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I když časový průběh života Ježíše z
Nazareta asi navždy bude zahalen clonou
nejistoty, a to nejen srovnáváme-li Jeho
události mezi sebou, ale také se součas
nými dějinami, - je jisto, že Ježíš ži
je dodnes mezi lidmi, a že Jeho osoba se
nedá přejít naprostou nevšímavostí. Tak
tomu není třeba u Sokrata, nebo u Julia
Caesara, nebo u Napoleona. Také měli své
velké obdivovatele. Ale tito lidé nená
vratně zmizeli. Žádný člověk by dnes za
ně neobětoval život, ba ani svůj
maje
tek, i když jejich ideály někteří ještě
hájí. Staví-li se někdo proti jejich ná
zorům, nikomu ani nenapadne je proklínat,
o rouhání ani nemluvě. Jejich osoby
ztratily vliv a jsou překonány. Ale Je
žíš z Nazareta nikoliv. Dosud je milo
ván, nebo bezmezné přehlížen; je dokonce
popírána historicita Jeho osoby; kdo Jej
nenávidí, ten se Mu neváhá i rouhat. Do
sud se lidé zříkají bohatství, ba i ži
vota, bud z lásky k Němu, nebo ze zášti
proti Němu. Nikdo z živých nežije
tak
skutečně jako Ježíš Kristus.
Dodnes se ke Kristu hlásí. křestanství,
pojmenováním odvozeno od slova
Kristus
z řeckého óhristos, česky pomazaný, he
brejsky maslach. Mesiášem se jednoznačně
označil před soudem velerady Ježíš sám.
(Mk 14, 60n)
Křestanem by měl být ten,kdo je stou
pencem Pomazaného, Mesiáše, Krista. Měl
se však stát kristovcem; Kristus si ne
přál, aby byly přijímány Jeho názory ja
ko nauka či duchovní proud určitého mo
delu; Jemu šlo o životní napojení člově
ka na Jeho osobu. Nejen myšlenkově, ale
hlavně způsoben života má kristovec při
jmout celého Krista a následovat. Neřekl
osobě Kristus, "já jsem cesta, pravda a
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Jan 14, 6

PhZ jmout
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Kult ta celého

život" (J 14, 6) ?
Bylo by zásadním omylem tato Kristova prohlášení o své oso
bě pokládat za pouhé řečnické metafory; i
to jsme do omrzení slýchávali na českých
gymnasiích. Ale to byla ještě doba,
kdy
se pochybovalo i o historicitě Kristovy osoby. Dnes jsou ony doby dávno ty tam. 0
Kristu jako o historické osobě se už ne
pochybuje.
Jde však o zásadu, že s přijetím his
toricity Kristovy osoby, je třeba
brát
a přijímat Krista celého, a proto takové
ho, jak ho historické prameny líčí.
Je
nomže přijmout prameny, které dosvědčují,
věrohodně mluví o Kristu jako o osobě,
která skutečně na světě žila, znamená,
že prameny historicky hodnotné
potvrzují
Kristovu historicitu jak dějepisně, tak i
naukově. Proto je tak důležité vědět, jak
se k historickému Kristu dostat. Usilovné
hledání historického Krista mělo by vyú
stit v hledání Krista takového, jak his
torické prameny Krista líčí. Ale to zna
mená přijmout celého Krista.

