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Váženíčtená i,

pokud si chcete p edflatit Salve na rck 2000, uči te tak pomocí
p i}ožené doženky co nejd Íve, neboť v itnoru již nebude možno
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smlt v touze dát život sv1'm dětem",je autorkou zlevážen p emírou zavádéjících m dních tvrzení. Nechybí také obvi ování textri Písma z antifeminismu'
což vyvolává kritiku ze strany současn ch rabínri, kte í obvi ují feministickou
teologii z antisemitismu. ČIánek opravdu bobtná polarismy. Rudolf Srnahel
ve stJti Du,chouní otcoastuí zpracovává téma psycbologick ch a pedagogick;ích
p edpokladri v duchovním životě. Slovensk autor Robert Sarka p inášív] klad
il l,li o,rz-zs o stětí Jana K titele. Švcarsk. biskup Kurt Koch, kter p edském roce v pastoračním centru v Hradci KráIové, prezentuje studii
okraj,i nebo b t sol,i země' Tato p ednáška byla p ednesena na sympoziu r, Česk ch Budějovicích. Dá]e nás]eduje serie krátk 'ch č]ánkri od S.\4.
šiardy.Trochtové Mi,losrdn, B, ,h otec a M.L. Gonda]eové Náuraty ztracen, ch
syn,' k uí e. obě autork}: se dot;y'.kají otcovského milosrdenství v Božílásce
kč]ověku. Ji í Kotyk píšeo pokusu, jak revidovat Husriv ploces v publikacích

nášel v

česká

provincie

lo

Žiao it na

z roku 1904. Rozhovor na téma magisterium a teologie, kter:' vedlí kardináI

Ratzinger s několika teology' je v; bornym koměntá em požadavkri k papežskému listu Ad tuendarn f,d,ern. Dr. A.'Hrdina z právního hlediska posuzuje tzv.
návrh ristavy katolické církve. Závěrečnéslovo k této diskusi o írstavě pat í
biskupovi J. Škarvadovi' Po uve ejněn ch recenzích Viktor Conzemius napsal
nekroiog o zesnulém Jacques

Loewovi'

Dominik Duka oP

Editorial
Vážení čtená i,

jsme n'a prahu nového roku a vám se dostává do ru]tou poslední číslo
devátého ročníkunašeho časopisu. Dovo]te mi, abycLt stručně nastíni]
jak pevně douÍám, zajímav obsah.
'jeho,
Zv]áště v souvjslosÚi se symbokckym rokern 2000 si mnozí ]idé kladou otázku po ,,konci světa".,K esťanétuto udá]ost na zák]adě Zjevení
nespojují s pesimistickymi vyhJídkami, ale s nadějnym a Iadostnym oče]ráváním. Proto otiskujeme druh.ou část studie ita]ského teo\oga IJ. Vanni
na téma mi]enarismus, Jtterá se zab ,vá někter mi prob\ematick mi pasážemi Z pos]ední novozákonní knihy, Zjevení s\r. Jana. Uflynulr rok byL
pod]e papežského dokumentu Tertio mi'Ileni,o adueniente zamě en na tajemství Boha otce. K této tematice se proto vrací pubJikol,áním své
p ed'nášky Štepán Filip oP. P. Metoděj Habá oP sehrá] v moderníCh
dějinách dominikáns]tého ádu v česk ch zemích zásadní, a ještě ne zce]a
vyročíjeho narození se v o]omouci
doceněnou ro]i. TJ p í1ežitosti
'1579
P. Dominik Duka oP. Jeho p Ítaké
kona]o symp zium1 kde vystoupi]
'
pohled
na P. Habáně. P. Damián
pozoruhodn
spěvek nabízíosobní a
p
íIiščastou ob]ast _ církevne
Ievue
p
v
našem
ibLižuje
"l{ěmec oP nám

ní právo. Diecézní biskup z Gurk-Klagenfurtu Dr- Egon KapeJlari pak
nabízízv\áštní poh]ed na vánočnímysterium Dítěte Božího.Nechybí ani
da]šíčást z cykJu P áte]ství s Bohem a Tecenze.
Radim T. Cernušák oP

šéÍredaktor

Milenafismus:
kritéria pro k esťanskéroz]išování
Apokalypsy 2O. 7-70
II. část

Ugo Vanni S.J.
Zj 20' 4_6: ,,krá]ování" rnučedník
a ,rprvní vzk íšenÍ"
4

A vidě1;sem tr ny
i ty, kte í se na ně posadili

a jimž b5llo dáno (právo vykonat) soud,

a také duše těch''

í by]i popraveni
pro Ježíšovosvědectví
a pro Božíslovo,
a ty, kte í se neklaněli šelmě a jejímu obrazu
a nep ijali její znameni
na čelo nebo na ruku:
i<te

tí ožili

a ujali se vlády s Kristem

la

tisíc let.

ostatní mrtví

nebudou moci ožít,
dokud se nedovršítéch ti,síc let.
To je pruní uzk íšení!
6 BtazeÁE a suaty je ten, kd,o rná lj,čast
na tomto pruním uzk íšení!
Nad.takouymi druhá smrt nem , moc,
ale budou bněžímiBoh,a a Krista
a s nírn budou kralouoÍ tisíc let.
Tento text navazuje na Daniela 7, 22, kde se m]uví o ,,Synu člověka"
'
svě uje dějiny, a o tom, že jednou dojde ke konečnému
'Věkovit]í'"
zhoclnocení dějin.1

jemuž

12 knihy Daniel, která je skvělou ukázkou'apokalyptického žánru, Apokalypsa
L. Beala, The Use of Daniel i,n Jewislt Apo-

čerpá velmi často, nicméně h3lpotéza G.

RecpNzp
pro ni pok ivenírn gotiky.. Renesančníumění spat uje zploštění náboženského
rys'u umění, tedy zploštění umění vribec. V baroku vidí reformu renesančního
., uměni. Baroko hiedá'spojení mezi vírou a vědou a člověk unaven
'ikroku
renesančním blouděním se postavil na zem pokorn , neboť poznal svou omezenÓst i svou bezmocnost. Barokní člověk má totiž tragick;Í životnípocit, ovšem
s k esťanskou světozornou jistotou, že všechny p irozené tragedie byly vykoupeny šmrtí Kristovou a že jedinou skutečnou tragedií je smrt'eln1y' h ích' Zdé
je ko en dramatičnosti barokního umění. Závěr knihy je věnován 19. století'
které je obdobnou cestou hledání historizujícíchslohri'
Čtená pozn.á,1á hioubku i šíku erudice autorky, která je odkázána pouze
na slovo či primitivní kresbu na kousku papíru. P esto se domnívám, že pro
současnéhostudenta mriže znamenat víc než Pijoanovy Dějiny umění.

Petr Vopěnka: Pod'ivuhodny květ českéhobaroka Karolinum, Praha 1998
Profesor Karlovy univerzity, matematik a b v9,l ministr školstvíve své

studii věnované 150. 1Íročíri.mrtí Bernarda Boizana objevuje velikost Karlovy
uniÝerzity v době baroka. Sleduje cestu od slavného profesora Roderiga de
Arriagy k Bernardu Bolzanovi. Doba jiráskovsko-nejedlovského temna se mění
v dénníjas a čtená mriže s ridivem pročítatpoetickomystické texty sv. Jana
zKŤížeči sv. Terezie z Avily a objevovat velik zápas s nekonečnem, ve kterém
se rodí prohlouber.;í' pojem Boha, Stvo itele vesmíru. V tomto zápase jsou
i oběti - Ga1ileo GaIiIei, Giordano Bruno. .tutor kriticky hodnotí jejich p ínoš
a dokáže'rozlišit i část pozitivního p ínosu G. Bruna. P itom p inášíArriagovu
kritiku, která ukazuje i negativní známky Brunovych ideí. Tato-kniha vznik]a
v rl'zké spolupráci' s profesorem Stanislavem Sousedíkem.

Teologické texty č. 2, ročnil< 10' 1999
Druhé, čísloletošníchTeologick ch textri je monotematicky věnováno Bohu
- otci lidí. V rivodníku si o. Mádr klade otázku o polarizaci v církvi. Imperativ pravdy 9, dobra jsou pro něho vodítkem ve vzedmut1 ch vinách současné
církevnídiskuse. V rubrice Studienacházíme pět statí. V první doc. CMTF UP
olomouc C.V. Pospíšil oFM vystavěI celou rivahu na protikladu otcovství, jak
ho známe z textri Písma a zkompromitovaném otcovství v současné.spoiečnosti s podtextem hlubiniré psychologie. V druhé statí, B h u pod'obě ženy?.

Dorothea Sattlérová, německá teoložka, v kontextu feministické teologie hovoí o Bohrr a snažíse napravit obraz Boha partnerskou dvojicí. P ináší tvrzení
o clvojici Jahva a jeho Ašery jako o božském páru. Ve své nehoráznosti dokonce tvrdí; že Izrael dospěl k monoteismu ko]em roku 99 p .ed Kristem, což je
práce" někter;Ích badatelek. Jedná se o kontroverzní a nepodložená
',v;ísledek
tutzelí.
Autorka si stěžuje na negativní reakce jak izraelskych badatelri' tak
k esťansk ch autorit. Verš Geneze I,27 by chtěla p eložit ,,Blih stvo il č]ověka
zašpičatěléhoa dutého, jako svrij obraz'!. Laik se diví a odborník žasne nad
originaiitou p ekladu.'Článek,, ktery ukazoval patristickou i-st edověko'u šíi
pojetí BoŽí lásky citací modlitby sv. Anselma z Canterbury, ,,Ježíši,nejmilejší
Pane, nejsi téžmatkou? Vskutku jsi matkou, matkou všech matek. okusii jsi

takov:fto článek za adit'do sborníku univerzitního profesora? Na tyto otázky
jako profesor
by asi mělo oclpo.,,ědět širšígrérniunr' Profesor Balabán podobně
krisesťanské
k
oddalují
Hejdánek .'" .uérlr vztahu kek esťarrstvíse bezesporu
jaké
Z
postmoderny?
Kritika
Dusrir.postoj.
io1ágii. Ner,ím však, kam zaía'dit
fateologické
evangelické
starozákoník
Současn
originální!
porir"? Bezesporu
t"ttv ue"":. svrii elariek T .zání po budo círn čase tématu hebrejské myšiení
rivaze
u g'.*xlk" uiuilcte heLrejštiny. Stanislav- Se-gert věnuje pět stránek
díIe.
v
a
Balabánově
Bib1i
času
pojetím
šIí
nad
se
zaIn
ve
které
nZimy a čas,
pui. šta*u p ispěl č]ánkem Na sleutcích rnilosrd,ertství stojí suět, ve kterém
se dot;Íká talmudické ,,charity". Josef Smolík preŽentuje stat Star a Nou
, kon"u d.ějinách.. ČIánek věnuje hodnotícímu vztahu mezí Star m a Nov. m
I. Štamp.chp ispěl čty mi stránkami pojednáním Dluhg k esťanské
a církve
"at*orr"*.
teologie u,),či, Íuda:iszq kde se snažíp ibiížitpostoj katoIické teologie
k žÍd"ovstvu i duchu II. vatikánského koncilrr. Závěr patŤí čIánku Petra Poje p edstavována jako
korného Struktura a z ,měr zjeuení, Janoua. Apokaly'psa
palííB'ibliografi,i
sborníku
stránky
Poslední
litlrgie.
esťanské
kníha naděje a k
Milana Balabána do roku 1999.
(J
Rrižena Vack vá: Věze ské p ednášky Arch'ia niu erzzty K arlouy, L 9 9 9
ch lágr.ech a vězniv
komunistick
univerzity
vézeíské
z
p
ednášek
Soubor

kter na padesáti stránkách rivodu zasvěcuje
odvahu nesklonit se p ed zvrj.lí a tyranií
měli
í
tte
těéh,
tt""ar" do života
komuni'stické diktatury. Motto rivodu pocházqicí od spoluvěze kyně Dagmar
tuto
Šl*t*ovt' ,,Vězni nežiji z chleba, ale z naděje.." Je světlem, které prozá ilo
Vackové
R'
p
Dr.
ípadě
národa.'V
našeho
dějin
moderních
dobu
,'"5t"*"e.;'Éi

cích uspo ááal Zdeněk Spousta,

5e

MtlBNeRIsrl,tus

S.r.rvo 4/99

50

to n.at5" vyrristající z vity. Z. Spousta čerpá p edevšímz knihy Dagmar

ter_
šimkorré ByIi jsrne tám. fuky. Několik stránek rivodu věnuje dominikánské
ciá ce a spiro.'x"lce historické pr zy Nině Svobodové, žen9, která-!v]a z těchto
z děžen nejdj1e vězněna v komunistick1 ch věznicích. P ednášky Dr. Vackové
voji lidstva, která'nasti uje fi'1ozofickoo
kulturním'v1
statí
začíaají
l*'"*t"i
uměleck p ístup k tématu. Poté se snažísv m posluchačkám p edstavit v voj
aejin umcni. zattrraprehistorií, vydá se do Egypta a antického Řecka a Říma,
je pro ni nov m
na to naváže kapitolou o starok esťanském umění. Toto období
bytí člověka
celé
promě
uje
Bohu
živému
poměr
k
risekem, neboť t esťansk.í
postupuje
K
esťanství
ch
hodnot.
hmotn
ale
i
duchovních,
po
stránce
nejen
,ru ,",r"r, a tak.vzniká románské umění mal; ch národri v Evropě. Vrcholem

V této kapitoie mrižeme pozorovat genialitu
vztah
člověka k člověku je naplněn milosrdengotice
v
že
iita,
tayz
autorky,
architekiriry je období gotiky.

stl.ím._fiprve s pri]sto]et;í'm zpožděnim p ichází kunsthistorie k objevu, že to
neb1,la'renesancě, aie gotika, která objevi]a č]ověka. Jako nová hudba znějí
si va autork;,' kdy čteme ,,gotika vše p íjímáv ádu bytí a 'v Božímsvětle
Du.cha. *a i t< p írodě néžnvztah, a to k rostlinám i zví atrim, i vědeck]
Alberta VeIzáj,em o p írodu je rozvíjen už v časnégotice na základě systému
renesance je
ké"ho. RenesančníčIověk baŽí po jejicb vyko isťování." Kapitola

D

Kniiia Daniel náš text osvětluje a pomálrá nánr sprár'n6 [6 ''lyložit.
\i Apoiialypse i u Danie1a se miur'í o tom, že liclslié činy buclou podrobeny sorrciu. o tom, kcto je bucle posuzovat, Se r'šali nic nedor'íme:
,'bylo jim dáno prár'o r,,yiionat Soud". Zde autor pouze zdriraz uje, že
Ir soudu opravclu clojde, podrobně ho popíše aŽ pozclěji (Zj 20,27'_25).
Následuje scéna' která s veikou pravděpoclobrrostí se soudem nijali
nesouvisí, nícméněi orra se odehrává r' oblasti transcerrdentna. Je velice

jak

byl pozemsk1 riclěl osob,
které jsou nyní v transcendentnu. Jsou to ',živéosoby"2 (v česliémp ekladu ,'duše")' které se - jali vyplyivá z podr'obné alal zy textrr _ děIí
do dvou sliupin.
Do pryní pat í popraverrí mrrčedníci. V textu je r,1,slol,rrě uyecleno.
proč by'li poprarleni: ,,pro JeŽíšovo svědectví a pro Božís]ovo" - Mučeclníci
dosvědčili ono svědectví' které Ježíšvr'dal Božímuslovu. JeŽíšzosob uje
Božíslovo Starélro zákorra, Božízaslíbení a Božízávazky vriči lidstvu
vyliládá a uslruteč uje.
toto siovo
(srov. Zj 19, 13). Jéžíš
',dosvědčuje",
K esťané pak dosvědčujíprávě tuto jelro interpretaci Božíhoslova'
Do druhé skupiny pat í všichni, kdo nepat í do ,,pozemsltého r'ádu"'
jsou jím prouásledování a zabijeni. ,,Pozemsk;f ád" je charakterízován
stejně jalio ve 13: liapitole Apolra1ypsy, Iide se rn]rrví o ,,šelmě" vystupujícíz rnísta dábelsli ch sil (mo e)' lrterá se usaclí na zemi: konlirétně
se jedná o stát, liteq od sv1 ch občanri požacluje, aby se nru k]aněiiNejde pouzé o ku]t císa e - v Efezu se dodnes nacházejí zbytky clrrámu vystavěného k Domiciánově poctě - ale o celé společensko-politiclié
uspo áclání, které usiluje o to mít nad životem iidí svrclrovanou moc.
oporou taliového státu je plopagancla, literou symbolizuje druhá šelma
vyvstávající ze zemé, která svádí 1idi, aby oživili obraz prr'ní šelnry a dali jí eč. ,,Stát", Iitery si circe do všech podrobností podmanit žir'oty
sv ch občanri' a všechno, co umož uje jelro existenci' tak vytvát'ejí onen
charaliteristicky ,,pozemsli ád", litery vyírstív rozrna ilostí Babyl nu.
K esťanéterrto ád nep ijímajíarri jalio cele]i arri v jednotlivosteclr:
,,neklanělí se šelmě a jejímu obrazu a rrep ijali její znamení". Pozemsliy
ácl usiluje o to podmanit si životy lidí do nejnrerrších detailri, ]i esťarré
prostá: jcle o viclěrrí, z léhožse dozvídáme,

calyptic Literature and in the Book of Reuelation. Ed. universitS' Press, Lalham

1984, podle nížje Apokalypsa mi'drašem k Danielovi, je p ijatelná jen stěží.Pro \'!'světlení'textu 7,7_23 srov. N{. De]cor.le Lipre de Daniel. Ed. Gabalda, PaíížI97I,

s.146-162.

2Tento v1'znam máv Apoka1ypse termín psgclté _ doslova ,,d'uše", ,,život", - kter;i
je zde použit; Naše interpretace odpovídá antropologii, která je Apokaiypse v1astrrí
a pro niž je typíck:.i celistv , jednotícípohled na člověka.

4
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se mrr vša]i pocl íctit rrechtějí, oclmítajíjednat podle jeho p íkazri a b t
jeho otroky':
',nep ijali její znamerrí na čelo (symboi osoby jáko celiirr:
p
lido ijme znamení na čelo, soulrlasí s tím, že buc1e šeimě zcela náležet)
nebo na rulirr" (prar,'clěpoc1obně symbol aktivity).
Všichni' liclo .,šelmrr" a vše, co s ní 'souvísí,odmítají,'vnášejído ,,pozemskéIro světa" svět zcela opačn1f: svět Kristov ch hodnot - Kristovo svěciectví a Boži slovo. x4ezi oběma světy vznílrá vellcé napětí, které
snaclno p eroste v násilí. Pozemsk;i ád se těch' kdo se .mu nepod ídili,
zbavuje. Ne všiclrni se Sice stanou mučedníliyve vlastním smyslu slova,
aIe vzh]eclern li tomu, že oiiolní plost edí svěd'ectví lr esťanri nep ijímá,
není ]i mučedrrictvírrilidy dalelio. K esťan m, kte í se pozemskému ádu
nepoc1 ídiii. brrcle dán život a vláda. Všechno je naopali: zabití žíjía vyobcovaní viádnou. oclehrá]o se .,vzk íšení",které bychom mohli nazvat
,.kontextrrá1ním": v textu se í]<á. že ,,ož1I1", hnec1 poté, co se dozííme,
že byli popraveni, že opustili víditein; svět, licle se odehrávají lidské dějiny. Proti smrti stojí život. Je to život p ekvapující,protože se objevuje
právě tam, kcle-byla konstatována smrt: jalio by se mrtví znovu objevili
ve viditeiném světě lidst< ch dějin.

