odkaz na mesiášské kriilovství. Je
',tisíc
pravděpodobné, že autor Apokalypsy ho p evzal právě odtud, zátoveí
však musíme upozornit na to, že mezi jeho pojetím a pojetím židovsk1Ém
je jeden driležit]1i rozdíI. V židovskémprost edí je tísíclet, stejně jako
dalšíčísla,o nichž jsem se jížzmín1li, chápáno reálně, jako skutečná
doba trvání, kdeŽto v Apokalypse plní čísiafunkci symbolri. Apokalypsa
tedy plynuie navazuje na Židovskou tradici, a p edevším na Židovskou
apokaiyptiku, ale zárove je origináIním, tvrirčímzprisobem p etvá í.
Jak q znam má tedy v raz ,,tisíc let", budeme-li ho.chápat symboiicky, a nikoiiv realisticky?
K jeho pochopení dospějeme dvěma cestami. Prvli z nich bude Star;
zákon,28 kde v Ž 90, 4 čteme: ,,Tisíc J.et je ve iv}ich očíchjako včerejšek,
jenž minul, jako jedna nočníh]ídka." Textem apokalyptického raženíje
bezpochyby i druhy list Petrri.v, ktery tento v raz žalmu p ebírá, aby
vysvětlil opoždění parusie a zplisob, jírrižje Brih p ítomen v lidsk ch
dějinách (2 Petr 3,8-9): ,,tisíc iet v jeho očích"je čas Boží,čas nesoumě iteln s časem lidsk m, ale současně i čas' v němž je Brih p ítomen
a v němž prisobí právě skrze lidské činy.
Druhou cestou vedouci k pochopení symbolického v znamu v' razu
,.tísíclet" je již zmi ovaná pozdněžidovská a rabínská literatura. Čísla
udávající dobu trvání mesiášského kráiovství se v ní sice rrizní' ale p esto
mrižeme mluvit o určitémzák]adním kontextu, kter11i je pro všechna společn1 : vždy jde o čísloudávající dobu trvání kráIovství, které nastolí
Mesiáš a které bude p edcházet království věčnému.V dí]ech židovské
apokalyptiky, která vznikala ve stejné době jako Apokalypsa, už najdeme
i stopy symboiického užitíčísia,,tisíc" jako narážky na Boha a Mesiáše.2g
Spojíme_Ii obě dvě linie' iinii žalmu 90 a jeho interpretaci ve dru_
hém listu Petrově a linii židovskou, dospějeme k závéru, že v raz ,,tisíc
Iet" odkazuje na Božíp ítomnost a Boži prisobení v dějinách i v sou28Autor Apokalypsy Star zákon sice nikde p esně necituje' ale p esto z něho boha_
tě čerpá: bylo spočítáno, že míst' kde je souvislost se Star1y'm zákonem zcela z etelná,
je v Apokalypse 814. Star zákon je jak msi kadlubem, z néhožje Apokalypsa odli-

ta. Dokumentaci viz in: U. Vanni, Apocalisse e Antico Testamento: una sinossi, 2.
p epracované vydání, vyd. Pontificio Istituto Biblico, Řim rsgo.
to
'"Typicky je v tomto ohiedu v1'raz ze syrské apokalypsg Baruchoag, podle níž

v Mesiášově době bude ,,vinice s tisícem v1ihonkri' vyhonek s tisícerri hroznrl a hrozen
s tisícem zrnek", (Ap. Bar 29, 5).
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časnosti. Toto prisobení si však zárove zachovává všechny znaky Boží
transcendence a s iidsk1 mi mě ítky je zcela neslučite]né.Uvědomíme-li
si, Že od Mesiáše, o němž ' mluví židovsko-rabínská literatura, není ke
Kristu daleko, mrižeme naše qivody dále zp esnit: v 20, 4 se íká, že ,,tisíc iet" je doba Kristova vládnutí. Tímto vládnutím sě rozumí aktivita,
s nížKristus a jeho věrní napomáhají k nastolení věčnéhokrálovství'3o
Yyraz ,,tisíc let" se tedy vztahuje k postupnému nastolování Kristova
kráIovství.
Jaky závér z těchto rivah vypl vá? Číslo1000 je číslo'které se vztahuje k Bohu; pokud je použito v časovémvyrazu,,tisíc let,, vyjad uje se
tím, Že Brih je v dějinách vždy aktivně p ítomen a - následně a p esněji
- i to, že Kristus pracuje na nasiolení Božíhokrálovství. ,,Tisíc let,, je
označenípro dobu' v nížKristus aktivně prisobí. o tom, jak dIouhá tato
doba ve skutečnosti bude' se autor nikde nezmi uje.
Text zdriraz uje, 'že démon bude ,,na tisíc iet" zneškodněn: tímto
zprisobem se posluchačrim p ipomíná, že Brih a Kristus jsou v dějinách
p ítomni aktivně a nep etržitě. Tato jejich p ítomnost je, Sama o sobě, absolutní, všezahrnujicí: Božíprotívníkje zcela zbaven své moci.
Y iwaze,jíž je nit vyprávění p erušena a která je adresována p ímo posluchačrim, však najdeme up esnění: ,'Potom", po uplynutí tísícelet, je
podle Božíhoplánu ,,nutné", aby drak p estal b1it na určitou dobu zcela
bezmocn5?, aby ,,byl rozvázál", aby se mohl uvolnit z etězu, jímžbyl
spoután; a opustiJ místo, kam byl vykázán, a znovu se dostai k lidem.
K tomu dojde ,,na krátky, čas". Vyraz ,,krátky čas" je t eba vykládat na
téžesymbolické rovině jako v1Íraz',,tisíc let", k němuž zjevně tvo í protiklad. Jaky je jeho p esn1i vyznam? V Apokalypse se S ním setkáváme
několikrát: o ,,krátkém čase" se mluví v odpovědi určenénetrpělivi?m
mučedníkrim; kte í si k]adou otázku, proč Brih s koncem dějin zdánlivc
otálí (6, 11). Je jim ečeno, aby ,,měli strpení ještě krátk čas, dokud
nebude doplněn počet také jejich spoluslužebníky (...), kterí mají b1it
utraceni jako oni" (6, 11). Y' raz ,,krátk čas" je označenípro dobu mezi
okamžikem modiitby mučedníkria chvílí,kde se dějiny spásy uzav ouo tom, jak dlouho bude ,'krátky čas" trvat, se nikde nemluví' tento čas'
v němž bude zlo dáIe prisobit a zabíjet dalšík esťany, je však označen
jako
krátky' skoro bezvyznamny. }íabízíse otázka, proč je v 6,
',mal ",
11 tohoto p íviastku použito a co vlastně znamená.
3oRozborern p ípadrl, kdy jsou v Apokaiypse použity v razy
,,království, vláda,,,
,,kralovat. vládnout" a ,,král", sé dospělo k závěru, že se jedná nikoiiv o království už
nastolené, a]e o království' které je teprve t eba nastolit. Dokumentace viz: U. Vanni,
L' Apocalisse.. ., s. 352-354.