Kristus historický
Přijmout celého Krista znamená
při
jmout historického Krista. Je třeba znát
a přijmout prameny z hlediska historické
ho výzkumu v jejich nebývalé početnosti.
0 historickém Kristu mluví četné
staré
spisy, které se podle povahy dají
dělit
na spisy mimokřestanské a křestanské.
Je to dělení důležité. Důležitější než
pouhé hledisko chronologické , s časovým určením různých spisů týkajících se
osoby
Kristovy. Časové určení vyvolává četné a
dosti sporné otázky, i když je třeba také
k těmto otázkám přihlížet a je dobře znát.
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Mimokřestanské prameny týkající
se
zpráv o Kristu pocházejí jak z židovského
světa tak ze světa ovládaného Římany.
Zprávy čistě židovské o osobě Kris IpflCiVLj
tově zachoval Josephus Flavius (38-ca,100)
židova k.č.
ve své práci "Starožitnosti židovské". V
20.kapitole mluví o násilné smrti Jakuba, Joi>. P la v í ua
"bratra Ježíše, zvaného Kristus".
0 vě
138-c a . 100)
rohodnosti tohoto místa není
rozumných
pochybností.
Zprávy o osobě Kristově nepřímo z 1.-3.
století zachoval kodex židovského ústní
ho podání zvaný mišna, ale i talmud, kte MÍSna 11. -3. st. )
rý vznikl spojením mišny s vysvětlivkami k
mišně. Židovský talmud má dvojí
vydání,
palestinské a babylonské; je sepsán mezi Talmud (5,-6.t>t )
5.-6. stoletím.
Zprávy čistě římské o osobě
Kristově
zachovali hlavně 3 Římané: Plinius Mlád., Ipnávij dímóké
Tacitus a Suetonius.
Jde o slavný dopis Plinia Mladšího cír Vopli
saři Trajanovi napsaný kolem roku 112.
PLinda Mí . (112}
(Epist. 10) V dopise píše, že v Bithinii
spravované Pliniem Mladším se velmi roz
šířili křestané, kteří se "scházejí urči
tého dne před východem slunce a Kristu ja
ko Bohu zpívají píseň".
Když krátce před rokem 117 vyšly slav
né Tacitovy "Anály", Tacitus není o oso
bě Kristově skoupý. Podle Tacita roku 64 TaclXovu
Nero, aby utlumil hlasy, že sám dal zapá "Análů"' 1117)
lit Řím, "označil jako viníky a
stíhal
nejkrutějšími tresty ty, které lid mel v
nenávisti pro mnohé zločiny a nazval křestany. Kristus, od něhoš se odvozuje
je
jich jméno, byl za vlády Tiberiovy odsou
zen k smrti prokurátorem Pontiem Pilátem;
ale tato zhoubná pověra, byvši po čas po
tlačena, znovu se rozšířila nejen v Jud
sku, kde toto zlo vzniklo, ale i v Městě,
kde se z celého světa soustředují, a kde
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SueXonluA
[ca.120)

docházejí obliby všechny špatnosti a ha
nebnosti. " (Annales, 15) Uvedená
do
slovná citace Tacita by se dala rozšiřit
o Tacitovu zprávu, jak byli
křestané
mučeni a pronásledováni.
Třetím Římanem je Suetonius se zprávou asi z roku 120, že za Nerona
byli
"křestané vydáni mučednické smrti, druh
lidí, vyznávajících nové zločinné pověry"
(Nero, 16); když Suetonius mluví o císa
ři Klaudiovi, uvádí, že Klaudius "vyhnal
z Říma židy, kteří na popud Chřestá, pů
sobili časté bouře." (Claudius, 25)
Není pochyby, že u Suetonia
uvedené
jméno "Chrestos" je řeckým výrazem
"Christos", česky "Pomazaný",
překlad
hebrejského "mašiach", počeštěné Mesiáš.
Tacitus také nazývá křestany latinsky
"chrestiani".
Z uvedených římských zpráv o
osobě
Kristově vyplývá, že v Římě asi za 20
let po smrti Kristově vedli tamější
židé hádky o titul Mesiáše, řecký Krista,
připisovaný právě Ježíši z Nazareta, kdy
jedni Ježíše za Krista uznávali,
druzí
nikoli. Suetonius klade tyto spory do
šedesátých let, ví o křestanech málo, a
proto myslí, že "Chrestos" žil přímo
v
Římě a jen vyvolával nepokoje.
Jenomže
zprávy Suetonia přesně potvrzuje
křestanský pramen, Skutky apoštolské. (18, 2)
"Klaudius totiž rozkázal, aby všichni ži
dé opustili Řím."
Následující věta pak
doplňuje:"/ odebral se Pavel k nim, po
něvadž byl stejného řemesla... " (3)
To
mluví pro skutečnost, že křestané
byli
pokládáni za sektu židovskou, byli spolu
s židy vypovězeni z Říma.
Klademe-li Suetoniovu práci do
roku
120, možno se zmínit o dopisu císaře Ha
driana z roku 125 prokurátoru Asie (Minuciovi Fundanovi). Dopis se zachoval u
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křesťanského dějepisce Eusebia v jeho
spise "Historia ecclesiastica"
(4, 9).
V dopise dává Hadrian pokyny pro soudní
řízeni proti křesťanům.
Jisté je, že všechny řiraské prameny
vždycky mluví pouze o "Chřestu",
to je
o Kristu, a nikdy neuvádějí jméno Ježíš.
0 tom se skoro nikde v současné
době
nemluví.
Není jen zajímavé mluvit o pramenech
pocházejících přímo od Římanů. Dá se i
mluvit o spisovatelích mimořímských; a
tak o jízlivém pořečtělém semitovi Lucianovi a o jeho spise "Peregrinus"
z
roku 170. Mluví se tam o
"zákonodárci
křesťanů, který byl divotvorným čarodě
jem, a byl ukřižován v Palestine". (11)
Je dost mimokřesťanských pramenů, u
nichž není možno určit datum vzniku, a
nebo zda nejde o autora, který byl taj
ným křesťanem či obdivovatelem křesťan
ství, jak tomu bylo často u stoiků. Ale
to již jsme u pramenů křesťanských.
Křesťanské prameny možno rozdělit na
dvojí druh. Jde o zprávy o Kristu, kte
ré byly zachovány mimo Nový zákon,
a
o zprávy zachované v Novém zákoně.
Prameny zachované mimo Nový zákon ma
jí velmi často název "evangelium", nebo
"Skutky apoštolské", "list", nebo
"apokalypse". Protože nepatří do
Nového
zákona, jmenují se souhrnně
apokryfy.
Jde o podvrhy. Máme mnoho evangelií apo
kryfních. "Evangelium podle Hebreů", či
"evangelium Egypťanů", "evangelium Pe
trovo", velmi důležité "evangelium Ja
kubovo" zvané také "protoevangelium".
Evangelium Jakubovo vzniklo v polovir
ně 2.st.; napsal je křesťan; líčí obšírně Ježíšovo dětství; proto mluví o Je
žíšově matce Marii. Je třeba se zmínit
o 20. kapitole týkající se Matky Kris-