Tento text lépe pochopíme, dáme-li ho do souvíslosti s pasážío ,'dvou
svědcích" (11' 3_i3): p edstavitelé
ádrr" - ,,dravá šelma
vyno rrjícíse z propasti", (11, 7) - se''pozemského
násilně a ve ejně obou svědkri zbavili (11, 9-10), jejich tě1a všalr neočekávaně oživil cluch života a oni se
p ed očima sqich protivníIiri postavilí na nohy a pak byli vyzváni, aby
vstorrpili do nebe (11. 11-12). Tato událost pozemsky''m ádem ot ás]a'
jejich protivníIiri se zmocni]a Božíbázet a obrátili se (11,3)' Toto vzoyyprávění, které nemá daleko k podobenství' zdriraz 'uje, že
'6y{
',dva
svědci" nep ehlédnutelně a ťičinněpťrsobí v iidskiich dějinách právě po
své fyziclié Smlti.3
I náš text podobně zevšeobec .uje: všichni k esťané,mučednícive
vlastním smyslu s]ova i ti, 1ido se mučedníkykdylioliv mohou stát, j'sou
v clějiriácli stále p ítomni, žíjív nich a zasab.ují do nich i po své smrti.
Jejiclr p ítomnost se projevrrje mnoha rrizn1 mi zprisoby' jak to ostatně
známe'z církevních dějin (,,Akta mučedníkri",jejich spisy, jejich hrob,
Iio]em něhož se soust edí nábožensk;i život, atd.).
Říká nám Apokaiypsa o tom' jak lc esťané,Iite í jížp ešii do onoho
žívota,prisobí v dějinách, ještě něco víc? V jejich p ípadě nejde o žádné
3Aktualizovaná dokumentace a nov1' návrh interpretace viz in:P.
Byong-Seob Min,
I d.ue testimoni d,i A.pocalisse 11, 1-13: storia. interpreto,z.i,one, teologia, Ed. Universit.
Gregoriana. Řím. 1991.
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IV., zab; val se otázkou staročeského p ekladu bible a, také vznikem Karlovy
univerzity. Chybí mi v Seibtově knize citacě Dr. V. Koudelky oP, kterého nao-

pak Spěváček znal a oďvážil se ho i citovat. Seibtova práce nám mriže drirazněji
p ipomenout tezi doktora Dr' W. Lorenze o trojím ]íclu a kultu e v českjich zemích. Zmíněná studie nám pom že pochopit německ pohléd na postavu Karja
IV. v pojetí novodobé německé historie' která se v clemokratickérn Německu
osvobodila od nacionalistick ch kiišéminu]osti.

r99!t9j svrij chléb po vodě (sborník k'l0. Narozeninám M. Balabána. uspo'dal Ji, í Hoblík) CDK Brno 1999
Do sborníku p ispěLi: olga Mitrová veršíSluneční bdrka če&cía Favei Reichrt verši Dalšíbtudy praad,E JobouE. Stať holandského autora K. Duerloo
Monoteisrnus není zuláštní p eložil J. Dus. Filozofick m problémem M. Balabána se zajímá v čiánku B,j'h. prauda a problém J.S. Trojan. Uspo adatel
sborníku Ji í Hoblík napsal pojednál'í Božízobraz,itelnost téma, které je blíz_
ké kalvínské zbožnosti. Nestor starozákonní biblistiky, profesor J. Heller, se
zab' vá v čIánku Geografi,ka a Písni a její teolog,ické konotace zeměpisn: mi
názvy v Písni písnía p ib]ižuje čtená i jejich symbolicko teologick vyznam'.

Dot5;ká se tak práce NI. Balabána o Písni písní.Balabánova vize, kteiá umísťu_'
je Pí1e , písnído orgiastického kultu pohansk]Ích čhrámri není privodní. Petr
Macek p ispěl do sborníku rivabou Whiteheadaua ,,sgrnboliclcá reierence,, u procesu Iní hermeneutice. Nevypl;ivá však z textu samotná souvztažnost mezi
myšlením Whiteheadov; m a Balabánov m. Dalibor Antalík v ivaze o kenaanské',,sakrální prostituci" aneb o dějin ,ch jed'noho m tu věnuje pozornost
kultu plodnosti semitské kultury y lzraeli s odvoláním na M. E1iaáa a jeho

studie. Dodávám * nebyl kuitick:i ce]ibát starozákonních kněžíkontramaniíestací?! Známy badatel -a p ekladatel mezopotámsk; ch textri B. Hruška p ispěl
statí Sumerské a babglonské tabulky osudu. Yeronika Tydlitátová, která častěji
pubiikovala s Balabánem' prezentuje ve sborníku čiánek o suobodě zrozené ze
skepse- Dalo by se íci, že se jedná o subjektivní meditaci. L'enfant terrible
sborníku je J. Dus se sv:'m čIánkem Teologick padek u t e a euangel,i i,i.
Autor p iniíšízajímavé kuriozíty, ve kter;ich nás seznamuje s bibiickou symbolickbu matematikou, kterou.považtje za ripadkov jev. Poté napadá Noq
zákon v koncepci ,,Forrngeschicht]iche Meiode" z antisemitismu. Závěrem však
pŤechází na poie biblické politické teoiogie, pokud něco takového existuje, kde
ukazuje demokratického ducha knihy Jozue, kter;í' byl také vlastní našim táborsk]fm guerillám a považuje ho za ši itele svobody svědomí a demokracie.
Následuje ada zajímav]ích srovnání: generální tajemník KSS - Ftihrer - Papež; Marxovy a Leninovy spisy - Mein Kampf - ímskou kurií vyložená Bibie;
sjezdy KSSS - koncily ímskokatolíckécírkve; KGB (ČEI(A, STB, STASI) -

gestapo

- inkvizice

atd.

Arogance, ignorance, touha po originalitě či postmoderní p íspěvek ekumenismu? Četi jsem článek nejprve s p ekvapením a dočetl se znéchucením.
Je opravdu možn ekumenick: rozhovor . uoto.u* těchto ádkri? Je možné
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Recenze
Roger Scruton: Krátké dějiny novověké filosofie Barrister U PŤinci,pal.
Brno 1999

Známy konzervativní britsk}i poiitik, abso]vent Jesus Coliege v Cambridge
a hostující profesor na lond rrské univerzitě na 300 stranách seznamuje čtenáe s norrovětou fiIozofií' Nejde však o kiasické kompendium, které po uvedení
životopisu fi]ozofa seznámí s publikovan;Ími pracemi' a]e autor se snažívyložit
koncepci fiIozofického myšléníve vztahu k prost edí, a dokonce ukazuje, jak na
každéhoz popsan ch fiIozofii navazují mnozí pozdější myslitelé. Z historick] ch

postav mpdeiních fitoiofri jmenuje nejprve Descarta, skončíu Wittgensteina'
bpocho novodobé fiIozofie rozčleni] do pěti risekri; racionalisrnus (kartesiánská
revoluce). empirisnrus' Kant a,idealismus, politická proměna (Hegel, Marx)'
současná filozofie. Pro dnešníhočtená e není bez zajímavosti autorovo tvrzení..kd1. Ťiká; že pol ahu filozofie m'ižeme pochopit pomocí dvou odlišností:vriči
vědě na jedné straně a r'riči teologii na strariě druhé. Hovo í-li o -fiIoŽofii, pak
pro něj fijozofie tvo í soubor disciplin, jako jsou metafyzika,_1ogika_, episternologie,-etika, estetika, politická fi]ozofie. Podstatn;Ím rysem,fiIozofického myšlení
i" oravda iako cí]. Avšak současná literatura nezná tento cí]. Pak to znamená;
'z"i"t
nr"'"ne, tak věda se nemá k čemu vyvíjet. Zd'e vidi Scruton ko eny
současné krize filozofie. V rivodních kapitolách upozor uje na trauma moderní
filozofie, která zásadně začíná od Descartese. Filozofie však začínáod Platona
a Aristotéla. oba dva odkázaii světu argumenty a pojmy nejvyššíintelektuďní a dramatické síIy. Také i náboženství, ;judďsmus, k esťanství a islám s_e'
pokusilo p isvojít si tyto autory. P ipomíná téžalexandri.jskou školu, Boethia
a první ekumenické kcíncily, které k dogmatické formulaci používajíplat nské
terminologie' tviai též,že nelze p ehlédnout' vznik fiIozofického hnutí, ktěIé
známe pod pojmem scholastika, jehož největšíosobností byl Tomáš Akvinsk
Učitelem Tomáše Akvinského byl v každém ohledu Aristoteles. V obiasti etiky
poskytl Akvinsk pozdějším fi]ozofrim koncept, bez kterého je studium etiky
nebo nlrealizovateiné. Nakladateisk:i čin známého brněnského vyda".ptoane
vatele považuji za opravdu podnětny. Kniha vyšla za podpory' nadace open
'Soctety Fund a nadace Česk I'iter ,rní Jond v p ekladu Ji ího ogroc\ého.
.

Ferdinand Seibt: Karel

IV.,'císa v Evropě (1346-1378)

nakladatelstuí

Liďoué nouiny, Praha 1999
Mnichovsk:i historik Ferdinánd Seibt, kter; pochází ze Sudet a strávil školní léta v Litomě icích, pat í k v znamn;im postavám.německé lristoriografie
a trvale věnuje svou pozornost česk;fm dějinám. Jeho knihaje vybavena bohat 'm ilustračním materiáiem, rejst íkem a citačnímaparátem. Bezesporu pat í
I r'yznačnym monografiím o Kar]u IV. z posledních jet' Nesorrhlasil bych s dos]ovem' kter;í p íIišznevažuje Spěváčkovy studie o Lucémburcích'konkrétně
o Kariu I\l' Domnívám se, že J. Spěváček nemohl v sgdmdesátych letech psát
riplně svobodně, p itom věnoval větší pozornost náboženskému r zr,něru Karla

'

'
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anonymní' _neosobní prYežívání'není to žáďná marxisticliá,'nesmltelnost"
r'yznamné osobnosti i' clějirráclr, ale jcle o sltutečrr1i' r'lit' na život liclí. To
je z ejrné i z da1šíhoparalelního textu: Zj 6,II, iicle se r'íliá, že ..každérouclro", itteré plYeclstalluje ťrčast,na
mu" z mrrčedníIiri bylo clárro
',bíIé
,
-. .
ÁIISto\;e vz.Lillsenl.'^ K esťarré,]tte í rrŽ p ešIi c1o olloilo žir'ota, mollou
stá]e ještě ,,Žít" v dějináclr a vnášet clo rriclr něco Z Kr'istor'a r-zk íšení,
rra němž již mají ričast.
Je.jicl} ztti clivá text do souvis]osti s viáclrrutím: ',ožili a ujali se vlády
s Kristem". Jejich možnost alrtivně oviiv ovat dějiny tedy jasně vypiy'vá
z }iristologie. Již d íve jsrne pouliázali na to, že se nejedná o království už
nastol né, a]e o v]ádu, již je teprve t eba nastolit..K esťanéz onoho světa
státe Žijí a alitivně prisobí v ciějinách, a tak spolu s Kristem napornáhají

tomu, aby lidé postupně opouštěli pozice Božínrukrálovství nepr'átelské
a aby bylo moŽné llastolit Božíkrálovstr'í.
To vše - život'a vládnutí s Kristern _ je vztaŽeno Ii tisíciieté íši:

,,ožiii a ujali se vlády s Kristern na tisíc let". Vyznam r' razu,,tisíc
let", Ii němuž jsme ctospě1i y; šel Se na tomto místě potvrzuje a dáie
' rozváďí: Kristus a jeho věrní v lidsii clr dějináclr alitivně pťrsobí' pracují
na lrastolen jBožíhokrá]ovství a p eliorrávají vše, co se jim staví clo cesty'.
Nacházíme zde téžjedno rrp' esnění: ,,ostatní rnrtr'í", tecl;' ti, Iido
láIeži ,,pozemslrému ádu", nebudou mít na životě aní na nastolování
BožíIrolrrálovství žádnou ričast. I oni' stejně jalio k esťané, jednolro dne
ze scény dějin zmizí: zem ou. Avšak zatímco k esťané v jiŽ vyše vysvětie-

ném smyslu slo' a ožijí'oni v nehybnqsti a nečinnosti, do nichž je uvrhla
smTt, z stanou. Kristus a jeho věrní budou v dějináclr p ipravovat nastolení BožíhoiiráIovství - ,,dokud se nedovrší těcli tisíc let" - mrtví' lcte í
ádu" , zmizí ze Scény dějin a nic uŽ l]ezm Žou.
náIeŽeli

',pozemsltému
I oni se sice, stejně jalio li

jejich r-z]ďíšení
bude pouze vziir=íšenífyziclié - bude to jakési ,,drulré vzli íšení''- literé
je p ívede p ed Kristriv soud (srov. Zj 20,l2_l3).
Následuje další,,vysvětlení v zár'or1iácjr"', v němž autor sví/m obvylrl1im Stylem _ v těclrto p ípadeclr porržívá vždy r'ěty uvozetré slol'y
je'.'.", ,,to jsou ..." _ posliytuje posluchačrim vše pot ebné Ii tonru'
',to
aby clokázali porozumět jeho symbolicliému pose]ství a r'ztá]rnout je na
esťarré, l'rátí do života, ale

sliutečnévěci a události.
aV synrlloiické m]ur'ě Apoka]1''psy p edstar'uje

JrÍIá barva vŽd1' l'ztall ke Kristovu vzk íšení,kter je pak up esněn z kontextu. Rouc]ro p edstar'uje to' 'co je s da_
nou osobotr nerozlučně spjato a urrrožiruje'druh1irn identifikovat ji. Sror'.: U. Vanrri,

L'Apocalisse. .., s. 49-,52; 42-44.
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Autor nám nejprve ultázal, že lir'esťané, ]<te í rrž zem elí (ría tom
í clo mocného kráIovství. Nyní mlrrví
o r'zk íšenív plném smyslu s]ova. K esťané z onoho světa mohorr p sobit v clějináclr clíky svémtr spojení se vzli íšen;fm Kristem, a tLrclížjiž
mrrseli b)'t nějal(}'m zpťrsobem vzli'íšerri' Aritor všalt ?árove up es uje, Že zatírn proběhlo pouze Jprvllí vzli íšení".Dojde ještě lie drulrémrr
vz]i íšerrí'Iie vzli íšeníve vlástním, plném smyslu slova' lie vzliŤíšenífyzÍcliému. V této souvis]osti mluví autor i o ,,druhé smttÍ". o tom, co.je
prvlrí smrt se sice nilide nezmi rrje, ale bezpochyby má na mys1i smrt
v obvylilém smyslu s]ova. Autor tvrclí, že je ještě .,d'rulrá smrt", jakási

jaliorr smrtí nezá\eži), žijía pat

srnlt ,,na druhou", která je ještě mrrolrem více smrtí než smrt první: jcie
o naprostorr a nezvratnoLr ,,mrtvolttori nehybnost'1', ltterá'postihne dábla
a všechny', Iido se s ním spolčili. obclobně je i ,,první vzli íšení",které už
obsalrLrje v zárod]in všechno. co bude součástívlastního vzli íšení_ na
prvním místě ričast rra vzk íšeníKristově.5
Po tomto v.vsvětlení arrtor zá iv.l,'mi barvami 1íčíťrclěI k esťanťr na
onom světě, tedy těch' kte í již mají irčast na prvním vzli íšení,a umož rr.je taii posluchačrim, abi' si pině uvědomili, oč se jeclná. Proč autor, Irtery
p edtím šestlirát porržil slovo ,,blažen;Íl',dodává zde ještě navíc ,,svat "?
Co chce tímto doclatltem vyjádr'it? Slovo ,,Svat " je v Apokalypse použír,'ánopro to, co pat í p ímo Bohrr a Kristu, co se plně uskuteč uje
v transcendentnu a m že prisobit i na zemi. Na tomto místě se slavnostně
vyhlašuje, že lr esťané,mučedníci skuteční i tÍ, kte í se jimi mohou stát,

-mají vpravdě írčastna životě vz]< íšenéhoKrista. P esvědčenío jejiclr
slivěiém posmrtném riclětu se odráži i ve zvláštníírctě, která je mučednílirini prokazována: už v nejstaršíc1r ,,alitech" jsou nazyvání,'blažen1lmi
a svat.Ymi". Posluchač m jsou p edstaveni ja1io obdivuhodné vzory li následování' Poté autor vysvětluje' pro k jejich pov šenídošIo.
,,První vzii íšení"ještě nep inášíp1nou ričast na životp vzli íšeného

Krista _ ta nastane až po druhém vzk íšení- ale p inášíjistotu,

že

5v1'klac1' liter}r zcle nabízíme, vychází z ce]]<ového kontextu a je jeho vysvět1er'rím.
Takto se 1ze vyrovnat s obtížemi, které p edstavuje termín ,'první vzk íšení".Jiní
auto í ho r'ykládali v rnrar.ním smyslu slova a vztahovalí ho ke k trr nebo k dalším
ťtsekťtm k esťanského žívota.Dokumentace srov.: R. L' Alorich, Diu'isions of the First Resutection, ,,Biblioteca Sacra" 128 (i971), 117-f19; P. E. Hugues, Th'e First
Resurrection: Another Interpretation ,,W'estminster Theological Journal" 39 (1972),
315-318; NI. G. Kune.7 e First ResurrecÍioz. ,,Westminster Theoiogical Journal" 37
(1975). 366-37 : .1. R. Michaels, The First Resurrection: A Response ,,Westminster
Theological Journal" 39 (1976). 100-109.
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obsah dosud naznačenych myšlenelt je 1akov;f': zásluha,a láska pat í
li sobě. V tom slově máme oclpověď na dvě otázky, které mrrsí zajímat
IraŽdou duši toužícípo správném Životě s P ítelem: kter;imi skutky nab1 váme zásluh - které skutky jsou nejvíce záslužné,
V první záIežitosti b]1ivá leckcly omyl u duší,jež se považujíza jaksi v jimečnéa odlišnéod ,'obyčejnych" li esťanri. Mají svou .,zvláštní"
cestu, sv .j zv]áštnízprisob života. své .,nemožnosti'i žítpodle pravidel
jalio druzí' T eba se vypěstují v jisté zaryté idiosynkrazii proti určity'm
skutlum k esťanského života - i proti svátostem, hlavně proti svátosti pokání. Ti a všichni musí vědět, že jednou podmínkou záslužnosti je
lznání, pop ípadě p ímédoporučení Bohem. Úkony ctností, jež poroučí
nebo radí evangelium, ťrkony poblušnosti církvi, irkony svátosti Kristem
ustanoven1ích nab: váme zásluh. Kdo by chtěl mít zásIuŽné skutky' a toto
by pomíjel - marně by se pachtil po zásluhách. Neboť to je cesta Bohem
určená.
- 'Ň-Jteto

cestě pali nalezne duše zásiuhy všude lioiem. má-]i opravdovou iásku. Kdosi napsal o lásce, Že je to ctnost vše zasahujícího gesta.
Ja]io \ze všechno konat s lásliou a z lásky, tak p átelská láska k Bohu obsáhne i nejvšednějšíťrkony a dá jím podmínky záslužnosti' V tom
smyslu napsal apoštol Pavel, že milujícím Boha všechny věci napomáhají
k dobrému (srv. Řím 8,28); i nejmenšíiÍdské írkony učiníiáska slavn mi
a nesmrteln1imi činy Božíchdětí.
opětně: čímvíce p átelské lásky k Bohu. tím většízás]užnost. Jsou
činy samy o sobě veliké, ale bez iásky jsou bez zásluh, s maiou láskou

jsou máio záslužné. Jsou činy malé o sobě i s nádechem směšnosti v očích
Iidí; a]e veliká láska je činínejvíce zás|užnymi. Proto zděšeně vola] sv'
Augustin: ,,Povstávají neučenía uchvacují íšiBoží,kdežto my učenízristáváme v nízkosti". Ti neučení cel1im sv 'm srdcem pochopili apoštolovu
v zvu;
všecko mějte lásku" (KoI 3,14)'
',Nade
Shromaždujte si poklady v nebi, které ani rez nekazí, ani z1oděj nevykopává, které však jsou pramenem vašínesmrtelnosti, osobní iiesmr-

te]nosti Božíchdětí i nesmrtelnosti všech skutkri a činri Božíchdětí.
Shromažd'ovat poidady znamená pěstovat p átelství s Bohem. A máme
nejen o jednu skvěIost P átelství více. máme téžo jednu mocnou polrnutku více, abychom pěstovali P átelství. Je to nejradostnější život.
když víme, že nepl5itváme myšlenkami a silami na jepičímaiichernosti.
Je to život stále mocnějšího rozmachu síly a činri, když víme, že konáme
skutky nesmrtelné hodno"

^n"^"}"Yu|'",i}ii#;n r, 1928, u,o,"rr.
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stáváme se
vyzdvihi do svého rodu' Sv mí pracemi a obětmi rosteme'
zprišcb
tento
však
Protože
rodu.
stále dokonalejšímu p ísiušnikydožího
Brih'
v
kony,
a
je
síly
naše
nad
a toto zdoiionilováni rodové piíslušnosti
qběti
a
lkony
rimyslri,
qrác.r,
v: drisiedcích svych
;by;;d"ď
'pravedlivě,
nenecliává osamoceny' P ipojuje ]< nim svou božskou
prata'-dětí
mi.
'|'y.r'
hodnotuaSvoumoc.Anašepráce,vykonyaobětisestávajízás7lŽn
mi
zásiužn
brž
n
čloilělra'
blaží
Ň. r, pruni adě záslužn}imi Jtěstí' které
vykonnost
Boží
že
naším'
yykonem
tolro, že Božív konnosi se spojí s
je
Boží
;;;";yšt';;'se. Či* Iepsí skutek, tím lepšía vydatnější spojení
Božího
p
íslušníky
stáváme
ie
Tím.více
s naším,ryfonem.
V-last1ě hlavně
"'rr.o"no'ti
,ádu, tí* hlubšíse stává P átelství, tím více milujeme.
ještě více a ještě
Boha
směli
proto,
abychom
zásluh
nabváme
.
p '.pr.a
átelštěji milovat, ještě ,,božštéj|"-ži:'' Ý to* je krása i velikost katolické nauky o zásIuhách, o rnožnosti
poyl'|Í lázor na záa povinno.ii .bírání zásluh' P estává obchodnicky
jednou
a budeme
se
stuny ;at<o na mrtv kapitál, se kter}'m
9tii9d..ím9
jsou
v1ísledZáslu-lry
chudáky.
zatím
bohat mi, kdeŽto ,'.uní
",i'tárráme
p
ítelem
Božím
chtěl
by
Kdo
p
b't
nicí a poladaukem žirrého átelství.
klamal''
se
by
velmi
zásiuhám,
m
u nerronouut velkou péčisv1

Násinašeskutkyčinínašeskutkynesmrteln mi.ovš9mitak,žena
je
zásluh'
zi+otc bude- tím většíblaženost, čímvětší bohatství
"eeno*
Aietojaksinepímo,odvozeně.Hlavnějsmezásluhaminesmrteinípro!9'
jsme stále
zás\iŽn mt skutky stále rosteme v lásce k Bohu'
z.