Vop'čó cXóaAe

HacUoíana
(12 5)
Rťmófeé
pHjomdnij

nikdy
m u v á d é ji
jméno Jef^Ls

Luc-ian
(170)

Vncm<tny
kň.za fan s ké.

ApokAyúy
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Zneužíváni
apok-Kjj(Jft ke
zn ejistěn í
vViy

JeAonym
(420)

Blouzněni
upokny^á

tovy. Aby autor apokryfu lépe
vyzvedl
ustavičné panenství Mariino,
vypráví,
jak bylo podrobeno zkoušce právě
tak
rozhodné, jako neslušné. Tento
apokryf
byl velmi rozšířen v prvních
stoletích
křestanství; dokonce byl přepracován
v
6.st. v apokryfu nazvaném
"evangelium
Matoušovo", nebo v apokryfu z 9.st. na
zvaném "Knihy narození Mariina". Tyto apokryfy byly známy církevním spisovate
lům raného křestanství. Pro
malou zna
lost spisů církevních Otců dochází
ně
kdy k nehoráznostem v tvrzení, že
prý
"všelijak" smýšleli o matce Kristově. A
zatím jde jen o zmínky, které se dotýka
jí v té době běžně se vyskytujících
apokryfních zpráv; protože se právě cír
kevní Otcové nečtou, neznají se ani je
jich názory, ale jejich zmínky o
apo
kryfní zprávě běžně citované, se jednodu
še berou za názory Otců samotných. Vul
gar isátorovi se však hodí, aby povýšeně
předhodil k úvaze fakt "nevalné úcty" k
Marii Panně v pracích "dokonce" církev
ních Otců. Apokryfy mluví s úctou o
Matce Kristově; byly však jen výplody buj
né fantasie; jejich počet je velký, ale
velmi rychle byly vyloučeny z kánonu No
vého zákona, nepojaty do seznamu
knih
novozákonních, čímž Církev vykonala vy
nikající dílo i z hlediska čistě
věde
ckého. V apokryfech bylo plno toho,
co
sv.Jeroným (420) nazval "blouzněním" apokryfů; nemají střízlivost evangelií, s
evangelii nemají vlastně nic společného.
Nemohou ukázat člověku cestu ke Kristu,
aby v Kristu samotném viděl svou život
ní cestu, svou životní pravdu, ba zdroj
života dávající sílu unést tíhu "svého"
života. Apokryfy se naopak dají záměrně
zneužít, že názory apokryfů se vydávají
za názory církevních Otců, pokud jde
o
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znejistění křestana; aby se dal alespoň
zviklat problémy hodně již starými, jen
se zamlčí, že i hodně dávno vyřešenými.
Zvláštní skupinou pramenů, které
se
týkají Kristovy osoby jsou agrafa,
t.j.
to, co je nepsané. Agrafa jsou kratičké
věty nebo jen krátká rčení nebo průpově
di, které jsou přisuzovány Ježíši Kristu.
Nalézají se ve starých spisech, dokladech
nebo v pracích některých Otců, nebo v ně
kterém dochovaném rukopise Nového zákona.
Zajímavé je, že apoštol Pavel
uvádí
Ježíšův výrok neznámý v evangeliích,
"blaženější, je dát, než brát". (Sk.ap.20)
Agrafa se najdou u církevních Otců z
prvních křestanských století, vzdálených
od sebe časem a místem. Ve 2.st. filosof
a mučedník Justin (ca. 166)
připisuje
Kristu výrok, "v jakých cínech vás
za
stihnu, v takových vás budu soudit."
(Dialog s Trifonem, 47)
Jak soudit o agrafech starých
křes
tanských spisovatelů?
Jde o podobnost výroků Kristových
v
kanonických evangeliích, které jsou volně
podle paměti uváděny, kdy se zdůrazňuje
více smysl slov, než přesné původní zně
ní. Některá agrafa mohou být
původní,
ale je velmi nesnadné podat o tom důkaz.
Teorie vybudované na dochovaných
agra
fech většinou způsobují nedůvěru ve vě
rohodnost kanonického Nového zákona.
Hojnou žeň k vytvoření pochybných te
orií poskytují logia. V zájmu přesnosti
je třeba rozlišovat logia od agrafů.
Logia, česky "výroky", jsou také
krátké výroky připisované Kristu;
měly
by náležet do agraf, ale názvu logia se
užívá pro agrafa napsaná na útržky papy
rů objevených v nevyčerpatelných
nale
zištích Egypta.
V roce 1897 uveřejněný zlomek papyru