'"y*i si' stá1e'blizsí j emu,

Nesmrtelnému, Vě!1ému'' |ejskvěiejšímu'
tento rozbor již pouh m vypočítávápotvrzuje
spekulace
ieotogictá
Souním pod ínek' které;e ireua splnit, aby ná$ skutek byi zásJužn '
skutek
m
zásIužn
uo.oi uyporítávají šeštr,lastností člověka, má-1i b t

'

po Joune:

.,ykonan;Ízapozemské}roživota,vestavumilostiposvěcující,vykonany,uouodnc,,kut"l.mravněnezávadn ,vykonan kvriliBohu,odBoha
uznan .
_ právě tolik podmínek žiŠest podmínek zásiužnosti dobrého skutku
zás]uh; Tím většízásluhy,
není
p
átelství
,ro prat"Lte lásky a práce. Bez
je
dokoíalejší,čímproni=
pak
tím
eím dokonalejší p átetství. P átelství
Neboť
vlastností.
nlátelství člověka s Bohem
liavěji uiiazuj. onc.t' šest
milujíc, a proto mocn m
v
iáscě;
loste
dítě
Boží
němŽ
:. ziuot na zemi, v
,o,machemvrileodevzdávajícBohu,cojemumilé'protožejetoBohu
Božílásky se pak osvědčuje, vedouc tr takov m činrim
Álá;
"ras"^nost
je
hodné prav;fch a dospívajícíchBožíchdětí.
za
činy
u ornau"ji.
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vzli íšentuto plnou ričast ]:ude mít. Zaručuje Se mu' že ',drulrá Smrt"6
_ v1iraz, kter se v Apoliaiypse několiltrát opakuje: Zj ?,-1! j.'20,6 ' .14; 21 '
pot]tá dábla
8 a označuje nap'osté ,,bezŽívatí",jež v'eschatologiciié clobě
mít
již
viděIi, nebude
a jeho
- nacl nimi, jak jsme
"žádnou
'toopun..
jeclnou
provždy'
jí
vyrváni
je
Byli
nezasáhne.
nijak
rnoc",
- v; uysrroituiici závorcejsou slovesarl aoristu a prezentu' teprve v zá_
'lirrěžími Bo1ra a KrÍsta. . ' '" '
věru je pr"r'upiuo použito futurum: ,,brrdou

r.niá nanr1r prechob do brrcloucího času traznačuje, že časor'á per'spektiva
.. n.o*"".n8 rozš1 uje: nejenom ti, lrdo už zem eli, ale všic]rn'i lir'esťané,
_
jalio liněží
itte í jednají jako sliutečníči potenciální mrrčedníci' pťrsobí

teay;atop,o'tiea''i.i..Prisobili,prisobíabudouprisobitnaběh]iclsk 'clt
prosazovalo a uskutečrio'a]o Boží
4ciin"tair''auy se v nic1r čímdá] více

lrrálovství.7
p
Nacházíme zde i dri}ežité zp esnění t lrajícíse lrněžství- V edchojsou
na
zerni;
prisobící
dosucl
zím textu autor uvedi,.že k esťané žijícía
tvrdí'
nyrrí
sr'ěta
z
onoho
kněžími,,Bohu" (1' 6; 5, 10)' o li esťanech
jelrož dosažeze;sou liněžími,,boha". V obou p ípadecli je Brih cílem,
}iteré
]irálovstr'í,
též'nastolit
jalio
prost edníci napomáhají. Pomáhají
ní
li
Bodějiny
iiclslié
všali
orientují
světa
K esťanéz onolro
síh
"u*i'š1.I.
totiž
Jsou
Ž\jinazemi.
hu ričirinĚ;i než jejich brat i' kte í dosud
',Boha",
náIeŽí k Bohu' pat í mu v jeho transcendenci'
K esťané z ánoho světa jsou ta1ié ,'kněžími Krista" ' a to je něco zce1a
rrového. Jako prost eclníci prisobí i vzhledem ke Kristu. Do]iud ži1i na
zemi, vnášeli tížKristovo utrpení a sm1t do nov1 ch lristoricliych sou_
vislostí (mluví o tom i pasáž o dvou svědcíclr, ]<terou jsme již p ipomněli: srov. Zj 17,8). Kr'estané z onoho světa vnášejíKristovy hodnoty
_ a z nich na prrrrrím místě žir'ot pramenící z Kristova vzk íšení- do
rrooroei"ioi' historicliych souvislostí. Jejich prostr'ednictr'ím Kr'istus, ať
'už
jako uk ižovan] , či jalio vzli íšen vstupuje do dějin všude tam, kde
'
,u p.o. něj vytvo í prostor. Zprost edliovávají Krista, a proto molrou b; t
prar'em nal rá''i ,,irněžími Krista" '
ptnym
_
o jejich irzkém napojení rra Krista svědčíi to, že spolu s ním nastoiují

Boží]<ráIovstr'í.8

oAutor zde s vel]<ou pravděpo clobrrostí používáv raz béžnv targur:rsk5'clr tradicíclr, a jak je jeho zvykem, rrově ho interpretuje'
o t''iz.tví v Apokaiypse viz: U. Uanni, L.'Apocalissé ..., s.349-368.
'Ýi.u
8V textu není napsáno
nirni", což by zahrnova,}o i Boha. Božíkrálovství p ipra',s
vuje a nastoluje Kristus' a k esťanéjsou jeho spolupracovníky'
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Za povšimnutí stojí i ti'ar bucloucího času ,,budou liralovat", kter;f je
v jasném protiltladrr Ir áoristu ,,ujali se vlády" z 20, 4. Aorist posloužil
k vyjácl ení děje rrž završeného, lidežto futurem se v rámci literárního
žánrrr ítvahy, it němuž claná věta náIeží, zdriraz uje' že tito k esťané
spolripracují s Kristem rra nastolení BožíholiráIovství. Buclorrcím časem
se zde chce v1'jád it totéžneomezené rozšíení časov{ perspektivy jako
p ecttím tvarem
liněžími". To' co je pro li esťany'na onom sv-ětě
',brrclou

liorriirétnískrrtečností'prostupuje zárove celymi ciějinami spásy, děje se
to po ce1 'ch ,,tisíČlet". Tento vyraz je zcle opět použit li označenícloby,
iicly jsou Kristus a jelro v-ěrní a}<tivně p ítomni v iidsk;ich dějinách.

Zj 20,'7_70: Závětečná bitva a porážka's;atana
i Až pali

těch tisíc leÚ p ejde,
prrštěn ze svého žaIá e,
satan
bude
.
& prijde
sváclět národ'y
na čty ech strarrách země,
G ga a Mag ga.
a shromáždí je k válce.

Jejich počet je
jako mo sliéIio píslcrr.
9 Vytáhli na šir1 povrch země
a obklíčilitábor svatych

a miIované město.
AIe z nebe spadl ohe
a strávil je.
10 Ďábel pak, kter1i je
sváděI,
byi hozen ao *orho ohně a síry,
licle (už je i) še1ma a\živ prorolr,
a budorr mučeni ve dne v noci

na uěčnéuěky.

V této pasážíjsorr l,ylíčenya do protilcladu ic ,,tisíci let" postaveny
charakteristiclié znai<y ,,krátkého času", kdy dábel a jeho stoupenci ,,pozemsk-y: ád" _ mohou ovliv ,ovat dějiny, v nichž až zárove , prisobí
i Kristus a jeho věrní.g Satan ,,bude puštěn" a'tím, kdo ho rozváže, bude
9Jak.jsme jiŽ uvedli, rrejedná se o časovou posloupnost: potvrzuje to i všeobecné,
ba témě hypotetické vyjád ení o završení ,'tisÍce let", kde nacházíme tval hotan
a konjunktiv aoristu. Kdyby se jednalo o časovou posloupnost, musel by autor použít
oŽe a indikativ.

DucuovNÍ Žruor

45

tolík ctností nám uštěd il' Proto je jen spraveďivé, když pěstujeme tyto
ctno-sti a lidyž je hlavně oživujeme vznešenou ctností nadp irozené lásky.
Život v lásce, život, v němž kaŽd rikon akažd tep srdce jásá naši
Iáskrr lt Pánu, je rychl m, závratnrm v stupem k Bohu. To je ona ces.
tička sv- Terezie od Dítěte Ježiše,cestá t eba drobn;ích činri, ale ve1ké
lásky:' jež všem dává božsk5i život a jeŽ vše zmoc uje na ne]ronečnou.
protože láska tone v Bohu a ten je nekonečny.

AflesmrteLní
Emi]ián Soukup OP

P átelství s Bohetn XvI.
Jméno nesmrtelnosti podma uje í ty, lrte í v ni samu nevě í. Nesmrtelnost svého dí]a hledá vědomě nebo podvědomě každ. . Myslí se ovšem
na tak zvaná veliká díla. Nesmrtelnost ]<aždéhosvého áita ma zajištěnu
duše p átelstvím s Bohem spojená - i tak zvaného nepoda eného díla'
Tato stránka p átelství s Bohem by se zdála dopuštěna pro zbytky sobectví v člověku, ale je to sicvějá stránka p áteiství s Bohem. Prisobí' že
se p ítei nemusí tak zoufale stydět p ecl P íteiem.
Nesmrte1n;ími nás a naše díla_činízásluh| u Boha. Snad' někomu to
slovo zní obchodnicky. A]e ten pojem a to zaiízenínení v1isledkem počítání' je ch]oubou a v; sadou p átelské lásky. Ten, jenž p išel dušímíci' že
se nemají nazyuat siužebníky, ni?brž jeho p áteii (srv. J 15,15), naznačil-_
tlto záležitost P átelstvi,když pravil: ,,IÝeukládejte si poklady nazemí.

kde je ničímol a tez'a kde je zloději vykopávají a krad'ou. Ukládejte si
pokiady v nebÍ, kde je neničímol 'aní rez a kde je zloději nevykopávají
a nekradou. Neboť kde je tvrij poklad, tam bude i tvé srdce,, (ut-o,ro21). Mezi ]idmi zásiuha ovšem znamená právo na odplatu za siužbu b-u-ť
i vykonanou s nenávistí v duši. jvÍezi Bohem a člověkem je právo pouze
jednostranné, právo BoŽí. Brih nemusí platit, protože všechno naše je
jeho, od zárodiiu až do bohatství rirody.
Avšalr Brih je láska, láska je dávající dobrota. Aby mohl dávat a jeho dary aby nás neboiely, dal nám právo na své dary. Ne právo děiníkri
a vydělávajících na blahobyt, n brž právo dětí v nejhlubším smyslu;
dětí-p átel. V tom je obsažena podstata po1jmu zásluhy, jsou totiž požadavkem p átelství s Bohem. ,'A jsme-ii děti, tedy i dědicové", ekl apoštol
Pavel (Řím 8,17). Blih nás upravil za vhodné pro P átelství. Tím nás

\{rlBxeRrslaus
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mitujícíBoha, u něhož je láska životná' si určuje,
jak se bude v dan ch bojích a obtíŽích bránit. Vychovává proto ctnosti
obranné, ctnosti, jež maji negativní, to jest zapuzujici a odmítajícírilohrr.
Jai<á to má byt táska?
P]odná a pro duchovní Život silná láska je ta, kde člověli cel , život
opravdu l,r]rtrul na dráhu Boží'kde se člově]i stáIe a stáIe táže: Bože,'co
o-d. *n. clrceš, jak ti mohu prokázat svou lásliu,
\4usíme se často zpytovat, jaii naše lásita k Bohu vzrristá uebo zda
se umenšuje. \4usíme znát své slabosti, své pokušení, své obtíže.Láslra
pak hned najde prost edky, hned dá povel, jak m směrem za ídit boj'
Takor,áto vellcá láska je pak činoro{á, je veikorysá. Když p eclstaví
pevn1'm oče_
' }áska rozumu a ví e nekonečné dobro, když utrvdí naději
jlž
kter prožil
bojuje.
ČlověIr,
pak
sláze
se
kavanlm nejvysslno dobra,
m čipohnout
nadšen;
k
velkym,
snadněji
se
dá
k
Bohu,
vroucně lásku
je
právě
láslia
činorodá
hluboká,
v
chy'bí,
Čechách
zde
nám
To,
co
nrim.
k Bolru, jeŽ se dovede odvážit velii}ich, krásn ch věcí pro Boha' Proto
jsme tu v Čeclráclr r,e všeclr nábožensk ch podnicích tak malí a mali_
c]rerní. Proto i náš časopis, vedoucí v 'še, byl p ijat tam, kde by měI byt
pochopen, s takovou nedrivěrou. Chtějí mít takovou zbožnost a svatost,
irte'a ty nebolela, která by mnoho nestáIa' Naši kato]íci si namnoze neuvědomi]i, co je Brih a Že-ten nejvyššíBrih má právo na celé lidi a že se
mu mají oddané duše zceia dát aže nemá nikdo právo j9 zdržovat a udrŽovat jen v tom nejniŽším jako nejjistějším. Je to pohodlné. A jisté talié'
Ano, zajistí nám to zde t eba na věky naši polovičatost, naši ubohost
v duchovním životě. Proto nemáme světce' proto nemáme kontemplativní ády. l ...l Položme si nadp irozenou lásku jako cíl majícíoviádnout
cel život, majícídát život všem ctnostem, dát jim nov11i vzruch, novy

stejná síIa, Iiterá ho p ecltím spoutala (viz r,1 še 20, 2) . Sám se 1'ysvoboclit
nemriže, rra to síiu nemá' Vše, co se t;Í]iá Satarta, má vžcly v rnoci Brilr
a Kristus. Satan pali ,,pťrjde" ze svélro žalá e z rrríst, kde pr=ebyvá, pťrjcle

Č1ověi< opravdu

vz\et, a bude ihned lépe.

A ještě jednu prai<tickou poznámliu z tohoto čiánku, jenž je teoretick' jen zpola. Když láska ídívšechny naše činy, každil náš čin pa}i
nab ,l'á nesmírnou cenu, každ ' náš čin nab vá nadp irozené posvěcerrí.
Ta]t i čin rrejniŽšíctnosti se stárlá velltolep1fm 'démantem, neboť je to

5in 1lykonany'' z láslry k Bohu, a proto je to vlastně rikon nadp írozené
Pali nab vá nesmírnou cenu nejmenší, nejnepatrnější sliutek 1ásky k bližnímu' drobná sebezap ení, irrátké povzdechy k Bohu uprost ed
práce, uprost ed utrpení.
Je to tak snadné. sračÍžit v Boži milosti, stačíobčas vše obětovat
Pánu, posvětit jeho láskou a tato krá]ovská ctnost všéchnopozlatí.Yždyť,
Brih má na to právo také! Vše nám dal' tglik milostí zasel do našíduše,
Iáslty.

cl

do míst, lidě žijílidé.
' Satanovo p eb rrarrí mezi ]iclmi brrde rnít neb]airé ctrislecllty. Autor
Apolialypsy _ liter]. o ďáblu m]uví r'Žcly velice st ídmě - jeiro prisoberrí
_ r'y'stilrl uenápaclnou up es ujícípoznámi;ou: Satan vstupuje do dějin jalio
ně]iclo, kdo ltlame, kclo svádí, kclo pracrrje proti tomu, aby se clějiny
ubíraly sprár'n -m směrem. Nernlrrví se o nási}í rrebo ritisltu, ale o lilanrání
Iidí' kte í pak na svycli myln; clr p eclstar'áclr - nap . že si stačísami, atcl.
- budují cely pozernslr;Í ád.
Satanovo lilamavé prisobení nezná lrranic, rlyrazem p evzat m z učené iieléiristiclié geografielo - ,,čty i Strany zentě" - cIrce autor r'yjád it,
že rnu jsou \'ystavelli všichni lidé rra zemi.
Satan má spěch: p iclávají se li němu stoupenci' Národy, které se
li němu p ipojíIy, Apo]ialypsa souhrnně naz,vá G g a \'Iag g. Ve Starém
zálioně, u Ezeclrieia, jímžse autor inspiro\ral, je \4ag g označerrípro
oblast a G g je IiráI, litery' nad ní v]ádne (srov. Ez 38. 1 - 39, 16),11
Autor Apolralypsy - možná ve slrodě se staršíapoiralypticliou tradicí _
naliládá s tírnto textem volně a déIá z Grága a Mag ga dvě ko]ektivní
postar'y' symbo! těch' iido se - tali jako v Ez 38, ]. - 39, 16 - staví proti
Božímulidu.

'

Pozemsiiy Ťá ', založen' na dábiově lilamu, je s Kristov m r'ádem
neslučiteln1i. Staví se proti němu a vypovídá mu vállru.'
K esťanrim, Iite í ve společnosti tvo í menšinu, talt autor p ipomíná,
aby pozemsIr1í ád nepodce ovaii. Hiásí se It němu totiŽ bezpočet Stou_
p*.li, je jiclr
ského písliu". Nep átelské napětí vrclrolí r_oz1ro-

',jako:mo
dujícíbitvou, literou rozpoutal pozensli ácl podléhajícídábiovu vlivu:
to circe naznačit v raz ,,vytáirIi na šir ' povrclr zelTtě". Z dáblova sídla poclzemrrí propasti - r'ycházejí Božínep áte]é rra zemsliÝ por'rch.
Útoli poliračuje: írtočriílirirn'}iter1,clr je bezpočet, se poda í obklíčit
a ob]ehnout ,,tábor svat},clr''. ,,Svatí", ti, lido rrá]eŽí Itrístu' jsou soust eděni v místě, lrde vládne ád, lrter1Í je s ,,pozemsli 'cir ádem" r' rozporu,
Toto pomyslné místo - ve s]rutečnosti, ze zeměpisnéiro ]rlediska, Se ''Sva10S.orr. O. Baldacci, Rornanit geocartograf'ca e Apocali,sse gioua'nnea, Pubblicaziorri dell'Istituto di geografia, Řím t983.
11Jméno Mag g se objevuje rrejprve Ýe v1'čtu národri v Gri 10, 2. Ezechiel ho odtud
p ejímá a od jmérra oblasti Mag g odvoZu:je jméno jejílro pánovníka G g. Apokalypsa
v této rn'\'!tgn]iové ]inii pokračuje a i Mag ga považuje za osobu.
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tí" tno]rou nac]rázet liclelioliv * je naz váno ,,tábor'i: tam patŤí
',St'atí"-.
I(te í žijína zemi. ,,Svatí" věclí, Že na ně ritočínep átelské síly, snažíse
bránit a shrornažclují se právě v tomto',,tábot'e". o tom' d'o jaké míry
jsorr schopni lrránit se lidsk1 mi prost edky'. se nic neclovíme: jsou obli1i
čerri a jejich sitrrace se zdá b t bezv;fchoclrrá.