Agtia^a

3ui>tín

íca. 766)

TzonJ-í
vybudované, na
agnafizch
mokou
zn&já££ovaX
v&iokodnoAt NI
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lIlOLAtrÚ.

k/L<ti>ta.nt>kí
pnammy
Kanonické.
knihy
novozákonní

Oxyrhynchus papiri 1. zlomku, č.1, má na
příklad toto místo logia: "...hledij
abys
vytáhl slámku, která je v oku bratra tvé
ho". Jde o obdobu místa u prvního evange
lia (Mt 7, 5), nebo u Lukášova evangelia.
(Lk 6, 42)
Logia mají historickou cenu a hodnotu
Ale nemohou - obsah kanonických
evange
lií změnit, ani nemohou kanonické
knihy
Nového zákona obohatit o hodnoty histori
ckého či naukového rázu.
Zprávy o osobě Kristově zachované mimo
Nový zákona, ač četné, nemohou změnit ob
sah evangelií ani dějepisně, ani naukově
A tak vlastními křesťanskými prameny o osobě Kristově z hlediska věrohodnosti
jsou jen úředně schválené, kanonické kni
hy novozákonní. Jsou to evangelia (4), Apoštclské skutky (1), dopisy zvané listy
(21), apokalypse (1). Dohromady vytvářejí
sbírku, t.j. kánon knih Nového zákona,
naposledy přijatý na církevním sněmu
v
Tridentu (1563).
Slovo evangelion znamenalo "odměnu po
slovi, který přinesl potěšující zprávu či
radostné poselství". Evangelia byla psá
na vždy jako radostné poselství a zvěst.
Je však třeba vědět, že evangelia ne
předcházela časově vznik dopisů (listů),
adresovaných apoštoly na příslušnou cír
kevní obec. Listy příliš nerozšiřují dů
ležité údaje uvedené v evangeliích o oso
bě Kristově. Chronologicky jsou listy apoštolů velmi cenné. Listy apoštola Pav
la byly napsány během 15 let, byly psány
příležitostně, literárně jsou na evange
liích nezávislé; největší část listů
je
svým vznikem starší než evangelia.
Evangelia si nikdy neosobovala
právo
zatlačit apoštoly lidem ústně
předávané
poselství o osobě Kristově. Dějinný vznik
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evangelií následoval po ústní přednáško
vé praxi apoštolů a jejich žáků.
Ústní katechese,
to byl přec Ježíšův UétnZ
způsob; Ježíš jen mluvil, nic nenapsal.
kcLt&cheAz
Tento způsob ústního šíření radostného datové
Ježíšova poselství byl dodržen
nejméně pdídcház eJta
20 let po Ježíšově smrti.
zvangeZZa
Způsob ústního šíření radostného
po
selství, kdy se Ježíšův hlas jakoby ozvě
nou opakoval, řecký katecheo,
posluchač
byl "naplněn ozvěnou", byl kateohisován,
byl "poučován ve slově", jak říká apoštol
Pavel,
(Gal 6, 6) - to byl běžný způ
sob šíření evangelia. Bylo to "poučování"
o cestě Páně. (Sk.ap. 18, 25)
Dokud šlo o posluchače z řad židovstva, Neplaná
byla výuka židokřestanů katechesí, ozvě
tAacLícQ.
nou, - něčím semitsky běžným; u nich by
lo doslovné memorování bible běžnou pra
xí. Jakmile se stali posluchači apoštolů
lidé různých národnostních skupin, muselo
z jazykových důvodů dojít k písemným po
známkám "mnohých" spisovatelů. Došlo
k
"mnohým spisům" na základě katechese
a
kolovalo jich v šedesátých letech 1. st.
"mnoho", jak říká apoštol Lukáš.
(Lk 1, 1-4)
Ústní katechese časově předcházela e- EvangelZa
vangelia. Proto mluvíme o tradici. Z ne jóou
psané tradice vznikla zapsaná tradice,
zaplanou
novozákonní knihy. Ústní katechese, to je
tA-adic Z
naprosto společný důl pro 4 evangelia, ta
byla původní, tradice přednáškového "pou
čování ve slově". A nedbalo se na mnohost
zaznamenaných zápisů o osobě Kristově,
nezáleželo na počtu všech vzniklých
pí
semných záznamů Kristova poselství
jako
zaznamenané slyšené katechese.
Záleželo na věrohodnosti věcného
ob
sahu písemně zaznamenaných katechesí - z
úst apoštolů a jejich žáků.
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Kctf.ic.keMi
a
zvangeZía
mpdtkládala
ddZzžiXo&t
životopisným
údaj fhm

Záleželo na kvalitě autora. Tak
dva
autoři jsou přímo apoštolově, Matouš
a
Jan. Zbylí dva evangelisté jsou přímo osobní žáci apoštolů. Marek doprovázel apoštola Pavla, ale hlavně Petra.
Lukáš
byl žákem apoštola Pavla; doprovázel ho,
byl Pavlovým pomocníkem také ve vězení;
"Lukáš jediný je se mnou", napsal apoštol
Pavel. (2 Tím 4, 11)
Evangelia jsou věrohodným
písemným
vylíčením Kristova života.
Ale ani katechese, ani evangelia
se
nikdy nestarala, aby podala "životopis"
Ježíšův, ve smyslu, jaký se dnes přiklá
dá tomuto výrazu. Pro dnešního člověka
životopis bez přesné chronologie vnitřní
a vnější je tělem bez kostry. První věc,
k níž se přihlíží, jsou data.
Ostatně
možná, že tentýž názor na životopis měli
i evangelisté; jenže jim vůbec nešlo
o
kostmi dat, údajů, nechtěli psát jen živo
topis, ale hleděli na duchovní poučení a
výchovu.
Pro tento duchovní cíl bylo nutno lí
čit činy a učení Ježíšovo; ale nebylo zcela nutno zasazovat toto líčení do
chronologicky přesného rámce, a
časově
je spojovat s tehdejšími politickými událostmi. Kristus je líčen jako pravý
člověk, - i jako Bohočlověk, protože vy
nikal takovou dokonalostí, mocí a suve
renitou, že to museli uznat právě Kris
tovi osobní nepřátelé, a to byli nepřá
telé na život a na smrt. Nemohli Krista
vinit z hříchu, činil zázraky,
přemohl
smrt svým zmrtvýchvstáním. Na
takového
Ježíše se vzpomínalo; věrně se
vzpomí
nalo na skutky a poučení zesnulého, tře
baže se neuvádí přesně den, kdy
toto
napomenutí, ujištění a výzva z úst Ježí
šových byla pronesena.

Pravé dědictví po milovaném
Ježíši
byly jeho činy, jeho napomenutí,
jeho
ujištění o své osobě, kdežto jejich ča
sový postup mohl nanejvýš tvořit přída
vek, někdy zajímavě mravní obsah dokres
lující. Původní katechese hleděla
jen
na duchovní dědictví, nikoli na učenost
podání či kostru podání. Sbírala skutky
a učení, které vzdělávaly ducha,
aniž
se mnoho starala o dny a roky k ukojení
zvědavosti.
Evangelia líčí osobu Kristovu
jako
Bohočlověka.
Ale k tomuto pojetí Krista
nedošlo
pouze v představách apoštolů, až po je
ho smrti, že si něco takového přáli, a
proto pro sebe samotné vymysleli. Poje
tí Bohočlověka nevzniklo v představách,
v pojmech apoštolů ex post, pro ně byla
osoba Kristova vždy celá. Proto byl pro
ně člověkem, který - , "vyjma hříchu,
- b y l zkoušen ve všem".
(Žid 4, 15)
Evangelia líčí celého Krista;
jako
bytost bezhříšnou; mající moc vymítat i
dábla; znající budoucnost; jakožto
Zmrtvýchvstalého. Evangelia postihla
historicitu osoby Kristovy, která spo
čívá pouze v celém Kristu. Proto je také
hlavním obsahem evangelií poselství
o
Bohočlověku. Pouze celý Kristus, - ja
ko Bohočlověk je realitou evangelií,
a
tak i realitou dějin.
Pouze "lidský" Kristus nikdy v ději
nách neexistoval, a proto také evangelia
nereferují pouze o "lidském" Ježíši.
Lidský Ježíš je pouhým literárním vý
myslem, přízrakem. Nelze rozlišovat mezi
tak zvaným "Kristem dějin", a to je pou
ze "lidský" Ježíš, a mezi pouhopou
hým "Kristem viry", který prý vznikl jen
v představách apoštolů, když Ho zboštili