Nesmíme všali zapomenout, že .,tábor svatí'clr" je totéžco
',milované nrěsto". Zcle porrŽité participirrm perfelita'napovíclá, že toto město
b-"*lo a Í nadále je zahrnovárro Božílásltou. Yyraz .,mi]ované" je v znamuplné ,'teologiclié pasivum": nep átelslié oblilíčeníje z licls]<ého hleclislia
nep elionatelné, avšak ,,Ii esťansli-r,' ád" ví, že na jeho straně je tajem.
ná. rr.epomíjivá Božíláska Ii Jeruzalému,
a společenství, které
je symbolem Božího lidu. Tuto iásliu je t ',měStu"
eba p ijmorrt, p estože se nijak lionlirétně neprojevuje:.je to láska, která vyžacluje víru a naprostort
oclevzclanost. Začle jeclnat teprve v p íhoclnéchvíli a'mnohé její zásah
p eiivapí.
Božítranscendence,
zasáhne c{o vyvoje ucláIostí nečekaně, ale
',nebe",
její zásah bucle rozhodrrjící.
Autor ho Iíčívelice st ídmé.Z nebe spacine
ohe a stoupence pozemsliéilo ádu zcela zneškoclní, ,,stráví je". '
Tali sliončí,,Iirátky čas" i
let": kladné síly, p edstavované Kris',tisíc
tem a jeho věrn 'mi. zvítězi nad silami zápornymi. Znešliodněn je i podněcovate] pozemskélio ádu - dábel.
..Ďábel" _ označeny- zde podle sr'é typiclié činnosti jalio ten, kdo ,,sváClí ]idi" - není pouze sporrtán a svržen do propasti. svého p írozeného
prisobiště' B;'I hozen clo ,,močálu ohně a síry".
- Porovnáním s jin mi apolialyptick;fmi obrazy vyjad rrjícíminegativní
skrrtečnosti zjistíme, Že obraz
močá1" je jedním z těch' které jsorr
',ohnivÝ
pro Apokalypsu charakteristiclré, najdeme ho v ní šestkrát (19, 20; 20.
10. 14 bis. 15; 21,8). Autor ho interpretuje stejně jalio qíraz ,,clruhá
smrt''.
Co nám chce arrtor tímto zvláštním obrazem Sdělit? }'Iejprve musíme
p ipomenout. že ..ohniv;' močál" je obraz, a nilioliv s]iutečnost. Je to
obraz' kter1,_ interpreta neneclrá c1rladn1y''m, 'ale nrrtí lro zabyvat se jím
ta]i dlorr]ro. clo]iuc1 treporozumí všem jelro s]ož]tám. Není to pouhá hra
fantazie.iako nap íIrlacl pasáž o ohní z Petrovy apokalypsy.l2
l2Následující pasáž z Petrov;r apokalypsy (135 po Kr.) jasně dokazuje zásadnÍ od-

lišnost:

..Toto nastane v den soudu..': Rozpoutají se ohnivé povodně... Vody se změní
v olrnivé uhlíky. Vše, co je v nich, vyschne a mo e se stane ohnivou v1ihíí.Pod nebem

DucuovNÍ Žwor

IJ

Není poslednim qí]em rrizn ch mravních ctností jen dosaŽení nejbližšíhovyš1edku, eliněme t eba potlačení.nemírnétouhy po požitcích ve
ctnosti zcirženlivosti. Kdo se hlouběji zamyslí, musí íci, proč je t eba po-

t]ačovat onu nernírnou touhu. Pouhé dosaženíonoho v sledlru není samo
o sobě ještě mravním drivodem. Zdtavi pak a jiné drivody nemohou postačit. neboťje všemjasno, že podle celého uspo ádání čIově]ia a p írody
není člověIr ani lidsliá společnost posledním dostačujícímdrivodem všeho
bytí a dění na zemi.
Jali krásn1' a vznešen1,' drivod zde dává naše naulia o naclp irozené
Iásce li Bohu. Jsme povoláni k tomu, abychom cel1 m Životem spěchali
li Bohu a abychom jej jiŽ zde milovali tak, jak je to tu možnéjednomu
iiaždémudle jeho darri. Všechny naše činy mají jít tírnto směrem, což
právě koná ctnost nadp irozené lásky. Nadp irozená iáska totiž určuje
a vede všechny ostatní ctnosti. Nebo lépe ečeno, má je i uvědoměle vést

a

ídit.

Cel1i náš mravní život má b] t Ťizen láskou. Ctnostny člor,:ěk jedná
proto jinali v podstatě čínunež člově]< bez iásky. ZdrŽlje se v poŽitcích
tak jako člověk tohoto světa, ale ze zcela jiného drivodu. Ne proto, aby
si neublížilna zdraví, ne proto, že to snad není sociální strhnout na sebe
nesmírnou adu požitkri v porirěru k ostatním lidem, nybrž p edeÝším
proto, že jeho srdce opanoval Brih nadp irozenou láskou. Protože Boha
miluje, neoddává se slepě radostem a požitkrim' Nevidí v ních poslední
cíl' Ví, že lidyby se oddával požitk m st emhlav anebo proti BoŽí vrili,
wážel by tím Boha' Že by p ed ním, nejvyššímdobrem, dávaI p ednost
věci.poměrně ubohé a pomíjející,jeŽ 'n: .že b t jen v určitémmě ítku
dovolenou posiiou nebo odměnou za jiné vážnépovinnosti a oběti.
xr
Clověk žíjící
v nadp irozené lásce usměr uje a vychovává své vášně
proto, aby jej nezŤizerté neodvedly od Boha, jehož p ece vroucně milu_
je. Kdo miluje opravdu Boha, u toho jsou veškeré ctnosti krásně sladěny. u aěho jedna ctnost nevzrristá na rikor druhé' či]i u něho se žádná
ctnost nezvrhá v opačn v1 st elek, v němž ctnost již p estává b t ctností. Spravedliv] je shovívav}', ale není slabošsk;,'. je energick;'. ale není
kruty a bezohledn]". Jeden čin palr vypl]}ivá ze druhého.
Tím se dostává pokroku v duchovním životě vel]<é síly a hybné páky.
NIusí to ovšem b x láska uvědoměiá. Musíme mít na z ete]i svého Boha
jako poslední cíI, naše činy musí opravdu k němu smě ovat. Potom nadp irozená láslta určuje' co je t eba vykonat v dan;Ích okolnostelch, potom
Iáska vedena k činu h be jednotlivé ctnosti, jejichž tikon je právě nutny
nebo' uŽitečny a prospěšny pro duševli rozvoj.
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Y!,raz ,,močáI, tri 'l má spojitost s r'oclor'r: u Lu1ráš9 !3 stejrré slovo
použito pro Genezaretslré jezero (srov. 5, 1, 2; 8, 22.23.33). Sliutečnost'
ie tento'rnočál či tli neobsalruje 'o.lu, naznačuje, že pat í do nového

dosažení_nebo ochraně
stoupá vrchol skupiny ctností' Všechny smě ují k

Anebo ptejdobra. Mají palr iyto ctnosti utonout v p iiozeném dobru?
člově]ia' anebo maj'í
me se skrolnněii':maií Se tyto ctnosti otáčet liolem
Ýw.

. Y

1,

ucel i
\.ySSt
-Jestliže

'"

je rrtu
náš rozum poznát,ávyššídobro neŽ jsou r'ěci stvo ené,
ovat
smě
ním
za
mt_lsí
že má-Ií r" .o"o* snažit o toto dobro,

inn.Jl"'no,
ivrile.Ajsoutoprávěctnosti,kteiéusměr ujívrilikdobru..Je-iinám

pak vrile za ním musí vziétat'
i.af
"'-'r",oru-urn p"dáno nejvyššídobro, Co ivšak b; se tidsk rozum nipi"ir ji! v'nadp irbzeném ádě.

r.ay_*e*neodvážilh]edat'tojeskutečnostk esťanství,žemymrižeme
ií** ;"i"yššímdo6rém, jež-nám jIž pŤirozenr rozum podává' vejí! do
'drivěrného a bIízkeho styku zcéla jinak. Milostí 3smé Bozími dětmi a dědobroJi.i :.i'" dobroty a jeho velikosti.:Proto se má vrile snažit o toto
nás
spojit
rikol
vyšší
vrile,
jež
touhu
reaIižují
Proto majÍ naše ctnosti,
dobrem'
nepochopitelnym, nesmírnym
'_Ň"ápri'o".rri
-s tímto
tart" paii čiověka spojuje s Bohem' proto je tato nadprirozenataskazídlem.nového,vyššího.mravníhosnažení,jepochodní
ohněm ceiého boje o nejvyššídobro'
Lzirí"i^
- -Ň"ápri'"žená
1áska dává člověku nejvyššízdokonalení. P ipoutává
p edmětu, Brih
nás totii nejdokonalejším zpťrsobem k nejdokonďejšímu
'i.:r, r.r.rtunově duši |ri;"t.'g"nicky a životně. B h v nás není mrtíě'
"".'i na, jut o nc3aié .i"í těl".o' jež se nemriže včlenit do naší^duše'
mtižeme
Éíi'""a''oeirrii s.roo milostí irčastn mi své podstaty, a proto
mrižeme
táké
Proto
jeho
podobenství.
r st k němu, dtre jeho obrazu' dle
rrist
-, jím a podle něho a v něm' mi]osti se pak prgjevuje láskorr' to jest
ono spo3eni nadp irozené
.liru'ti na Boži podstatě. Nadp irozená láska
,ryjádrením ieto
.vědomě
mu prokazuje oqo spojení'
duši s Bohem, jde
-dušik němu a 'činy
'
'pá.iu:u
] |á'u spojuje naši
s Bohem. Zastavme se u toloto'faktu, abylásky''
jak žítv duchu této
clrom v ncm i'iácti velikost lásky a zp sob,

podle zaÍídítcel svrij duchovní živo-t, aby byl ucelenějšía uvědo'jak
"*!iá.isi'"
tím také p1oánější. Nadp irozená láska zaručuje smysl a život
ostainích ctností.
Máme dojít k Bohu. Proto musíme Boha milovat nade všechno a cedokai m životem; jenž nám byl dán jen proto, abvc\o1 " l-:* a jím
stát
musí.
se
Vše
Bohu.
ávah Bohu svou lásku, abychom šIi k tomuto
vají
nab
Tak
lásky.
naší
pro'rr.ar..* li dosažení Boha a l< prokázání mu
naše
veškeré
povznáší
a
naše ostatní ctnosti smyslu. Láska oživuje, zvedá

1l

-

ádu, irter.v se od ťádu existují'cího zásaclně ocllišuje'
V tom;o močáIu bez p estárrí lro í oheri a autor žárove zclriraz rrje.
(s. 258)
ze ti-, cá r'o í, je síra. Toio podotkrrutí není rráhodrré: už Swetel3
Sodomrr
e.
Gomo
a
p
Sodomě
o
íběh
na
zde
odvolává
uvádí,'že arrtor'se
znieirí ,,ohe a síra padajícíz nebe" (Gri 19, 24; stejn obraz použil
i p".ár'i.t 38, 22) a znernožnily na místě, ltde stála' jak koiiv život. To
pi.aerrii"o síra, kvrili nížse vzduch stal nedychateln;im. obr'az
"p.'i.ot'itaonne a ho ícísíry,, n-aznačuje, že jde o konečné'jasně r,'ymezené
'iločál
která
místo (moe*I), v němž se bez ustání odelrrává d::l'Y\': (olie )'
zcela
zliušenosti
1idské
se
co
to-něco,
(síra).
Je
život
ui" 1akj,lioliv
sír1'
"o.*oi
a'
olrně
močáIu
do
jistém
je
násilná:
smys1u
v
1,ymyká. Ť"io
'itr'u..
Boží]io
to
dťrs]ede]t
v-rili,'je
proíí
své
z1o,
lrc1o prisobili
,,hozen!l'

3íoii,

a Kristova vítězství.

Z ínterpretace textí vypl1 vá, Že síly zia, ďábei a jelio stoupenci'
jsou zbavěny živoÍaschopnosti, kterou měIy a chtěly mít i nadáIe. Jsou
tez ustínízbavovány livota a tato jejich situace je defiiritivní- Jedná se
o,stan,' kter]y' si žádn interpret neclo1iáže realisticky p edstavit' _'
Jsou_tu však ještě dalšíobrazy. ZIé sily rrejsou zničeny: dábei, šelma
i }živ prorok budou mučeni v ,'transcendentním čase", a to ,,na věčné
věky;. Nic bližšíhose o tomto rnučeníneclovíme, víme jen' že nilidy
hes1iončí.

1--10 jako celek
Autor.vyNyní se již miižeme našímtextem zab; Ýat jako ceiliem.
',
p ejal
literou
chází z p edstavy'o ','pozems Iiém mesÍášs]iémiirá]ovství"
spásy._
pro
dějiriy
celé
z židovskéiiteratury, a načrtává v lrladov rámec
Ty se odelirávají v iidském čase' ktery r'šali bude v jejiclr zár'ěru pr'elio-

Zj 20,

nán: vyirstí do ,'času Božího",pro nějž autor používá v raz ',věky věItri"
Z tohoto polriedu se lidské dějiny jeví jako lcoibiště, na němž spolrr soupe í dvě protikladné síly: Kristtis a jeiro věrní, kte í usilují o nastoIení

BožíholiráIovství' ,a satan, kter1 brrduje pozemsk;í ád. Tyto dvě soupe ícísíly všalr nejsou soumě i telné: Kristus s vešlrerou svou mesiášs1rou
bude strašliv1, neuhasiteln1 ohe , kter se rozšíí' aby vykonal soud lrněl'u .. . Celé
nebe bude pokryto blesky a jeho blesky 'vyděsí svět" (Petrova apokalypsa, 5),
13Srot. H. B. Swete, Commentarg on Renel,ation, Ediz. Kregel, Grand Rapids 1977
(reprint t etího anglického vydání, Lond rr 1911)' s' 258
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energií pramenící ze vzli íšenísatana p emáIrá a omezuje jeho moc i moc
ádrr; zárove je však satanovi stá]e clovoleno prisobit.
V zár'ěrrt clějin spás;' bude satan zllaven vešIieré vitaiity a mučen.
ZatímCo
měSto" Se Stane no\,}'m Jerrrza]émem.
',milované
Terrto v;,'Iiiaď Zj 20. 1-10 r.rnroŽ rrje p elionat qíšezmíněnou patovou situaci. literá vzniliá ze st etu qfltlaclu reaiistickélro a symboiického.

jeho

Respelttovali a zvažovďi jsme všechny prvky literární povahy, lrteré se
v tertu r'yskytrrjí' a p ik]onili se k symbolicliémri chápání celé pasáže,
]i němuž text sám jasně porrlrazrije.
Symbolismus vša]i neznamená žácln1i írniii. Symbolické vyrazy vyŽaclují správnou irrterpretaci, a právě o rri jsme usi]ovali. Poselství, ]< němuŽ
jsme vyltlaciem dospěli, nevisí ve vzduchoprázdnu, ale chce osvětlit naše
životy-. Exegeze p echází v hermeneutiliu.

Poiožme si otázliu, co ie na Zj 20, i_10 nejdrileŽitějšíz hleclis]ia
esťanslié pra-xe' Nebo jinymi slovy: co dťriežitéhopro náš k esťansk;y'
život nám chce tento text sdělít?

li

Zj 20, 7-70: zásadní text k esťanskéhorni]enatisrnu

Pas.áŽ Zj 20, 1-10 jsme podrobně prozlioumali proto, že počínaje
Justinem se na ni odvolávají rťrzné milenaristic]ié koncepce. Konfrontací s exegezí, I<tetá tuto pasáž nahlížía zlioumá jako celelr - a právě
o taliovou exegezi jsme usiiovalÍ, - zjistíme, nakolilr jsou tyto jednotIivé

milenaristiclié lioncepce oprávněné a udržitelné.
Ví_znam textu vša]i nespočívápouze v tom, Že nám umož uje lépe porozrrmět minulosti. Ze Zj 20. 1_10, chápeme-Ii 1ro jalco celek a věnujeme-li
pozornost i v znamťrm, které nejsou z ejmé na první pohled, vypl vají
kritér'ia li esťans]<ého milenarismu
Prvním a základním z těchto ltritériíje eschatologické smě ování.
Lidské dějiny se všemi sv1imi světl1 mi i stinn1'mi strán]iami se vždy odvíjely, oclvíjejía budou odvíjet lineár-ně, ubírajíse kup edu a smě ují
k určitémuzavršení. Až se dějiny zavr'ší,až nastane definitivní, Iionečn1', eschatologicli stav, zmizí zlo a clobro Se nelionečně rozmnoží. Dojde
k tomrť tehcly, až liclšky čas vp1yne clo Božíliočasri, pro nějž je použit
v;í-raz .,věky věliri". o tomto čase mluví s vellr1fm nadšeními apoštol i?avei: bude to plně uslrutečněnéBožíiiráIovství, kdy Brih ,'bude všechno

Po nejlepšícestě
Sj]vesÚr

Braito OP

P áte]ství s Bohern XV.

Jak rozt íštěny,neujasněny a neklidny je mravní Život bez Boha.
Známe mnoho'Iidí s p irozenou mravností, lrterá je zbytkem k esťan_
ského mravnostního vychování. Zdaji se b;ft lidem vyrovnaní, dokonaií,
ale jak toto zdání m lí! Jejich mravní život je jaksi zmechanizován, b1.vá v něm hodně setrvačnosti' anebo i jin ch proudri. Mnoho lidí jedná
dob e v rťrznych ohledech z pŤirozené vlohy. Jsou p irozeně mírnínebo
dobrotiví íebo statečníapod. Jiní zase jednají dob e z vypočítav.ostinebo ze strachu. Jak mnoh1im je pak mravním vodít]<em snaha o policejní
zachovalost, jalt mnoh m je mravnost čistě občanskou hodnotou. Jednají dob e i šlechetně, ale všechny tyto jejich rikony jsou tak osamocené,
ojediněIé, jsou bez vnit ní' spojitosti.
Jim podobni jednají í-mnozi k esťané. Zdá se jim, že vrcho]em du_

chovního života je určit1i počet ctnostn;Ích, hlavně vnějších' rikonri. Jejich
cel; vait ní život b;fvá tak rozbit a neucelen, chybí jim tolikrát jednotné,
vyššíhledisko.
A p ece mají v rukou jednotící prost edek. P edpokládejme, že mají milost posvěcující.Milost posvěcující zažehla v duši veškerébožské,
zákjadní a mravní nadp irozené ctnosti.
Mi]ostí posvěcující nám byl vlit nejvyššísměr, jímžse máme ubírat
k nejvyššímudobru a snažit se o nejvyššícíl. Byli jsme určeni p ímo
pro Boha. Boha poznat a jej jednou obejmout. Pod tímto zotnym rihlem
se pak má vyvíjet cel náš život. Ctnost dává činit dob e' a i toho, jenž
dob e činí,činídobr1 m podle veiikosti ctnosti, jak íká sv. Tomáš. KaŽd'á
ctnost má za ričel dosáhnout jisté dobro.
Má něco pozitivního dokázat, anebo má něco odstranit' co by p e_
káželo rozvinutí dobra v nás. To je bezprost ední ričel každéjednotlivé
ctnosti.
Ale nač jsou veškeréctnosti, proč k ním máme určitésklony? Proč
je ona celá organizoyanost ctností, onen jejich velkolep)í věnec? Dobro
společenskénebojednotlivcovo nejsou dostatečnou odpovědí na onen cely
souhrn ctností, na jejich p ísnépožadavky.
Kdo se bliže zadivá na ctnosti, uvidí, že jedna s druhou souvisí a že
jedna je druhou podmíněna. Jedna druhou pot ebuje a všechny se vzájemně dopl ují. Dopl ují se v nádhernou, velebnou Stavbu. V š a v;iš
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jednom lese
vánočnísvátek t. 1223 postavil František 1 Assis.i v
u Greccia v Unibrii pravděpoáobně poprvé v círlrevníhistorii vánoční
pr[; u." živoucího lidského dítěte jako náhrady za JeŽiška, nicinéně se
asistujícími fi;;.; a slámou v jeslích a se zví aty volem a oslemp jako
komunita ítomná bohoslužbě
á''.*r' Ve svaté hie jakoby l}antišekV atéto
jesličkové h e sv' Františka
vli právě p ítomni ději v Betlémě'
viáot i symboliclr čin proti váIečnému k ížovémutaŽeni do Svaproto
"iíz.Á.
|e iu^c. Betlém byl zde, kde byly postaveny jesle; a nemusel b t
v
kosteGi9!1"
jeslí
zobrazíl
v Assisi
váIečně dob ván. Toto první slavení
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á"l'ir"rr.a"ty iz'u"karmalitkám Terezii z Avily a-Terezii od Dítěte Ježí'
J. u r. eaitc"Steinove. Proti nim stojí mužštímystikové, mezi nimi Mistr
Eckhart s učenímo Božímnarození v duši a pocity a obrazy P ipis91'un6
;1 ; á";r'o;"i*" mistrovi a vridci Janu Taulerovi a Jind ichu Susovi,
a později karmelitánu Janovi od K íže'
' obráz Dítěte Ježíšese po r.
z betlémslié scény a také
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a
"prazskájezulátko",
se" íci prominentními sourozencí oněch figurek ,,Bambino'Gesu", které
paní Hiky Mayr s takor'-;Ím nasazením sesbírala a opatruje'
Clauáel reřI o prazském Jezulátku, malém dítěti krďi: ,'Nejmilejší v9
je jeho íše?
s]avnostně pevném p ehozu tr ní Jezulátko z Prahy". Kde
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ve všem,,.14 Autor Apokalypsy vyjaclr'uje totéžSv]Ím obrazem rrového
Jeruzaléma.15
Tato koncepce

ii esťanrim osvětluje lraždédějinné období, r' němž ži[
a žiji, a umož uje jim chápat kažclou etapu dějin jalio součást tolroto
v1 voje, jalro daišíkrok k cíIi, jirriž je nov1i Jeruzalér_n'
l
'
cet/ v voj smě ujícíkup eclu probíhá na pozadí boje mezi dobrem
azlem,kter; potrvá, dolrud Iidsk čas s konečnou platností nevplyne do
času Boží}ro. Právě toto je druhé kritérÍum li esťanského milenarismu,
lrteré však vyžaduje určitézp esnění vypl]1ivající z dri]<]adné exegeze.
Dobro a z1o, které se v dějinách st etávají, nejsou chápány abstraktně.

na čÍstěfiIozoficiré rovině. Dobré je to, co odpovídá záměru, ktery má
g'ii' dějinami a kter je zapsán v ,,knize" , o nížse mluví ve Zj -o,
'
zjevuje a uskuteč uje Beránek _ Kristus.16 K esťané
1. Tento'záměr
jsou povoláni k tomu, aby s Berán]<em - Kristem spolupracovali, aby
s ním 1;vítěziIi" nebo jin mi slovy, aby s ním ,,vládii", tedy podíleli se
,ru ,'".iolorrání Bozího kiáIovství' které nastane na konci časri a potrvá
začalo jelro utrpením
,,na věky věkri". Toto Kristovo pri.sobení' které
p
jeho
druhérri íchodu, kdy se viditeině zjeví
a vzk íšením'Šezavršíp i
Kristovap ítomnost v dějinách.
o Krístově aktivním prisobení v dějinách, které Apolralypsa vy'jad uje symbolicli y v!,razem ,,tisíc let" je vz}rledem k jelro driležitosti t eba íci
něco víc.