EvangeZía
UčZ
ce£é.ho Kslis ta
jako
hÁJstctvLckou
osobu
CoJíy KnÁAtws
jeBohoc-tovéke/n

BohodlovČk /e
tuLaJUXou
<Lvang<zZÁÁ.
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po potupné smrti na kříži. Kristus evange
lií není prázdným mythem lidstva;
nelíčí
Krista obojace, podle potřeby, jak to dě
lají popírači Kristovy celosti, takže pro
ně není Ježíš totéž co Kristus.
Když Masaryk mluví v Hovorech o Ježíšo
vě náboženství, ohrazuje se takřka
proti
možnosti, že by věřil v Krista. Čteme tam,
"ano, Ježíš, - neříkám Kristus..."
(Karel Čapek, Hovory s Tomášem G.Masarykem.
Kap. Náboženství)
Řekneme-li Kristus, to je Pomazaný, to
je Mesiáš, musíme myslet na všechno, co bylo o Kristu napsáno v evangeliích, co
bylo o Kristu doloženo jako o Bohočlověku,
a to od těch, kteří Krista osobně znali, jako historickou osobu.
0 historické osobě Krista také
mluví
přehojné prameny mimokřestanské, ale vždy
mluví jen o Kristu, nikdy o Ježíši.
Evangelia jsou dokumenty, které dosvěd
čují, že Kristus doznal své božství
před
svými soudci, takže velerada měla důvod, a
dokonce povinnost, odsoudit na smrt.
Nebyla řečnickým obratem, ani
pouhou
metaforou,Kristova slova, "já jsem cesta,
pravda a život". (J 14, 6)
Prohlásil se za "cestu", po které zcela
jistě každý člověk dojde k Bohu-Otci, pro
tože každý člověk potřebuje "stavitele mos
tu", "pontifexe"; stavitele, který by po
stavil most mezi člověkem a Bohem,
mezi
konečném a nekonečnem, mezi časem a věčno
stí. Je povinností každého, kdo věří v existenci Boha, přijmout Krista jako histo
rickou osobu v plném rozsahu, a proto tak,
jak o něm mluví evangelia jako prameny; a
jen Kristus evangelií je "celý" Kristus.
Když se prohlásil za cestu, zval k ná
sledování sebe samotného. Ne být - kopií
Krista, to člověk tak jako tak nesvede, a-
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le jít jeho stopou, jít mostem, a
tím i vést svůj pozemský život s Kris
tem. Ale jak vést?
K následování něčeho je třeba znát i
program. Nemohl Kristus se prohlásit za
"cestu", pokud by se také neprohlásil za
"pravdu", ale v tom smyslu, že stojí
a trvá jako pravda, - jen ji odhalit jako lucernu pro cestu.
Pokud je Kristovo prohlášení,
"já jsem pravda", domyšleno, neznamená
nic jiného, než že Kristus se prohlašu
je za Boha; tvrzení, že Kristus se ni
kdy za Boha neprohlásil, je velkou ne
přesností.
Je rozdíl mezi pravdou zjevenou a mezi pravdou lidskou. Pravda lidská je
pravda filosofická. Je to pravda,
jak
ji člověk svým rozumem nalézá. Proto je
vždy pravdou o něčem, co skutečně exis
tuje; tím i něčím, co má základ v bytí;
ale jen proto, že stojí v bytí; pravda
se jeví jako poměr rozumu k existující
věci, (adaequatio intellectus ad rem).
Pravda lidská je vždy vyčtená, rozu
mem odhalená "podstata" věci, stojící v
bytí. Ale pravda Boží, to není pravda o
něčem, ta ukazuje to, co se skuteč
ně projevuje, jako to, co stojí
přede
mnou a trvá.
Nadarmo Tomáš Akvinský (1274) nedo
šel k definici pravdy, že "pravda uka
zuje to, co je". (Theol.summa I. ot.21,
článek 2)
Pravda lidská, ta je ve světě stále,
stačí ji jen odhalit, "ukazuje to,
co
je"; vyjadřuje "poměr rozumu k věci ma
jící bytí", protože "bytí věci je pří
činou pravdy". (ThS I. ot. 16, čl.1. p.
3). Ale pravda Boží, je to, co stojí
přede mnou, a trvá zcela zřejmě, a pro-

Co je
pnogtiarmm
kÁCAtanAtvi ?

NáAtcdováyií
Krvu ta :
v id č t v KnÁAtu
cej>£u
pnavdu
ž iv o t

Pnavda
ukazuj z t o ,
co e x is tu je
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to není možno pravdu Boží vyzkoumat, ro
zumem odhalit, vyčít, jí lze jen
v
pokoře naslouchat, a přijmout, nebo
odmítnout.
Když se Kristus před veleradou
pro
hlásil za Syna Božího, před Pilátem
za
krále světa, - hodně dávno, než
před
svými soudci, se prohlásil za pravdu. ABOŽÍ
le to nebylo nic jiného, než prohlášení,
PRAWA j í t o ,
já jsem Bůh. Protože u Boha a v Bohu
co 4e p ro je vu jí
je pravda to, co se skutečně projevuje jako t o , co je =
jako to, co je. A protože Bůh je bytí sa
= BVTÍ
motné, Bůh je bytí, proto bytí a pravda
je v Bohu jedno a totéž; Bůh je pravda.
A tak, řekl-li Kristus o sobě,
"já
jsem pravda", řekl o sobě jen to,
"já
jsem to, co trvá". Co však neustále tr
vá? Neustále trvá bytí, v němž vše stojí,
co skutečně existuje. "Já jsem pravda"
je prohlášením, které znamená, "já jsem
to, co jest". Jenomže "to, co je",
se
rovná tomu, "co trvá a v čem vše trvá a
KfúAtut)
stojí". Ale tím se rozumí bytí.
nekáží pravdu,
Kristus nekáže pravdu, Kristus je
Ksilitui
pravda, která je zároveň bytí; a proto j í pAavda, klená Kristus je suverénní moc a majestát. Ne
j í zánoveň bytím ní divu, že "žasli nad Kristovým učením;
nebot učil jako moc maje, a ne jako zá
konici. " (Mk 1, 22)
Proto křestanství není jen nauka, ne
ní jen filosoficky propracované učení, a
proto nemá valné ceny dokazovat pravdidivost křestanství z jeho díla kulturní
ho a sociálního. Každá pravda je využi
telná; ale pravdu Boží stavět pod poža
davek použitelnosti by znamenalo, že
jen proto je pravda Boží pravdou, proto
že je využitelná.
Také nemá smysl bít se o
původnost
křestanství, hlavně svým požadavkem
na
lásku k bližnímu. Láska k bližnímu byla
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dávno před Kristem příkazen Starého zá
kona. (Leviticus 19, 18)
Kristus dal slovu láska nový, pravý
význam. "Nedomnívejte se, že jsem pří
sel zrušit zákon...nepřišel jsem jej Látka
zrušit, ale naplnit." (Mt 5, 17)
fe bližnímu
Jak naplnil Kristus ono místo ve 3.
neznamená
knize Mojžíšově?
látku ke tvým
Žádal lásku k bližnímu jako
povin
blízkým, ale l
nost, a proto žádal lásku i k bližnímu,
k nepaltell
který je mým osobním, zavilým,
třídním
nepřítelem.
Látka
Jenomže tento Kristův požadavek ne
k bližnímu je
může splnit ten člověk, který není scho net plnltelným
pen přijmout Krista za cestu a pravdu.
požadavkem,
"Milovat i svého nepřítele" je požada
dokud te
vek pro každého nesplnitelný! A to do o- Knlttut
noho okamžiku, dokud se Kristus nesta
netlane
ne pro křestana - životem.
pn.o člověka
Když Kristus o sobě řekl, "já
jsem
životem
život",
(J 14, 6), myslel to doslovně,
myslel to tak, jak to řekl. Stal se účastný života lidského, přijal na sebe
lidství, ale jen proto, aby se
člověk
mohl stát účastným na životě Božím.
Vtělení bylo uskutečněno jen proto,
aby se změnil poměr mezi člověkem a Bo Změna poměviu
hem.
mezi
Bůh se stal účastným života lidského člověkem a
a člověk se má stát účastným života Bo
Bokem
žího, jen proto Kristus o sobě prohlá
sil, "já jsem život".
Křestanství není theologie, není jen
naukou, není jen věděním, není poučením
o pravdách Božích; pouhé poučení člově
ka o pravdách Božích nic by
nezměnilo
na poměru mezi člověkem a Bohem; pouče
ní je - konstatování něčeho.
Vtělením, jakmile Buh přijal lidský
život na sebe, jakmile Bůh se stal člo
věkem, nastal průlom do lidských dějin;
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ClácLAt člověka
na života
Božím
je
obtahem
žitaho
kia&tanttvi