Kristus, ,jehož jméno je BožíSlovo:" vyjad uje, uskuteč uje a v prriběhu dějin, v nichž je aktívně p ítomen, ,,dosvědčuje" vše, čímje Brih
pro človělra (Boži zámér, zaslíbení atd.): K esťané Kristor'o svědectví
prijimají za své a v konkrétnídobě a na konkrétním místě je vyjad ují
á dosvědčují slovy i sv m živÓtem. V tom spočívá jejich lrněžství:jsou
prost edníky mezi Božímzáměrem a konkrétnídějinnou situací, do rríž
vnášejí Kristovy hodnoty, jeho smrt a vzk íšení]
Tento závazek _ izce spolupracovat s Kristem _ se t liá k esťanri
všech dob a vyžaduje' aby se osobně podíleli tra dvou událostech náležejícíchIi velilronočnímrr tajemství: smrtí a vzk íšerrí.Vyžadujiii to
okolnosti _ tak, jak tomu bylo v p ípadě mučedníkri, - mají b;'t k esťar4viz r Kor

15, 20-28.

5: tento text je i z literárního hlediska jedním z vrcholrl
Apokaiypsy. Více viz: U. Varuri' L'Apocalisse " '' s' 369_390'
iuPoá'oĚ''or' exegezí Zj 5, 1 se dospělo k závěru, že se jedná o uk ižovanéhoa vzk í_
šenéhoKrista s jeho velkou, mesiášskou mocí, jemuž byla dána plngst Duclra, kterého
teď vylévá na lidi.
15Srorr.

Zj 2I, L _ 22,

1Á
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né hotovi položit'v této své spo}upráci s Kristem i život. Kclyž lconají
dobro. vnášejí do clějin .'siiutky spraveclinosti" (19,8)' atak mají ričasi,
byť prozatím omezenou' na moci pramenící z Kristova vzk íšení.To je
,'první vzk íšení".Společně s Kristem, kter je v dějinách stále p ítomen
a p sobí v nich, ]i esťanébLrdují ,,Kristriv ád".
Protiiiladem Kristova ác1ri je ,,pozemsk ád"'ztotožn-ěny se zlem,
Iiteré je v clějinách stáIe a]itivně p ítomno. Jeho ko eny jsou dábelské, ale
proniliá'do liclsk;ich strrrlitur a prisobí právě slirze ně. Jeho ztělesněním
je v Apolialypse Babyl n, společnost lidí uzav en ch ve svém p.ocitu soběstačnosti založená na neomezeném lronzumismu (srov. Zj 18). 17 Pyšny
a zpupn ,,pozemsliy ád", kter1i má v někter1ich okamžicíchnad Kristov1im ádem z ete]ně vrch, se hroutí pod tíhou své vlastní rozma ilosti.
Je mrr r,:ymě en pouze ,Ji'Iátk]i čas". oba dva ády se v dějinách neustále
. st etávají, jejich boj sliončí.teprve až do něj zasáhne Beráneli -.Kristus.
, Pozemsliy ád bude na h]avu poražen.
Shrneme-li vše, k čemu jsem dospěli exegezí textu, vyníkne zpťisob,
jalt m se eschatologické dějíny odvíjejí.Právě toto, je _ jak jsme již poznamena]i _ druhé v]1ikIadové liriterium. obě uvedená v kladová irriteria
umož ují k esťanrim zaujmout k miienarismu vyvážené stanovisko.
Pro lepšípochopení uvecl'me něko]í]< názorn ch p íkladri.
Rrizné formy milenarismu se zrodily z p esvědčení'že svět dějin se
nrrtně musí změnit, nebo že radikáiní změnaje možná pouze' zasáhneli do dějin Kristus. V podstatě se vždy jedná o eschatologic]<é smě ování vyrristajícíz ]t esťanslcé naděje, které je neodmyslitelnou součástí
Ii esťanského Života. Kdyby toto puzení ochablo nebo zcela vymizelo,
ztratiI by li esťansk žívot'svrij elán- K esťanrim by hrozilo nebezpečí,
že zabsolutízujíp ítomnost a zaujmou ]< životu konzumní posloj' nebezpečně blízk logice, jížse ídí,,pozems}< ácl".
Ani tehdy, když smě ování k něčemu lepšímua vyššímupočítás Kristovou alitivní p ítomností uprost ecl lidí' nejsou vyloučena jistá rizika'
Stává se' Že nělido povznášejícíKristovu p ítomnost a jeho vítězné prisobení natolik zd'itazttí,žeje začtLevypočítávat a konkrétně časově zatazovat. Kristova p ítomnost je bezesporrr rozhodující a je opravdu schopna
změnit tvá dějín a porazit vše' co jí stojí v cestě, ale její vítéznétaženi
se odehrává na pozadí událostí, které tak jednoznačně pozitivní nejsou'
17Ana1 zu

p ihlížejícík nejnovějším poznatkrlm

a rozvedení tohoto složitéhoobrazu

viz in: J. P. Ruiz, Ezech,iél in the Apocalgpse: The Transformati,on oJ Proptt,etic
Language in Reaelati,on 16, 17 - 19, 10, Ed. Peter Lang, Frankfurt n. Mohanem Bern - New York - Pa íž1989. s. 224-516.
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chiapče, a poznáváš s risměvem svou matku." Tolik citát z Vergiliovy ek_
lcgy. Není známo, čínarození tím básník chtěl osIavovat. Rozhodně jím
neb5ri oslavován sám oktavián Augustus, pouze jím ovlivněné politické
a kulturní změny.
K esťanétut'o báse . později zaznamenali jaiio upozornění na Kris-

ta, j.ehoŽ narození byio chápáno jako začáteli nového Aionu a u]<ončení
p edchozí epochy. ,,Podívej se, }<olik p inesl nového, v němž p inesl sárn
sebe", napsal raně k esťansk1i apoiogeta Irenej z Lyonu o Kristově narození, a mnohem později íká adventní hymnus Cond'i,tor alme s,id,erum:

,,Když se svět obráti] k večeru,
byl poslán ženich, Kristus.
Z komrirky své matky
šel vp ed jako jasná zá e."

V prvních stoletích církevních dějín stál drj.raz na narození a dětství JežíšeKrista spíševe stínu dominujícího.pojetí muže z Nazareta'
jeho ve ejného prisobení a jeho utrpení, smrti a zmrtv chvstáni. obrazy

o Kristově narození a jeho zjevení t em mudrcrim z V chodu existovaly
však již velmi brzy. V ímsk;fch katakombách sí. Priscil]y existuje takov;Í
obtaz ze 3.století. Uk'azuje hvězdou doprovázené mágy z V chodu, kte í
se ko í dítěti Kristu jako slunci spravedlnosti. Římská církev oslavovaIa vánoce od 4. století 25. prosince, čili v den svátku nep emožitelného

boha Siunce a perského boha Mithrase.

.Pro Klementa A]exandrijského, velkého teologa 2., resp. 3. století'
prisobil v centru helénistické vzdělanosti, byl Kristus ,,dokonalé
dítě", které bylo ze srdce božskéhootce na nebesích narozeno do našich
srdcí, abychom se i my ve k tu stali Božimi dětmi.
U Hippoiyta, jednoho z 235 zemŤel; ch lrenejov]1ich žákri, se v jeho
teologii k tu poprvé setkáváme s vyrazem ,,Božínatození". ,,Trvale rodíc
svaté byio i samo BožíSlovo svat 'mi porozeno." Zde užje vyjád eno, co
barolrní mystik Angelus Silesius 1500 let později íká ve svém čty verší
o vánocích: ,,I kdyby se Kristus tisíckrát narodi] v Betiémě a ne v tobě,
p ece bys byl ztracen.'(
Z]atá doba p íklonu k dítěti Ježíšízačínáale ve 12. st. Bernardem

kter

z Clairvaux, jenŽ se mysticky setkává s Ježíšemv podstatě díiěte z jeslí.
a ulr ižovanéhoSpasitele. Jes]e a k ížse od této chvíie spojují do mystic_
kého obrazu Ježíšejako zázračnéhodítěte v hostii. Ježíšse tu objevuje
v podstatě obětovaného chlapce, vybaveného znaky utrpení: s k ížem
nebo'rudlim hroznem. (...)

_

1
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Slovo k otev eitÍ vystavy
,,II Bambino Gesu"
v uměheckohist o.rickém paláci Harr achov
(Vídet, 24. Iistop":o" 1-998)
Egon
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a podle plánu,

uskuteč ,uje v
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ale
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co se

t

če kon-

iétoicr' okolno'tí jeho realizace stále zristává Božímtajemstvím. Kažďé
Boží
formě radikáIního i umírněnélro milenarismu je vlastní touha vídět
prosto_
lrrá}ovství na zemi v určitélrmatateliré podobě, v určitémčase a

'

ch

ru.

Dalšímz rízilr,lrterá nemizí ani telrdy, je-ii eschatologické smě ování
na nastolení
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i p ed iluzí o nastolení pozemského ráje avyžaduje, abychom svou víru
,brali važně. Máme ze sebe každ den vydávat to nejlepšía zodpovědně spolupracovat s'Kriitem, kter je v dějinách stále aktivně p ítomen,
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á'álr." íyrtáuorrány v paláci Harrachov] ch Rakousk m etnografi.c"a"
k1* *u"."*. Jroo ,gíazem uměleckého uchopení vánočního_mystéria,
a.Lukášově evangeliu i pohan:,ir'"z'r."í.'í-:'á" poráz.ny v Matoušově
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skou antikou prlunz"ji.i se k
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18Srorr' A. Geiin, Millénari,sme', s1. 1292 (cítuje Eusebia' Církeuní d,ějiny,
2).
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Tajemství otce,

Can.

ŠtepanFilip

oP

Uvod
V souvis]osti

s

krizí rodiny a v jejírn rámci s lirizí otcovství ďoclrází

dnes li velkému zhodnocení postavy otce a mnozí pociťujítouhu po pra_
vém a sliutečnémotci' ať těIesném či cluchovním. Tato touha je ve své

největšíhloubce touhou po otci s velkym ,,o"' touhou po odhalení Božíhootcovství v celéjeho bohatosti,Iásce a ]<ráse. Božíotcovstvíje určitě
tajemstvím: tajemstvím po qitce; tajemstvím nepochopiteln;fm a nev siovn m, které nás nekonečně p esahuje; tajemstvím, které je počátkem
života Nejsvětější Trojice i všeho stvo eného a lrteré tak vše obsahrrje. }ia
druhé straně se všali jedná o oblažujícípravclu, skutečnost, ke irteré se
1
mrižeme p ibIižovat, kterou mrižeme rozjímat .a duchovně vychutnávat.
je
otec: to
Velkj' benedilrtinsk opat Dom Columba Marmion pišel ,.B h
je záktad,ní čIánek uíry, kter je p edpokladern pro ostatní čIánky uíry; je
to pŤekrásná praud,a, která s'ice li,dsk rozurn uuád,í d,o zmatku, rozoh ,uje
ušak uíru a p iu ,d,í d,o uytržení suaté d,uše."2
Kclyž se díváme na Boha otce a zároveí na svět a na nás' mrižeme
tu vidět dvojí vztah, dvojí duchovní pohyb: Je to na jedné straně vztah
človělia a světa k Bohu otci čili vzestupn1y' duchovní pohyb' zdola nahoru. ovšem tento vzestupn1i duchovní pohyb od nás k Bohu otcí má
svrij privod v opačnémvztahu čili duchovním pohybu, jímžje umožněn'
totiž ve vztahu Boha otce lre světu a ]i nám neboli v sestupném duchov.ním pohybu, Shora dol .3 St edem, kter v sobě spojuje tento sestupn;í
a vzestupny duchovní pohyb, je JežíšKristus, jedin Prost edník mezi
Bohem a lidmi.a V následujících rivahách budeme sledovat tento dvojí
vztah mezi Bohem a námi.

Část první: otec stvo ení
1.

oD oTCE K NÁM: DÍLo STVoŘENÍ
,,Na počátku Blih stuo il nebe a zern'i" (Gen

1,1).5 Těmito siavnost-

ními slovy začiná celé Písmo svaté a těmito slovy chceme začit í my,
protože nám'ukazují na prazálrladní vztah Boha otce ir světu a k nám,
iiclem: vztah, kter da] vribec existenci světu a čIověku.

i37l lusta

poena puniatur:
de quo in can.

io qui, praeter casum

JÍ

Kán. 1371 Spravedliv m uestem bude
I

364, $ 1,

docuinam a Romano Pontifice vel a Coocilio
Oecumenico damnatam docer vel docuinam,
de qua in can. 750 !2 velin can. 752, pertinaciter respi'rit, et áb Apostolica Sede vel ab
Ordinario admonitus non recractat;
20 qui aliter Sedi Apostolicae, ordínario, vel
Superiori legitime praecipienti vei prohibenti non obtemperat, et post monirum in inoboedientia persistit.

po_

trestán:
1o kdo, kromě p ípadu, o němž v kán. 1364,
$1, učínauce odsouzené papežem nebo.obec_
n m sněmem, nebo nauku, o nížv kán. 750

!2 nebo v kán.752, wrdošíině odmítá a ne_

odvo1á po napomenutí

nebo ordiná em;

Apoštolsk m stolcem

20 kdo v iin ch p ípadech neuposlechne
Apoštols'k stolec nebo ordiná e nebo p ed_
staveného, pokud zákonně p ikazujínebo zakazuií' a po 'napomenutí setrvá v nepos1ušnostr.

Codex canonum Ecclesiarum orientalium (CCEO)
$ 1. Fide divina et catholica ea omnia
credenda sunt, quae verbo Dei scripto vel
Eaďto, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae
commisso contínentur et simul ut divinitus
revelata proponuntur sive ab ecclesiali magistro sollemhi sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifideliurn sub ductu
sacri magisterii manifestatur; tenentur igitur omnes christifideles quascumque devitare doctrinas eisdem contrarias.

Kán. 598 $1. vírou božskou a katolickou je

$2. Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt
omnii et singula qtae circa doctinam defidt oel
moribus ab Ecclesiae magbterio definiioe proponuntur, scilicet quae adidernfidei deposiam saicte custo d'bndum et fi deliter exp onendum r e quirunrur; ideoque dacninae Ecclesiae catholixae adoersarur qui easdem propositiones definiioe ruéndas

\2. Peoně je tahé t ebapijímat alryzndaatocelku
i a jednoilioosiech ilešherou nauku o ofre a mraadem dcfiaech, kterou cÍrkeo qmučinkk
nitioně llyhlásila' ted1l to, co je t eba k ruiležitému
uchoo ání a oěmému tyspětlení poklailu oíry ; proto se neshoduje s naukou katolické círhoe ten, kda
o dmín dtfinitioní z4lhlašení tohoto char akteru.

Can. 598

.

tecusat.

nutno vě ít vše, co ie obsaženo v'psaném nebo
tradicí sděleném Božím slově, iediném pokla_
du víry, církvi svě eném, a co ie zárove p ed_
kládáno iako Bohe'l zievené bu slavnostnírn
uěitelsk m adem církve nebo ieiím ádn m
a obecn m učitelsk m ri adem; toro se pro_
jevuie společn m p ije m k esťany pod vé_

dením posvátného učitelského ri adu; proto
jsou všíchnípovinni varovat se kaŽdého uče_
ní, které je s ním v lozporu.
o^ *

m

.

Can. 1346 $1. qui aiiquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat vel eam

in dubíum ponir aut fidem chrisrianam

ex

toto repudiar er legidme monitus non resipiscit, ut haereticus aut apostata excommunicatione maiore puniatur, ciericus praeterea
aiiis poenis puniri potest non exclusa depositione.

$2. Praerer hos casus, qui sustinet doctrinam,
quae Romano Pontifice vel.Collegio Episcoporum magisterium authenticu m ut dpfiniive
tenenda proponitur zel ut erronea damnata est,
nec legitime monitus resipiscit, congÍua poena puniatur.

Kán. 1346 $ l' Kdo popírá nebo zpochyb uie
některou pravdu, kterou ie nutno vě it ví
rou božskou a katolickou, nebo kdo odmítne
k esťanskou víru iako celek a po zákonitém
napomenutí se nenapraví, bude iako heretik
nebo apostata pouestán většíexkomunikací, duchovní kromě toho mrlže b1t potrestán
rle l šímítresty až p o Laicizací.
$2.

r

Kdo v iin chp ípadechpopíránauku,ku-

je

papežem, nebo

sborem-biskup vyko-

návajícím autenticky tíčitelskad církve
definitioně p edložena k aí e, nebo se drŽí té
nauky, která ie stein m zp sobem zavtžena
iako chybná' a i po zákonném napomenutí
se nenapraví, bude

Úestem.

potes n

odpovídaiícím
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V

chodiskem se stal text Yyznání víry p edepsaného lián. 833, liter]i však není v samotném lcodexu, ale byl vypracován kongregací pro
nauku víry a promulgován v AAS naposledy v r. 1989. Text obsahuje
jednak nicejsko-ca ihrads]<é vyznáni víry, jednak text rozděleny do t í
(,isetri)'obsahujícíclr hutné teologické vyjácl ení věroučnéhozákladu

"et
náleiitého věroučného spojení s církví'
P i anal ze tohoto textu a jeho srovnání s normami CIC a CCEO
vypiyvá, že dva ze zmi ovan ch írsekri mají své zakotvení v'textu CIC

ci'Bo' ne však druh ťrsek textu. Proto jsou do dosavadního textu obou
kodexri vloženy nové ri.selty textri, a to jalr v i<ánoneclr pojednávající
o učiteiskésluŽbě církve, tak v na ně navazujících kánonech z oblasti
trestního práva.6
Ačkoli textu nep ibyio mnoho, p ece je to v;íznamná azávažnázměna
v textu p íslušncii kánonli obou kodexri. Proto je uvedrr v následující

l

části v p ehledu.

4.

P

eh]ed zrněn v kánonech

CIC a CCEO

V tomto p ehiedu bude použito následujíci znaČeni:

fiae divina et

catholica ea

omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto
vei tradito, uno scilicer fidei deposito Ecclesiae commisso, continentut"et insimul ut
divinitus revelata proponuntur sive ab ecclesiaii magistro sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium
sub ductu sacri magisterii manifestaturl tenentur igitur omnes quascumque devitare
docuinas iisdem conuarias.

82. Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt

mnia et singula quae cirba doctinam de fde oel
moibus ab Ecclesiae magisterío definitioe propo'
nunrur, scíIicet qu ad iděm fidei depositum sancte
custodiendum er fdeliter exponend,um requirun,
gur; ideoque docn'inae Ecclesiae catholicae adoersaar qui easdcm propositi,ones definitiae wendas

Kán..750 $1. Vírou božskou a katolíckou ie
nutno vě it vše, co je obsaženo v psaném nebo
tradicí sdě1eném BoŽím s1ově, iedinémpokladu víry, církvi svě eném, a co ie zárove p edkládánoiako Bohem zievené bu slavnostním
učitelsk ri adem církve nebo ieiím ádn m
a obecn m učitelsk m ri adem; toto se pIojevuie společn m p iietím 'k esťany pod vedením posvátného uěitelského ri adu; proto
isou-všichni povinni varovat se každéhoučení, kreré je s ním v rozporu.
j
pijínat a oyznáoat ocelbu
$2' Peoně e tahé t eba
o jednotlioo*ech oešherou nauku o oí e a mraadem defioech, kterou církeo st m učitelsk
nitizlně oghldsila, ted5l to, co je t eba k náIežitému
uchoodní a oěrnému z5lszlětlení pokladu otry ; p7oto se neshoduje s naukou ka;tolické církoe ury kdo
odmítá deflnititlní oyhláš ení tohoto charahteru.

i

tn

recltsat:

6Je však nutno

p iznat, že doplnění textu v CCEo kán. 1436 2 je poněkud neorp ekládat nikoli doslovně, ale doplnit p eklad tak, aby kánon

ganické, takže je nutno

dávál zamyšlenÝ vÝznam,

kter

Bri]r nemrrsel stvo it svět, protože je ,,s ,m u sobě nekonečně d,okonaly
a blažen ,,.6 Brili tedy stvo il sriět zcela sr'o bodně, protoŽe chtě], aby se
jeho ,,tuoroué podíIe'ti na jeho bytí; na jeho moudrost'i, a na jeho dobrotě\'.7 B h totiž stvo il svět ne lrvrili tomu; aby ,,zuětšil 'suou blaženost
ani, aby získal d,okonalost, ale aby zjeui,I suou dokonalost"s,Iie své slávě.
Brilr rrestvo i1 všechno, co je, sám ze sebe jalrb v ron svélro božství
aní z nějaké p eclem ěxistující látky, ale sliutečně ,,z n'ičeho" - ,,Co by ng
tom bElo zuláštního, kdyby B h uytuo i) suět z nějaké p edem eri,stující
hmoty?,,, ptá se r'eč nicky sv. Teofil z Antiochie a polrračuje: ,,Ř.erneslník,
kd,yž se

mu dá, materi l, ud,ěIá z něho, co chce' Aušak Božímoc se
práieuuje pr ,uě u tom, že uych ,zí z n'ičeho a ud,ělá ušechno, co chce''!9
Dílem str'o errí nedošlo ]t žáclně změně v Bohu samotném' literj' je.
jair si ještě u]iážeme, zcela nezměniteiny: toto díio stvoŤení mriŽeme tali
prirorrnat ke stínu, Iiter] se rozprostírá po riclolí, aniž by prisobil jaliou-.
i<oliv zrněnu na ho e, jejímžje ričinlrem, nebo ke světlu' které oza uje
zemi, aniž by měniio slunce, z néhoŽ vyc1rází.10
je na počátl;u I. iinihy M_ojžíšovy:je
.Nejznámější zpráva o stvo ení
to iirásná báse na Boha Stvo itele. Tento oslavn] hymnus iiončíslovy:

;,Sed,mého dne Blj,h skonči,l su{ dílo, které uděIal, a pŤestal sedmého dne
s ueškerou prací, kterou ugkonal'' (Gen 2,2). Mluví se zde tedy o jaliémsi
,,Božím odpočinku" o němž papež Jan Pavej II. nedávno krásně napsal:

text beL označení:beze změny;
- texi vyznačen1 kurzívou: nov text.
Codex iuris canonici (CIC)

'_

Can. 750 $t.

17

jasně ukazuje samotnl text apoštolského listu'

'
,,odpočinek sedmého dne neukazuje Boha u neč'innosti, ale zd ,raz ,uje
plnost 11gkonaného díla a uyjad, uje jakési <prodléu ,níl Boha p ed <uel-

mll díIem, které uEšIo z jeho rukou, aby na ně7n mohl spočinout
pohledem ptnym radost'i a potěšení:jeho pohled je z 'roue <kontemplatiuníll , neobrací se již k nou m zárněrrim, ale.raduje se spíše z krásy
mi, d)obr

dokončen ch uěcí."17
ovšem tento popis BoŽího odpočinku je p izprisoben našemu lidskému chápání. Ve skutečnosti, jali to p ipomíná na témŽe místě papeŽ,
L2
Bť,h ,,ze sué podstatg (' . ) nep est 'a , ni,kdy konat" . Božíruce' ktelé
stvo íly svět, neopouštějí své clílo, a1e neustále ho uclržujív existenci.
Kdyby Brih odtáhl své ruce od svého stvo ení, což on nilrcl1' 1a515'1i
''.učiní,i'še by se propadlo v nicotu. Tali i liažd z nás p ijímá i r' této
clrvíli od Boha svou existenci, svrij život, jako jeho r'elik}'' dar. Brilr ta]ié
bezprost edně spoluprisobí p i všep, co se děje ve světě, p i veškerénaší
činnosti a svou proz etelností všeclrno stvo ení _ ,,od nejmenších uěcí až
po nejuětšísuětoué a ději,nné udáIost'i''l3 - ídía vede k svému cíIi.
.
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2. oD NÁS K oTCI: RoZUNIoVÉ pozwÁxÍ goŽÍ EXISTENCE
A BoŽÍCH VLASTNoSTÍ
1/ RLZUMTVE P,ZNÁNÍ BoŽÍ EXI|TENCE!4
Svai}i otec Jan Pavel II. na počátku své posIední encykliky Pides
et ratio píšebásriicliy: ,,Víra a rozum jsou jako duě k ídla, jimiž se
li,dsky duch pozued , k nazírání praudy' Touhu poznat praudu a nakonec
poznat Boha samého uloži] toti,ž do li,dského srd,ce B h (..-)'" 15 B h je
nejlrlubším zpťrsobem vepsán clo stvo eného světa i do nás samotn;ich:
vžd)'ťon, jaii jsme si právě rrkázali. všechno, co je, stvo il a rrdržuje
v existenci. spolrrpťrsobí p i všem, co se děje ve' světě, a všechno íclí.
Proto není nutná víra, ale stačí,aby se člověli sv m rozumem.zalrledě]
pod povrch věcí a zamyslel se, aby clospěi lt tomu, Že je Brih. Pokucl
mnolro liclí ]i tomuto poznání BoŽí existence nedochází' není to z toho
drivodu, že by Brih ve světě i v nás samotn)ich dostatečně nezá il, ale
chyba je v nich samotnych, v jejich duchovním zraltu, zakalenérn

Zlám angIicli

h íchem.

liatolick;Í ]iněz a spisovatel Robert Hugh Berrson
v jedné své povídce mistrn1im zprisobem vyjacl uje Božíp ítomnost ve
světě. Hlavní hrdina této povídky - kněz _ vypráví' jakjalio chlapec putoval lesem, až doše] na my'tinrr, a jak se mu tam dosta]o zvláštního vidění,
kdy se mu ce1 svět rrliázal jako obrovsk piášť. Říká p ímo, ,,stáI jsem
na pokraj'i dlouhat ,nského pláště z jakési zelené látky. MěI jsem uolny
u hled na ueli'k kus této látka. al'e zároue , jsem s'i uuldomoual, že látka
se táhne d 'I až térně d'o nekonečna. A na tomto ueli'kém zeleném plášti'
se skuěly nesčetn.é uyši,uky _ rouné, hlínouě zbaruené pruhy po obou stra-

nách. které zase p ech ,zely d'o tmauší a retiéfní zelené. P írno uprost ed,
IežeI bled, achát, rn'istrně aši,ty d,o pl ,ště jernn mi tmaa mi stehy, nahoe pak se klenula modrá podšíukatohoto heduábného roucha. Uuědomoual
jsern si,, že pl 'šťje nad poimyšIení rozměrn a že tu stojírn jakoby u jed'
norrt jeho záhybu (..'), ale jasněji' než cokol'iu jiného m'i uyustala u mysli,
j'istota, že tento pIášť tu nebyl pohozen, ale že zakr u , nějakou osobu.
A práuě když rni uytanrtla tato rnyšIenka, reLiéfnítmauozeleny pruh se
Iehce'zauln'il. jako by nositel plště se u té chuíli pohnul, a na tuá i jsern
pocítil záuan Jeho pohybu (...)." 16 otec Benson ta]i necha] hlavnímu
hrclinovi své povíclky obrazn m a viclitein;iim zprisobem nahiédnout ioho, lido je sice nevidítelně a tajemně, a]e s]<utečně p ítomen v stvo eném
vesmíru, totiž Samotného Boha.
To, co otec Benson vyjád il talrto básnicky, dokazuje svat Tomáš
Akvinsii vědecliy, Jedná se o jeho znám ch tzv. pět cest, kter mi lidsk1i

?

mulgaci CCEO r. 1990 bylo r. 1995 celkem 21 chyb oplaveno v běžné
částce AAS.4 Prakticky jde tedy o pouhé t i p ípady promuigace oprav
k textu kodexu.
T etí zprisob doplnění textu kodexu p ipojen; mi dokumenty není d'osud u CIC/1983 ani u CCEo uplatněn.
Čtvrt5i zprisob zmény cestou mimokod'exové legislativy nep ipojené
]<e kodexu po promulgaci CIC/1983 uplatněn byl. Je zde nap . možno
hovo it o nenápadné" změně jednotlivého ustanovení kodexu dekretem
Kongregace pro bohosluŽbu a svátosti Ritus ordinationurn z 29' 6. Ig89
o promuigaci nov1 ch ob adri biskupsltého, kněŽského a jáhenského svěcení (editio typ'ica altera), Iide se v č' 5 mocí zvláštního pově ení daného
papežem Janem Pavlem II' (de spec,iali autem rnand,ato summi, poniti,fici,s loann'is Pauli, il) deroguje ustanovení cIC/1983 kán. 1037 tím
zprisobem, že nadáie jsou k ve ejnému p ijetí závazku ce]ibátu vázáni
i ehoiníci, kte í složili trvalé (slavné, věčnéči definitivní) eholní sliby.s
Apoštolsk list Jana Pavla II. Ad tuendam fi,dem z 18. května 1998
je jedin m a v historii jedinečn m p ípadem, kdy dochází papežsli 'm
zásahem k doplnění dosavadního textu' a to zárove obou kodexri.

3. Cí| a charakter zIněn zaveden ch Apoštolsk m !istern Jana Pav]a II. Ad tuendatn fi.detn z 78. května
7998
Apoštolsk list označuje cí] změn jako ochranu iiatolické víry, a to ta_
ké legislativním zpri'sobem. V; chodiskem je skutečnost, že dle CIC kán.
833 jsou povinni siožit slavnostní-vyznání víry ti', kdo mají b t pově eni
někter)imi církevnímiír ady, a to p ed p ijetím někter ch církevních rj' ad p ímo či nep ímo se t kajícíchhlubšího zkoumání v pravdách víry či
mravri (tedy konkrétně vyučujícíjménem církve) nebo církevních ír adri
spojen ch s mocí ízeniv církvi (mnozí oficiálové).
Smysl těchto opat ení je p edevšímv tom, že služba nositelri těchto
ít ad je službou pro církev a uvnit církve, a proto ji lze n_áiežitě vy]<onávat jen v opravdu těsném vnit ním spojení s církví.a to nejen po
disciplinární stránce, ale i po stránce názorové.
4AAs LXXXVII (1995) s. 588 částka é. 6 z 5. června 1995
'di,rirro

SCongregatio de cultu
disciplina sacramentorum. Decretum Ritus ordi"t
nat'ionurn quo editio altera Pontificalis
Romani de ritu.ordinationis episcopi, presby-

terorum et diaconorum promulgatur et typica daclaratur, Prot. N. CD l45l8g,29
Iunii 1989. AAS LXXXI (1989) s. 826-827
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aie oProti liodexu
Čtvrt m zprisobem a to jednoznačně ne v kodexu,
mimokodexo'
novou
záleŽitosti
je rozdílná prava konkrétnídisciplinární
v jimečpouze
používán
by, měl b t
vou pravru normou. Tento zplisob
síly
právní
nižší
jednák se tu právní norma
ně, a to ze dvou d rivodri:
těchto
jednak
i
Promuigace
odchyluje od právní normy vyšší,závaŽnéjši,
p
ehled o tom , jaliá
mít
není'snadné
takže
zprisoby,
norem b vá,rrizn mi
hoda tohoto zpri sobu
je legislativa v dané oblasti a to Je závažná nev
normy o partikulární právo, je to zcela
Jedná-Ii se v p ípadě nové prár'ní
v kva]ifikovan'ch p ípadech; v p ípar'1ijimečnéopat ení moŽné pouze
vypi;ivá nu tnost papežskéhop overenl
dě obecného práva 9 p oÝahy věci
papežem p ed promulgací (Spí
k nové legislativě nebo jejího schválení
práva cestou právního obyčeje.)
še nastávají změny recepcí zvykového
změně

rozsáhlé post upné
V této souvisiosti mrižeme hovo it p edevšímo
koncilu do promuigace no-.
církevní discipliny v době od II' vatikánského
(dáIe jen CIC /1983,,) mnoha
vého kodexu kanonického práva v r 1983
mipokoncilní legislativa které
nov mi právními normami souhrnně zvan
v CIC/19i '1, anTz Dy však k jepostrrpně měni}y a rušily právní ripravu
textu
. Toto se však dělo již v době p ípravy
p
ho textu bYIY

ipojovány

nového CIC.
P át m, nej méně častyrn, p esněj

i

_

98-e

no zcela v j imečnym z-p risob em
kanonického prá-

kodexu
d;i#;;or"""anir'o iexíu "oxte'eho kánonu
CICllg'l7 uplatněn'
p
ípadě
'""lá"y* textem. Tento zp'isob nebyl v
m dokumenpapežsk
p
ímo
v to*á pripadě by mosela:b11t promuJgace
tem. Je tl tla1' cesta změny par ercellence'

j"

CIC/L983
2. Dosavadní změmy opt9t! -disciplině
CCEO
a
Á' cceo a v textu"Clč/7983

jsou poměrně m]adé
_došIo kato1ické církve
oba nyní platné kod'exy práva
k několika v1 zriamn m irpravám'
právní sbirky.-P es.to zde ;iz
použita cesta autentick] ch internejčastější
I zde je jako primární:a
je poměrně hodně' Postupně
pretací-' t t"r1r.n Již za dost klatké období
v AAS'
5sou pro*,rigovány
již také využit' Nej"-Ďron zi,isou cestou oprav chyb v textu by1 částce
AAS lr vy_
prve došlo r' 1983 po vydjní CICi 1983 .ve speciální
obsatiujícíhoopravu nemádání zvláštního dodat1iu této čásiky AAS
byly dalšít i chvby v textu
ru-tirr.ouy.r' chyb v textu kodexu' Později
CiC/1983oplavenyv1nosemStátníhosékretariátuvr.1988.3Popro-3ees lxxx (1988) s. 1819 částka č. 13 z 12. prosince 1988
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Prvuí cesta čili
duclr nrriže dospět lc jistému poznání Božíexistence'l7
rněrrí,
;ť'#;; ""i*.".. vycházi_z toho, že _vše ve světě se polrybuje,
mo.bile"), ale
ďe ne sarno od sebe (neexistuje tedy nějaké ,,perpetuurn
od sebe' ale musí 1ro
od něIrolio d_ruhého, napr' d e''o nevzplane samo
pohybu je
rá" teay jat si etězec, v ně'mž jedna věc

;o; ft_;h;.- ť"

všalr rremrižeme
ár*r'o' věcí, jedna "o. *t"ia'"hou věc. V tomto etězci
aie musíme nalionec skončítu tolro, liclo sám

poi.r"eouut do nekonečná,

n.ni

Bh.

rr ..rran a ,neměrrí

a tím je
se, a1e lrclo naopali r'šímlrybe a vše mění'

je podobná jeho cirulrá
Této první cestě svatélro Tomáše Alivinského
že r'še r'e
..rtu'elti druh dťrkaz Božíexistence, kter vycházi z toho,

.

světěnepocházísamoodsebe'aleoclněčehočiněkoliodruhého,nap
tedy opět jak si etězec
elra má svrij pramen , z néhoŽ vytéká' Je zde
pokračovat do
pririrr' plirroácu alirintťr, plodri' v něm-ž opět nemrižeme
nikoho jiného,
i"r*""e"u, ale musíme slrončit u toho, liclo nepochází od
sqÍclr t ech dalších
;Iá; je naopalr pírrod.u* všeho, a tínr je Brlh. Ve
z tolro, že vše
vychází
Tomáš
svat;
cestách čili dtikazech Božíexistence
vesvětějenenutné,tj.ženemuselobytanemuselobyttairol'é,ja}ié
pral'é' dobré
je; dále iycházi z toho, že vše ve světě je pouze částečně
a by16511
věci
".
i
že
toho'
z
vychází
lionečně
pinosti,
a
il'a""e, a nikoliv v
cíl'
sl'rij
rozumně
a
nerozumné sledují p esně
TěchtopětcestsvatéhoTomášeAlir,insliéhqmásvouvelkoulrodrrotu
jedh mi cestami' litepro Svou p esnost a vědeckou p ísnost, ale nejsou
je
MriŽeme tu
,1i*i narty rozum mriže došpět Ii poznání toho' že Brih'
vědec]ié v zliua"rpon ]eimo znrínit cestu pii'oa''ict' věd, kdy novodobé
jeho

milirojtosmu.s
my ,resmíru s jeho stovlramimiliard hvězd či v1izkumy
toho, }ido se
nedovést
rremohou
tělíse]<
organick1ích
*íi";J"*i arotoyct'
toho všelro, Boha samotného'
;'"d"'";i
--oa; ě ";rr,uíirá, kirznáni privodce
se nyní obdir'ulrodně vyvíjí'
iiterá
techniky,
iidské
cesta
zde
.

'i.
j.*'a

ve své oblasti pouze aplikuje, p enášízákony usrněr ující

"'s.r. m p íkazem nesmí1n, sťroj světa: záliony darré'Umělce1 ; ve]tí11
jedin
go1'"*. ,9lavny Staro;ěb' filozof Aristoteles ve své kntze Metafyz'ika
.., rr",
A uěci'
u spoleěn
iaa 1'. ')'naopak'
íil",'.. Ve suětě ieísecnno náiak sestaueno
pr
se nechouají tak, že by jed,na k d'ruhé neměIa uztah' ale 'uě
'Neboť ušechno ie uspor 'd,áno k jed'nornu cíId'"L8
Je zďe ta]<é cestá lidslrého umění: umělcí mají zvláštní cit

ve světě, a pak

ji vyjad ují a reprodulrují ve sqfclr

pro lirásu

dí19!l.'' lrterá_sdělují

ne-ii v Bohu
druhym'tuto tiaso."xae:1e vsak privod krásy ve světě'
všístvo ené krásy?
samotném; lcter1 je nekonečnou Krásou a zdrojem
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Člověli se nemusí dívat jen liolem sebe' aby odhalil stopy BoŽí; stačí,
obrátil cio sebe sarného, aby dospěl k Bohu: jeho rozum, záliony
jeho myšlení, jelro svoboda, hlas jeho svědomí, jeho touha po ne]ionečnu
a štěstí, jelro torrlra po svatosti, to vše není vysvětlíteln-ébez Boha.19
Konečně se mťržeme zastavit lirátce i u 'cesty liclsli1i-ch dějin: v těchto
ciějinách p sobí mnoho činitelťrna rriznych místech. i, r zrrych národech
a v rrizny'ch clobácli. a p esto se vše sbíhá do rrrčitéjeclnoty a slecluje jist]y.'
plán. a to rritazrrje na \Iysl' ]iterá vše po áctá a sjeclnocrrje; N4ysi, litelá
pr'esahuie tyto clějiny a literorr je Brih sám. Podobně m .žeme poukázat
na rrrčitéhistoric]<é zákony p ivádějící k jejich božslcémrrZákonodárci.
Zalrončeme tuto část rrašich ťrvalr o tom' jali náš rozum dospívá lc jistému poznání a uzrrání Božíexistence, básnick]imi slovy sv. Arrgustina
z jeho ltnihy Vyznání: ,,TázaI jsem se mo e' a propastí a žiuočichtam
ab"v se

žijícícha oduětzl'i:uNejsrne tuyrn Bohern. hled,ej ho nad, námzllt T ,zaI
.se uanoucí'ch uětr ' a celé ouzdušíse suyrni obyuatel,i od.pouěděIo:

jsem

l(...) nejsern

Bohem.

l

PtaI jsem, se nebe. slunce. měsíce a huězd,

a

ek-

l,y: ttAni, my nejsme Bohem. jehož hledáš.l I ekl jsem ušem těrn uěcem.
jež obklopují smysly rného těla: <Rekly jste mně o mém Bohu. že uy jírn
nejste: ekněte rnn,ě alespo , něco o něrn!t A zuolaly hlasem uel,ikym:<on
nás'stuo 'il! l PtaI jsern se. pozoruje stuo ené aěci. a ony rnně od,pouíd'aly hlasern ulastní kr ,sy. I obráti,l jsem se pozornost k sobě sarnérnu
a Ťekl stirn sobě: <Kdo jsi,?ll A'od,pouěďěI jsem: <ČIouěk. l Neboť rnám
těto a d,uši,; ono uně, tuto uunit ('..) ta, má d,uše, jsi lepší,neboť ož,iuuješ lt'rnotné mé tělo, d"áuáš mu.ži,uot, čehožžád,nétěIo jinému těIu d,át
nern ,že. B h tu ,j ušak je sam m Ž,iuotern tuého žiuota."20
2/ RoZUMoVE PoZNÁNÍ BoŽÍCH VLAsTNosTÍ
Uliázali jsme, jali náš rozum mťržemnohymi cestami dospět k poznání Božíexistence. Náš rozum všaii mrj'že dospět nejenom li poznání toho,
že je Brih, a]e i li určitémunah]édnutí toho, jali;i je Brih. Jde o to, že
vŽcli' esistrrje jistá podobnost mezi tvrj'rcem a jeho díjem. do něhož do
značnémíry otislir.rje sebe samého' nap . mezi ma]í em a jeho obrazem.
Jsme-li tecly my a cely stvo en vesmír clíIem Božím,existuje mezi námi
a stvo eny'm vesmíregi na jedné straně a Bohem na Straně druhé jistá
podobnost: Písmo svaté miuví o čIově]iu jako o ,,'obraze Božím"(srv.
Gen 1,27). Proto všechno dobré a krásné, co'nacházíme ve světě, mriže_
me p ipsat i Bohu, ovšem očištěnéod všech neclolronalostí a omezeností
a pov šenédo nekonečnosti: je_ii nějalrá věc krásná, je i Brih, její Tvrirce'
lirásny, ovšem bez jak chlioliv omezení, nekonečně a nev1islovně krásn .

tací je relativně mnoho.

govanému v

r' 1917

K prvnímu kodexu

kanonického práva promul-

jen ,,CICf 1977") byly časem po izovány celé
p ehledné sbírky autentick}ich interpretací. Kompetentním orgánem pro
autentické interpretace byla speciá1ní Papežská komise pro a tentickou
interpretaci kodexu, po vydání cCEo nesoucí novy název Papežská rada
pro interpretaci církevníchzákonri. Všechny tyto autentické interpretace papeŽ schvaluje p i audienci' posltytnuté predsedovi této komise. resp.
rady, a zároveí na izuje jejich pub}ikací, což se děje v oficiálním věstníku
Apoštolskéhostolce nesoucím název Acta Apostolicae Sed,is, Commentarium offici,ate (dáte jen ,'AAS").
Druhym zprisobem je oprava chyb textu. Tento zprisob je daleko méně četn než autentické interpretace a sioužíniko]i k up esnění v znamu
nedostatečně jasné právní formuiace' ale k opravě opravdov;ich chyb,
což byvají tgpografické chyby vznlklé v prriběhu p ípravy textu k tisku.
Tyto opravy vyhlašuje po papežskémschváiení a rozhodnutí o promulga'ci nejvyššíorgán ímskékurie Státní sekretariát (Secretariatus
,Statis),
konkrétně jeho sekce pro ve ejné záležítosti církve. I tyto opravy jsou
publikovány v AAS.
T etím zpri'sobem použit;Émv p ípadě CIC|L}I7 je p ipojení textu
dalších speciátrních papežskych dokumentri k cIC jako závazného dodatku- Zde však nejde sensu stricto o opravu' změnu textu kod'exu či jeho
interpretaci, ale o jeho doplnění mimokodexovou nolmou těsně spojenou
se samotnym textem kodexu. Takto bylo k CIC|i_gl7 p ipojeno celkem
6 dokumentri z doby p ed promuigací kodexu'i po ni. š1o o apostolskou konstituci Pia XII. Vacanti,s Apostoli,čae Šed,isz 8. 12. 1'945 o Ťízeni
církve v situaci uprázdnění papežskéhostoice a papežskévolbě, konstituci Benedikta XIV. Cum illud z 14.12.7742 o zprisobu v]iběru fará ri,
konstituci Benedikta XIV. Sacramentum Poenitenti,ae z l- 6. IT4L o poučovánía v běru kněžíobda en1ích zpovědní jurisdikcí pro zabránění
zletžiti zpovědi (p edevším soiicitací penitenta), v atek z konstituce
Pavla III. Altitudo z l. 6. 1537 a konstituce w. Pia v. Rornani pontificis
z 2. 8.1571, obě o ešenímanželsk ch záležitostív p ípadě k tu osob
dosud žijícíchv polygamickém svazku a konstituce Řeho e XTII. Populis
z 25- t.1585 o ešenímanželskych zál,ežitostív p ípadě upadnutí manžela
ďo za1etí či v p ípadě vyhnanství.2
(dáIe

x Fontifici maximi iussu digestus Benedicti pap XV
auctoritate proáulgatus praefatione Emi. Petri card. Gasparri et indice analytícoalphabetico áuctus' Typis Polyglottis Vaticánis MCMLVI. s. 647_727
o^
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Kodexu kanonického práva

á-

ioá"*, v 'chodních církví(7990)fidem

Lí"*",t''kym

z

(1"983)

bistem
18. května 1998

Ad tuendam

Damián Němec OP

kanonÍczmén zaveďen; ch v Kodexu
V tomto článku si chci všimnout
(tatinského)
t"*r*r'* církev žápadního pro ostatkého prává (CIC) urče^nžm o'"
církví(ccEo) určeném
ob adu a Kodexu ká";;1';í;h"d"í'h
m iistem Jana Pavla II'
katolické
ady
ob
ní
"""*:á'"ycn_apostotst<
';;;;;;ár*
'í';;května
1998'1
fi'd'em z 18'
krátce pojednat o zprisobu-zavádění
chci
tohoti_riaot'u
V první části
druhá části chci vypsat dosavadní
v
změn v kodexu k*#;il;';;;;'
čímžvynikr'oa"*á"i' práva-katolické církve'
zm'ényv obou ov"i prut"y"r'
popsat
části
etí
t"ĚiJr'b98,|ále chci ve t
ne mimo ádnor, u*eoi7iá'
m
p
ehledn
a nakonec ve čtvrtéčásti
smysl a charakter :u;* změn
originálv
kánonri
zlhn zméněn ch
v'ípisem slovnat p""oloií'o"e
prir"*i pro texty CIC použiji
p
ekladu'
ním latinském znění i;;'ké*
p eklad'
ii'á;;;i il;íčk"'apro te*ty CCEo svťrj vlastní

:ilililil

'

kění změn

oproti discipLině'stanovené

iÍ:*y:::2#::Tí:;rxíi;;;;;-í,áí"Ái.*enopráva
se vyznačujíznačnou stáIostí

Normy katolického církevního 9ráv1
teologick ch oborech a zakotvením
danou jejich zakotv;;;;;'*nícir
právní
tš p'turi') pro zákJadrí
v kanonické tradici' ili"'';""*'iÁ
i."i',l1Jz :sou kodexy kanonického..p'i:"'
ipravovar}é' což platí v plné mi
Žaanendské díIo]ilíí'"u"n'a'vějip
neniušet eno lidsk ch nedokonalostí'
e o kodexech r.uno"i.ťej- ;;L1"]
změny' nanéžjet eba leagovat'
P edegšírríneni"zafs-i" or"a"iaat
možnétext upravit a dopracovat'
Z-<,oíodrivodu:" n"""?,'uuv bylo
jeho up esnění auten'
o *'"e""osti textu a
Piimární
jako
samotn text zákona'
"p'i."ť;;;čí"á
síIu
stejnou
tickymiinterp'"t""u-i] ri"ré mají
interpreautentick:ich
Těchto
;#áo "ato"".
al1Žby však byly
'
Ail' tuendam
Apostolicae : Motu ProPrio datae
. tb"t""t P"uius PP' II' Liti"ttu
Iuris Canonici et in Codice CaDofidern quibus normae o;;;#"il;;"ttt"-io-Coaice
ái" xvrrr mensis Maii anno MCMXCVIII'
nonum-Ecclesiu"'* o'i"''T'lÍio*_á"
_lrJ.*in, e"'o Apo,r;toli"ousedis, proto je text po ízen
sud text nevyšei " "n"ijr"i
z internetu.

stvo eného je jeho bytí: nejprve
Prvním a záirladním do brem všeho
je
b t takoví či onací' tím či oním. Brih
musíme b t, a až pak mťržeme
plnosti.
utní
m Bytím, B ytím v absoi
proto na prvním místě nelronečn;
lvlo.l žíšově(Ex
jsem" , íIiá Btlh sám o sobě v ll. knlze
máme
,.J , isern, kter
Bytím v plnosti, lrdežto my pouze
3,14). On jedin je sv m Bytím,
Boha
siova
zde p iPomenou t známá,
j ,?
bytí, máme irčast na bytí. Mrižeme
jsem
kdo
ero m ,, uíš,kdo jsi, ty a
jsem
otce svaté Kate ině Sienské: ,,Dc
,
J
ní.
ne
tt ěd,ění. Ty js'i ta, která
Není blaženějšíhoštěstín ad toto
souvisí to,
pali
Bytírn,
m
nekonečn
je Brih
ten, .kter jest "21 S tím, že
Dobrem,
m
Pravdou, nejvyššíma nelronečn
Že je nej vyššía ne]<onečnou
m
zosobrrěn
a to zosobněnou Pravdou,
nejvyššía nekonečnou Krásou,
Něale
něco'
ne boť Brih samoz ejmě není
Dobrem, zosobněnou Krásou,

uuLuo

My jsme sIoženi z duje dáIe bytost zceia jednoduchá' nesložená'
rozum' ale

'';h;;".9'1i činností'Já nrám
' určitou činnost' nap ' ny:L
13"'1m
m čtením'
touto svou činností'nejsem sv
ní čtu, ale nejsem totožn s j"i'9""11
mezi
rozdíIu
jed1o a není v něm
oproti tomu u s"}'"'i" ;š"
Splaved]ir'
pouze
a činností'on není
'
ním samotn m a;et'o
je svou lásliou'
brž
n
nemjluje'
pouze
on

še a těla, ze sv ch

' ";;ť
nejsem totožn , tí*;;'"';;"*"*
njlbrž je svou Spravedlností;
"'i"'!no"*i
tsrih je věčn :

jJ;;;'"ěč"o* "r'"*"',r'u

vlastní ne}ionečnou plnost

:vždyťjenekonečně
'
svéhoživota.Brihjetakénaprostonezměnitelnnatož k horšímu'S tím
oJ )*c"it k lepšímu'

,dokonal; , a nemriže

'p"r.

";;i
to, že je nescbopen utrpení.a boiesti'

je p ítomen cel ve všem stvo eném
"s"jvpítJ*"ir'
stvo ené je p ítomno v něm'
i v kaŽdém jednotiirráá_lrror..r"u .rs""tnoprostorem' n brž ho nelronečně
P itom Brih není o*"""o tímto naším

'"'íi'r
je aar.
Brlh

p esahuje: je tedy nesmírn '
v jediném' věčnémpohledu zcela dokonale
Brih je aar"
's''oJo"'i:
mohlo b t' B h je konečně všemopoznávávšechno, *"Ň*'á'l'' u"d' "
iroucí a nejv š spravedliv1i'

Závěr první části

jsme'

cIuchovní cestou a ukázali
Proběhli jsme nyní v rychlosti určitou
z našich děl i z na,t"or"oZr'o světa' z nás sa motn ch'
jak náš rozum
a
".
ž" Brih existuje, jalr se také mťrže
šich dějin mriže s ji';;;;;_il"rur,
Avšali mrižeme Boha, ktep iblížitt tuj"*rtrriiJr'o uáz'r. .i' vlastností.
nazva! otcem? odpoveď je kladná:
rého takto priro"uoJ-|á -|oo""
'ná'á'Á"'nevlastním a p eneseném'slova smyslu'
ano, mrižem", ut.

"uii

"
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asi talr' jali naz]y'váme otcem nap . určitéfirmy toho, kdo ji založit. Je-li
Brilr Sivo ite]em nás samotn ch i všeho, co je, uciržuje-ti s'in všechno
v existenci, ídí-iiB h všeclrno, mrižeme ho nazvat ot'cem: otcem našími otcem ceiého stvo eného vesmíru. Nejedná
'se ovšem o otcovství
ve vlastním slova smyslu, jak je tomrr s otcovstvím toho, kdo zplodil
dítě. Bťrh tecly není otcem v tomto v]astním slova smyslu? Ano, jistě je;
vždyť sv. Pavel v listě Efezanrim píše:,,k|lektim na kolena preá otce-m,
o.d' něh9imají p uod ušechny rod,y na nebi i na zerni,, (a,í+-rs;.
euychom vša]< dospěli k poznání toho, že Brih je otcem .,, phjm a v]astním
slova smyslu, nestačí,že se necháme vést p irozen; m světlem rozumu,
ale musíme sledovat nadp irozené světlo víry: Musime se ta]r vydat
na
cesty, na lrte1é bychom sami nikdy neclospěli, ale které nám oteviel po
a
lrter1ich nás vede náš Pán JežíšKristus. B h je už p edtím v období
starozákonního zjevení - p ipravoval.

Část druhá: otec našeho Pána JežÍšel{rista22
i. oD oTCE K NÁM: PoSLÁNÍ SYNA
1/ VTELENÍ YNA BoŽÍHo

.,Kd,yž se ušak naplnil čas, poslal Bljh suého Syna, narozeného ze ženy, pod,robeného Zákonu, aby uykoup,il tidi,, kte í pod,léhati Zákonu,, (Gal
4,4_5). Těmito slovy popisuje svat;Í apoštol Pavel poslání Syna Bohem
otcem. ,,B ,h nauští,ui'l su ,j lid,. splni,t zaslíbeníd,an Abrahd,rnou,i.a jeho
potomstuu a p ekonal ušechno očekáuání: poslal n ,rn suého <m,ilouaného

Synar (Mk III)."23

Toto poslání šyna spočíváve vtělení' Slovem utělení se označuje skutečnost. žeBožiSyn vzal na sebe naši lidskou p irozenost, naše iidst,rí,
aniž p estal b t Bohem. Jak zpívá krásně Círlrev ve své liturgii,
,,Btik se
stal čIouěkem; nezměněn ue suém božstuíp i,jat naše I'dstuíá24. ABoží
Syn se takto stai čiově]<em prisobením Ducha svatého v ]rině Panny Marie. Panenslié početía narození JežíšeKrista, čili to, že Mana'zázračně
počala a porodila Krista jako panna' je znamením a potvrzením Ježíšova
božslcého praprivodu.25

2/ tlABBA, oTČEl, (Mk 14.36)

Je to Pán JežíšKristus, vtěleny Syn Boží,kter)i nám, jak jsmě si to už
naznačovali, nov]7m a nesl5íchan m zprisobem odhaiuje Božíotcovství.
Katechismus lrato]iclcé Církve to vyjad uje slovy: .,Cely Kristliu žiuot jé

OsoBNosrr

J1

p átele Rys chápající a jemnocitné osoby vyza oval i p i svátosti
smí ení' proto h9 talié vyhiedávali poulníci, pli;iiacn na kolit to bylo možné
i ze sousední NDR a v letech uvolnění í ze SRN. Jako vychovatel plnil své poslání p i formování ádového dorostu. Nejprve jak'o novicmistr,
později byl magistrem k]eri]<ri (spiritriálem). Roti
jako profesor, p edevším jako p ítel studentri a "ychovateie "š"k ;i*ii
mtadycn p i exerciciích,
na akademicirych t dnech, ale také p i sv;Ích cestách za studenty,
kte í
byii nasazeni na práce v ,,T etí tiš|". Z'této.jetro práce' ale p edevším
z opravdového zájmu o člověka, vyrristala jeho p átelství
s lidmi všech věkov ch
a společensk ch vrstev. Nikd' nezapomenu na návštěvytli:qo..']
ma_JÝch š]roláč]<ri, kdy na dotaz:,,Kam jdeš?" jsem
oua'z.t hidou odpověď'- ,,Za panem doktorem." nebo
,,Na návštěvu lc panu doktorovi.,, Jen
pro dokresiení, bylo nutné konverzoiat česky a německy,
a v nělrterych
p ípadech r msko mad'arsko čes!<y. Zajili]<u vša]< také biali čeští
intele]<tu'álové, umělci, které známe oťdobi první republiky, ale i
mnozí mladí
lidé' ]<te í po listopadu 1989" vstoupili do povědomi;ako predstavitelé
politického a kulturního života; vedie západních diplomáttj.;ai.o
byl vecloucí západoněmecké obchodní mise Dr. Kaufmann, indick "velvysJ'anec
a další.}íenívšak divu, že se talcé o jeho
,,p ízeí,,ucházeii církevnítajemnícía jejich informáto i. Návštěvy pánri od Státní
bezpečnosti ustaly
po prvním pokusu. S'nimi konverzovď Dr. Habá v
,,demlovsko braitovském" slovníku se závěrem:
si mě znovu zav ete.,, Díky Bohu
',Tak
neposlechli. A tak od roku 1957 do
roku 1984 mohl otec Metoděj žfor^ovat a duchovně vést celou generaci, která aiespo zlomky
.ieho ve]]tého
díia mohla a mri.že p edávat v čase nové svoboáy.
mrij maly pokus o charakteristiku osobnosti Dr. Metoděje Ha-báněTento
má otev ít dnešnísympozium ke stému v ročíjeho naťození a p ibližit nezapomenutelné ilo.,"]o, které vyza ovai otec Metoděj ve společnosti, lcde byl p ítornen. Vaše p íspěvky, jak bych si p ráJ' nám zp ítomní
dílo i jeho osobu, a tak Brožijme spolu krásné chvíle, protože o.*rizume a nechceme zapomenout na to, co plo církev, dominikánsk)i
ád, pro
]<ulturní obec a společnost, tedy pro čiověka, otec Metoděj ,rytonal.

dne, a1e také počáteli jeho práce. T,itur8ie by]a tajemstvím, do lrterého se
no i1kněz Mďoděj a tímto sqim postojern strhávalcelé společenst_ví. Zcle
jairoby se uplat ovalo hesio dominikánského ádu ,,contemplata al'iis tra"d,ere,,-'
Télně prilhoclinové c{íiiučiněníčasto v ledol'é chrá19_1é.19dí bylo
o svá'
r.1ipor,ěclí. co znameua]o pro něIro lirrěžství' Talé i l11 n ednáikáclr'

tástl linczství jsme jakoby na pIátně viděIi prožívanékněžství našelro rrčíp eŠclerr jsme
te]e. Modlitba, to byla nejprve ranrrí meditace, ale často i
svatého
modliiby
podie
zprisobu
linihou
nad
ho nacháze]i meditujícího

Dominika.Nikdynepišelpozdědoch rukmodlitběhodin,ažrizlrostlir,ě
dba] na preciznost liturgiclrych p edpisri a jelro liturgické postoje_jalioby
zp ítom ovaly vizi ch rové mocllitby otce Humberta Clerissaca QPa {ucirovního otce manželu Maritainov ch. Když čtu vzpomínky paní Raisy'

p

poslední svatodušní mši
'telstuí, ve kter; ch píšeo
ch, pak se mi p ekr.ivá
Maritainov
;;;;;'1n*";
'ru"ir
v kapli na !ntu1_1
jak
mši
svatou
ranní
celebruje
Metoděje,
obraz otce
ale ]<do vidě]
rnnicha'l'
nedětá
že,,hábit
iíká,
diktum
í.
Staré
svaté Ma
po
a měsíce se
pak
dny
celé
a
v
hábitu
Metoděje
otce
totaiity
i. aouo
jasné
vědomí'
již
rreztratil
nikdy
oclěvu,
pouze
v
civijním
seti<ával
s ním
že má co činit s eholníkem' clbminikánem. Tradice a kultura ádu se
l, rtěm ztěIes ovaia noblesou, jemností' ochotou naslouchat' ale v p ípadě nesouhiasu nilid'o nemoh] po.chybovat, jak je Metodějriv postoj' či co
si myslí. P i omlouvání sv1 ch emocí citoval svatého Jeron1ima: ,,Dalrnata s,um,, a dodávaI ,,z moravského Slováclra". Zďe jsme asi rr tajemství'
proč byl tolil 1ide;, p edevším miadym,'po cely žívo,tsympaticli , ale
iaké mrlžeme vycítit' proč měl odprirce a někdy i nesmi itelné oponenty'
Nedokázal ešit teologiclr problém poznámkou ,,Brih sudu" či ,,to je tajemstr,í,, . nezažíIpostmodernu, aie pojem pravdy byla největšíhodnota,
tt".ou }rájil s anticlto tomášor'skou vehenÍencí'S odstupem iet se mnozí_
žzácí apŤáte\é Dr. Habáně domnívají,'Že právě v tomto postoji vykonal
otec \,Íetoděj nejvíce ve svém životě.
V sedmdesátych letech na vinách Svobodné Evropy hovo il zesnul]f
Dr. Neuwirth o duchovním vridcovství Dr. Habáně s poznámlrou, že za
dobr m cluchovním vridcem cestujeme i stovlry kilometrri. Tento post eh
*ohu ;en potvrdit. KŤižemkrážem b val m Českoslovenslrem ved1y cesty Meiodlje za jeho duchovními p áteli, ale také za ním, k němu, na
.it'I.''* svaté Ma í, do Staré RoIe u Kartov ch Varri, do Prahy, na konci
života do Brna p ijíŽděli ti, kte í hledali duchovní radu, či slova ritěclry.
Nebyly to jen rekolekcb' aIé často p ijížděliŽa ním, aby pomolrl p i ešení];ejiclr žívotníchproblémri, p iváděli také své známé, často hledající
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á. Clerissac ve Ýile

zjeuením otce: jeho sloua a jeho skutky, jeho rnlčenía jeÍl,o utrpení. to.

jak byt a jak

ml:uuiL"26

S]iutečnost toho, Že cely jelro život je zjevením otce, potvrzuje Párr
JeŽíši v slovně. Ří1rá p ímo, ,,Všechno je mi, d,áno od mého otce. A ni,kdo nezÁ Syna. jenom otec. ani otce nezná nzkd.o. jenom Syn. a tenkomu to chce Syn zjeu'it'' (Mt 11, 27). A' apoštolu Fiiipovi íliá p i Po-.
slední veče i, ,,Káo u'id,ěI mne, aiděI otce" (Jn 14,9).
DriteŽité je zde í to, že Pán Ježíšvťrbec mluví o Bolru jako o otci.
P itom tato citovaná s]ova nejsou ani zdalelra jedin mi p ípady, lidy
Kristus mluví o Bohu jako o otci. Bib]isté si dali trr práci a spočítali,Že
ťan Jezrs uzlva v evangeliích cel]iem 170lirát v taz ,,otec1'pro oztlačení
Bolra'27 Mrižeme nyní ocitovat alespor něIiterá tato evangelijní rnísta:
Nejd ívi: mrižeme uvést slova, která íi<á civanáctiiet JeŽíšPanně Marii
a svatému Josefovi, když iro po dloulrém lrledání nalezli v chrámu, jak
tam vede diaiog s učiteli Záliona: ,,Proč jste mě hledali'? NeuěděIi jste. že
já musím b t u torn, co je rnďho otce?" (Li( 2'49). DáIe s]or,'a p eiiypující
modlitbou chvály: .,Velebím tě,, otče, Pane nebe a zen1ě, že když jsi,
tyto uěci, skryl p ed moudr mi, a chytr mi, odhalil jsi je maličk m" (Mt
11,25). Dá]e slova Ježíšovymodlitby l,- zahradě Getsernarrské: ,Abba.
otče, tobě je ušechno možnj; odejmi ode mě tento kalich! Aušak ne co
j , chc'i, ale co ty 'chceš" (Mk 14'36). A konečně slavnostní vylrlášení: ,."Irí
a Otec jedno jsme" (Jn 10,30).
Jalr vypi vá z oné právě citované modlitby v zajrradě Getsemarrslié,
Pán užívalaramejské s\ovo ,,Abba". Toto slovo ,,Abba" aživaly židovs]ré
děti, když se drivěrně obracely na vlastníIro otce. Kclybychom tudížclrtěli
p esnějí vyjád it v;íznam slova ,,Abba", neměli bychom ho p ekládat trochu neosobním slovem ,,otče"', nj,brž familiárním v tazem ,,Tatínku".
,.Nikd.y p ed,tím židétoto jméno ue su ch modti,tb 'ch nepoužíualť2\:
bylo by to v jejiclr očíchneuctivé, a ploto rremyslitelné.

oD NÁS K oTCI: PoZNÁNÍ oTcE NAŠEHo PÁNA JEŽÍŠE
A oTCE \.{ILoSRDENTSTVÍ
1/ PLZNÁNÍ TAJEMsTvÍ NEJ|VETEJŠÍTRoJICE
Ukáza1i jsme si, jali nám Pán JežíšKristus svym vtělen'* u 5r, m
zjevením' sv mi slovy i cel1im sv m Žír,otem oter' eI cestu Ii novému
poznání Božíhootcovství. Když se nyni po této cestě vydáme' musíme
2.

se z oněch 170 p ípadri, kdy Kristus označuje Boha jako otce, zastavit
zvláště u těch _ biblisté opět spočítaIi,že je jich v er'angeliích celkem

4429_,lidy Pán Ježišnaz váBoha
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,j otče", .,m

j

Tatínku"' Proč?
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ProtoŽe toto oslovení ,,mli'j otče'' .tkazuje na zcela jedinečny a neopaltovateln;i vztah' liter';1i je mezi Bohem a Kristem. Je_ii B h Ježíšovym
otcenr. Tatínkem. je pali Párr JeŽíšjeho Synem: Synem, literého Brilr
otec oci věčnosti. cloliuci ještě nezá ilo na světě stvo ené světlo, plocií,
tj. kterémrr sclělrrje a clává v plnosti svorr p irozenost, své božs]ié ciokonalosti, svrij božsliy'život.Vzporne 'me. jali se modlíme ve vyzrrání víry:
..Vě írn u j.ednoho Pána JežíšeKrista. jed,norozeného Syna Božího,ktery
se zrod'il z otce p ede ušemi' uěky: B lt' z Boha, Suětlo ze Suětla, prauE B ,h z prauého Boha, zrozen . ne stuo enE. jedné podstaty s otcern
(...)" Do rist Syna BožíhoJežíšeKrista klade Církev slovažalma: ..P ,n

mi Ťekl: <Ty

jsi,

m

j

syn.

j ' jsem

tě dnes zplodi,Ill" (Ž 2,7). Toto .,dnes"

je cien věčnosti: den bez v chodu abez západu.
Pro ťrplnost musíme cloclat, že otec miluje Syna a Syn miiuje otce
a tato jejich vzájemná zosobněná lásiia je Duch svaty. Je zcle tudížja]iási cirliulace, jakési proudění BoŽího života' absolrrtně plného, a to oc1
otce k Synovi a pak od' otce a Syna k Drrchu svatému. Jak íká papež
a služebníli BožíPavel ,VI. ve Slavnostním vyzn'ání víry, .,my tedy uě íme u Boha. kterg uěčně plodí Syna; uě írne u Syna' BožíSlouo, kter je
uěčně plozen; uě íme u Ducha suatého', nesaoŤenou osobu. která uycháví
z otce a Syna jako jeji'ch uěčná Láska."3a
Tím jsme se dostali li jádru našich ťrvah: Vidíme tedy, Že Brih'není
otcem v pravém a plném slova smyslu proto, že je Stvo iteIem všeho a že
vše stvo ené udrŽuje v existenci a ídí'n brž proto' že je ,,otcem našeho
P 'na Ježí,šeKrista"3l , svého jednorozeného Syna. on se pak .,u plhosti

itlsu" stal

čIově]<em a

odhalil svět'u ..tuá otce"

2/ ()TEC MIL)SRDENITVÍII (2 Kor 1,3)

'

Pokud Pán JežíšKristus, vtěien)i Syn BoŽí. odhalil svétu ,,tuá' otce" ,
oclhalilji p edevším jaiio tvá ..otce m'ilosrdenstuí" (2 Kor 1,3). Zjevení
otcova rnilosrclenství, literé se slilání k bídě sv 'ch tvorri. zvláště Ii jejich
mravní bíclě. jeŽ spočívá ve h íchu, a pomáhá jim. započatéjiŽ r' období
Staré]ro zákona, c1ov'ádí Pán Ježíšli plnosti a dokonalosti.
Brih je vskutku, jak píšesvaty Pave1 , ,.otec našeho Pána Ježíše
Krista, otec rnilosrdenštuí a B ,h aeškeré ,jtěchy" (2 Kor l,3), ,,nekonečném'ilosrdny

B ,h" (Ef' 2,4). Nejlrrásnějším Kristov m podobenstvím

o otcově milosrdenství je podobenství o malnotratném synovi (Lk 1.5'
11-32). Podobenství se nazyvá podobenstvím o .,ŤTl(Irnotratném synoul'!. avšali jeho st edem není marnotratn 'syn, n btž ,,m'ilosrdn otec",
Iitery uviděI svého zbloudilého syna' když byl ještě daleko, ,,a pohnut
souc'item p iběhl, objal ho a políbil" (Lk 15'20). Jak píšeKatechismus'
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životě největší i_o]i sehrála estetika, která nebyla pro něho pouh1 m věc1ním oborem' ale životnímpostojem, protože dokázal vnímat ]irásu slova.
hucib.u*, vytvarrry'clr děI' architektrrry, ale jeho častévycházlry do p írociy
ho p írno fascinovaly. V tomto prožíváníkrásy- se talté prohlubovaljelro
clrrchor'ní postoj a vztah k Bohrr k nestvo ené irráse. V tolilirát Stat_
rrí bezpečností ]iliviclované ltnihovně se nalézal1,_ estetické stuclie Nfaxe
Dvor=áIia, J.\Iaritaina a 'J. Pujmana. Studium etili.v a její p ednášeníse
témě neoclvážím zaŤadit pod filozofickorr perspejrtivu Dr. I1abáně, ale
spíšebyclr elil' že etika byIa součástí jeho osobnosti, p edevším jalio
vychovatele.
Cesta Ii teologii vedla u otce Metoděje podIe tradice našeho ádu p es
lrlubolié a dťrkladné studium fiIozofie. Titul
posvátné teologie,,
',magistra
pat í v našem ádu k nejvyššímakaclemick;Ím
hodnostem, srovnateln;im
s vědecliyrn titu]em PhD.. UděIuje se po dlorrholetém profesorském p .sobení s p ihlédnutímk pubiiliačníčinnosti a ]tandidát je podroben hodnocení mezinárodního desetičlennéhot]Ímrr nositelrj' této hodnosti, zkoušku
skládá pr'i generáIní kapitule p ed zkušební komisí složénéz magistrri
posvátné teologie. V p ípadě otce lvletoděje p edsedal této komisi otec
D'NI. Chenrr'oP na generáIní kapituIe v roce 1938 v Římě, které se zričastnil také státní sekretá kardiná] Pacel]i. obor, v kterém graduoval.
byla spirituáIní teologíe, a tak splatil dluh svému učiteii o. R. Garrigou
Lagrangeovi. Za svého pedagogického plisobení p ednášel otec Vietoděj
jali dogmatiku, tak moráIní teologii. ByI věrn principrim'neotomistické
obnovy, která požadovala studium pramenri a j'ejich komentování spojené
s exegezí textu. Vždy usedal za katedru, někdy v dobách nesvobody za
improvizovan sttil, na kterém ležeia otev ená Teologická summa, která
byla inspirací a odrazovym mristkem pro jeho p ednášky. Ý-eiká témata
BožíhozjeverÍí, která pat iIa k zamilor,-any'm otázliám svatého Tomáše.
si cloliáza] otec Habá jakoby' p ivlastnit' H'u*postaticliá unie, trínitárrrí teoIogie. Kristovo liněžství,Eucharistie, mariologie (zde velice r;'chle
p ešel li Svatému LrrdvíIiu Nlaria Grignonor,,i). Nešlo o systematicliou či
clogmaticiiou ieoiogii ve ško]'nímslova smyslu, ale o pono ování se do tajemství-Boha, té jediné skutečnosti, která 1r nám hovo í v kráse stvo ení,
sjednocuje nás a projevuje nám plnost lásky v JeŽíšiKristu. Tento zprisob p eclnášení teoiogie jakoby mu nedovolil napsat učebnice či odborné
strrdie' proto naiézáme Habá ovu teologii spíšena strán]<ách časopisri.
Nejširšíokruh oslovil otec Metoděj p i své kněžskéslužbě. NIožná,
že nep ehánim, že to nebylo na prvním místě jeho kázání. ale liturgic]iá služba. S]avení Eucharistie, ranní mše svatá, to byl vrcholny okamŽik
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p íspěvek na sytnp ziu k 700.
-(o16mouc
77. íjna 7999)

v 'ročínarození
Dorninik Duka OP

' P

iporrrírrárne si sté vyročínarození otce Mětoděje Habáně, explg_
vinciála česliéprovincie dominíkánri' profesora filozofie a teologie, Gene-

;;i;'íh" r;;ál"'-i*.r,ouuno provincie u "gr.gorr"ného profesora Papežslié
Ťí*ásu Akvins]<ého v Římě, redaktora Filozoficiré levue'
univerzity
'rr'
atd.
Bez nadsázky mrižeme hovo it o jedné z nejv: raznějších postav }iato-

lické círlrve a dominii<ánského ádu v česlrémnárodě ve 20. století. Není
srradné našeho jubii'anta za adit do určitéhbjasně vymezeného oboilr
jelro
vědy a liultury. Pokusím Se ploto charaliterizovat otce Metoděje a
této
rozměr
sí
pomohly
uvědomit
díIo ve čty ecli oblastech, které by n{'m
rozhodující
se
odehrávďykde
tam'
vyrazné ásobrlosti' která nechyběla
jedněrni
u"dálosti životÁ církve a společnosti, doliázal jít proti proudu'
jeho
pojeho
a
osoby
Vrelikost
odmítán.
mí]ován, druh mi aŽ nenávistni
progresivrrí,
či
konzervativní,
p
ke
straně
stojri p esalruje snadné 1Íazen1
.oz;ráu az p itis laciné nálepky' které mají pomoci pohodlnym duc]rrim
vyrovnat se s názory a jejich nositeii, lrte í se vymylrají prriměru. Do,rátir11 ,í proto lrovo it o Dr. Habárovi jako b fi.lozofovi, teologovi, knězi
a eholníiiovi, duchovním' vridci a vychovateli,
Hovo íme_Ii o fllozofii a Dr. Habá ovi, pak na prvním místě nám
vyvstane jeho. ontologické zako enění, které se snažil p edat p edevším
s,rym posl,'chačrim a ehotrním studentrim. ',Metat fyzikul', to byi 'termín,
ktár m jsme po desetiietí označovali p ednášky otce Metoděje z ontologie' kteié vycházely z komentá ri a exegeze Tomášov ch či Aristote]ov .ch spisťt. Viiv souěasn :ch metafyzikri jsem rozebral v čIánlru MetodBjovi učitelél.Druhou r'eijiou ]áskou otce Metodějě byla psychologie.
Ved}e fiIozofické antropologie, kterou studoval na iiatolické univerzitě ve
$1, cars1iérn Fribourgu, s]edovaj p ímo vášnivě experimerrtální psychologii od parapsycliologie k tvaroíépsyclrologíi, včetně hlubinné psycholopat iio k jeho témě denrrímu
[iě, a studium dě1 S. Frguda á C.G. Junga
zaměstnání. Jalro dodatek ke studiu psychologie p ipojil grafologii, která
byla jeho koníčkem a dokáza] jí bavit i své p átele. Mnozí však odmi
táii ouarry s ním korespondovat' P esto však se domnívám, Že v jeho

'

lln

.,Jsme totiž r' jeho iukou, 'my

i naše slova", str. 4 6. Krysta]
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katoliclcé Církve' ,,jen Kri,stouo srdce, jež zná htubi,ny lásky saého otce, nám mohlo zjeu,it propast j'eho m'ilosrdenstuí zplisobern pln rn ueli'ké

'-';:l:"ií:yij;:'^rista, jalt jsme

už uváclěIi, zjevením otce, je také

zjevením otcova milosrdenství, a to zv]áštrrím zprisobem veiikonoční tajeho umučení,smrti a zmrtv5iclrvŠtání'33 Prár'ě li íž'na němž
jěmství
-pan
.l.zis umírá, aby z milosrdenství Boží1rop ines] Bohu zadostiučinění
za naše h íchy, ukazuje na to, že u Boha je milosrdenství' litéréclaruje
a odpouští, podivulrodně sjednoceno se spravedlností' kfg1á. rT'ža'duje: '
on není Žádn ,,P 'nbíček",ale situtečně Bťlh, a tak jelio milosrclenství
je spravedlirrj, jakoz i jeho spravedinost je milosrdná'3a

Závět: Náš otec

Když jsme mluviii o poslání Syna Bohem otcem, citovali jsme slova
svatého apoštola Pavla z ]istu Galaťan'ťlm: ,,Kd ž se ušak napln'il. čas,
poslal Blih suého Syna, narozeného z ženy. pod'robeného Zákonu, aby
uEkoupi,l li,d,i, kte í pod,Iéhali Zákonu" (4,4_5). A právě tato slova svatého
Pavla nám ukazují na'to, že poslání Boží1roSyna na tento svět a jeho
zjevení Božíhootcovství se nestaly proto, aby rožšíením obzorri rrašelro
poznání ulrojily naši zvědavost' n1ibrŽ pro naši spásu a vykoupení. Jali
j.*u uči1i už v hodinách katechismu jako jednu ze základních Božích
pravd,'" ,,B h Syn se stal čIouěkem, aby n ,s suou smrtí na k íži,uykoupi'I
a na uěky spas'i)."35
Brilí totiž už na počátku povyšuje lidi na své děti: dává jim irčast
na svém božskémživotě, na své božskép irozenosti. A }rdyŽ první lidé
sv m hrozn m h íchem ztratili pro sebe i pro své potomky tuto milost
gáziho synovství, posíIá Brih otec v plnosti času svého Syna, aby se stal
člověIrem a nás vykoupil: on svou smrtí aa k ížipodává ,,šmírnou oběť za
naše h íchy,, (1 Jn 4,10) a obnovuje naši ričast na božskémživotě. ono
místo z ]istu Galaťanrj.m' }rteré jsme právě opět citovali' palr v 'tomto
- smyslu pokračuje: ,,Tak jsme byli p ijati za sany' A protože jste sEnoué'
poslal nd,m B h d,o srdce Ducha suého Syna,'Ducha' kter'! uold: rAbba,
otčelll (Iž ted,y nejs,i otrok. ale syn a jako syn také děďic skrze Boha"
(4,5 7). Vidíme, Že se zde zase p ímo setkáváme s oním driležit m siovem
,,Abba" r ,otče" , ,,Tatínku,"
Brih je teďy ',,otcem,, ,-,,Tatínkern" nejenom Pána JežíšeKrista, ale
i nás: je skutečně ,,našírnotcern". A není tímto na šímotcem pouze
v nevlastním slova smyslu, jak jsme o tom mluvili na počátlirr' tedy
nejenom tím, ž9 nás stvo il, že nás udržuje v existenci, že spoiupťrsobí
-
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p i našíčinnosti a že nás ícií,n]1ibrž také a p edevšímve vlastním šiova
smyslu. Je tuclížnašímotcem stejně, jako je otcem Pána JežíšeKrista?
Nil'o1iv stejně, ale jen podobně, neboť Pán Ježíšje Synem nebeského
otce v plnosti a pr'irozeně, kdežto my jsme dětmi Božímipouze ríčastí
a aclopiivně. tím' že nás otec p ijal za své děti. Tím se ovšem nechce íci,
že naše pov5íšenína děti Boží,to, že máme samotného Boha za otce, je
něčímmalyrn: je to naopak to největšía nejcennější, co zde jsme a co

11) JAN PAVEL II. Apoštolsky list Dies Dorni,ni ('31. 5. 1998), 11: Á,45, 1998'
vol. 90, s. 720 (čes.'iryd.: Praha: Zvon, 1999, s' 12).'

12) Tamtéž.
13) KKc, čl. 303.
14) Srv. SPLAZZI, Dio Pa.dre, s. 40-61.
15) JAN PAVEL II. Errcyklika Fid'es et ratio (I4.9. 1998), rivod: ,4'Á,5, 1999, vol.
91, s' 5 (čes' qld.: Praha: Zvorr, 1999, s. 5).
16) BENSON,R.H. {eoiditetné suětlo. P e]. V. PraŽák' 4. vyd. Brno: Vetus Via'
1997, povídka Zelen plášť, s.
17) Srv. S. Th. I, q.2; a.3.
18) ARISTOTELES. Metafysi,to. P e1., Írvod a pozn. napsal A. K íž.I. vyd.
Praha: J. Laichťer, 1946, kn. XiI, 10, s. 318.
19) Srv. také KKc, čl. 33'

16.

máme'
'Vědomí

této našípravé dristojnosti dětí Božíchmá nás vést k uchování a rozmnožení miIosti Božíhosynovství čili mi-miIosti posvěcující
a lie snaze žítjako děti Boží:,ke vztahu k nebeskému otci, plném ,,nefalšouanéprostoty. d.ětinné d. uěry, rad,ostné bezpečnosti. pokorné oauáng.
j'istoty, že jsme m,ilou ,n,i"36; k odevzdanosti do jeho vrile; 1r vděčnosti
a lásce v .či němu; k touze a Snaze) abychom se mu podobali37.
Uirončeme naše irvahy slovy blahoslaveného otce Josemaríi F,scrivá
de Balaguera z jeho známé knlhy Cesta: ,,<otčel, ekl mi ten uelk
chlapec, d,obry student na uniuerzi,tě (cÓpak se s nírn asd stalo?), <p ernyšIel jsem o toin, co jste rni' ekl'.. že jsern sa'nerrL Boha! _ Zjistil jsem,
že krd,čímulicí. hla;uu azh ,ru a pln .hrdosti (.,..)'san Bohalll S čtst m
suědorním jsern rnu poradil. aby tuto <hrdostsl pod,poroual.,,38

PoZ\.i}ÍI{Y:

*) NásledujícÍ článek vznikl na základě lidov1,1'ch p
ednášek během roku 1999 jako
roku Boha otce. To wsvětluje jélro charakter, nejud',a:se o nějakou vědeckou rivahu,
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