Khittut ja
Stavitelem
mottu
maži člověkem
a Bohem

Vtělením uěínil Kristus "lidský ži
vot" člověka účastným svého "božského
života". Proto musel Kristus přijít
s
ujištěním, "já jsem život", jako
s vlastním obsahem svého radostného po
selství ke každému člověku, k lidstvu:
já jsem život, který máte dostat, obdr
žet, a proto mít. Já jsem přišel,
aby
člověk měl Boha, měl svůj život lidský
napojený na život s Bohem.
Křestansky
vedený život člověka má být život s Bo
hem.
0 účast člověka na životě Božím,
o
to jde v křestanství; žít svůj život s
Bohem, má se stát pro pokřtěného
sku
tečností každého dne, každé minuty dne;
mít Boha, aby Kristus vstoupil jako účastník do našeho lidského života, aby
člověk byl přivtělen ke Kristu, a toto
přivtělení pokřtěného ke Kristu aby se
stalo stavem, skutečností denně žitou a
ne jen předmětem úvah, - o to jde
křestanství, pokud jde o opravdu
žité
křestanství.
Vtělením a zmrtvýchvstáním stal
se
Kristus Osvoboditelem člověka; odňal od
člověka jeho propastnou vzdálenost
od
Boha; vytvořil poměr mezi člověkem
a
Bohem; vybudoval "most", vystavěl "cesstu" mezi člověkem a Bohem. Kristus je
Osvoboditelem člověka, protože je Sta
vitelem
mostu mezi člověkem a Bohem,
je Budovatelem vztahu mezi člověkem
a
Bohem, že nám dal "cestu", most, účast
a podíl na životě Božím.
Pontifex, - původně slovo znamenají
cí "Stavitel mostu", znamená
"Nejvyšší
kněz". Kristus je proto Pontifex, že je
Stavitelem mostu-vztahu mezi člověkem a
Bohem a že tento vzájemný poměr vybudo
val jako stupeň účasti na životě Božím.
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Kristus na Zemi žil skutečně jako osoba "historická"; jako Vtělený stal se
osobou historickou, aby se
prohlásil
"cestou, pravdou, životem"; to je Kris
tus evangelií.
Kristus historický je Kristus evan
gelií; o něm evangelia dosvědčují,
že
je "cesta, pravda a život". Podle evan
gelií každý člověk může
mít účast
na životě Božím, na životě Kristově; Je
žíš přišel, aby "měli život a měli živo
ta hojnost". (J 10, 10)
Nejen na Zemi Kristus žil jako osoba
historická; historický Kristus stal se
i Zmrtvýchvstalým, Kristem Znovuživým,
ale v jiném, vyšším stupni bytí; je
v
jiné formě živý, abychom i my na konci
času mohli vejít do tohoto pro nás no
vého a vyššího stupně účasti na bytí, po
zmrtvýchvstání našeho těla.
Co znamená Vtělený? Že jde o histo
rického Krista. Co znamená
Zmrtvých
vstalý? Že Kristus dále žije ve vyšším
stupni účasti na bytí, abychom mohli mít
pódii na Kristově životě už zde na Zemi.
Zmrtvýchvstalý je také Kristus evan
gelii, je evangeliem dosvědčen.
Proto mluvíme o Kristu jako o
Zmrtvýchvstalém, Vzkříšeném do
nového
stupně bytí, byt pro nás tajemném. Pro
to mluvíme o Kristu mystickém, tajemném,
protože Zmrtvýchvstalém.

K r istus mystický
Na cestě do Damašku se Šavloví ukázal
Zmrtvýchvstalý Kristus. "Pane, kdo jsi",
tázal se Šavel. "Já jsem Ježiš, kterého
pronásleduješ", zněla odpověd dle Skutků

KsviAtuA
evangeJLLL je
KnÁA&xA
VteZený a
IrMjtvíjC-hvt,ta.Víj

KtÚAtlU
evangelÁJL je
KAÁAtuA
hÁAtofiiekíj
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apoštolských. (Sk.ap. 9, 5)
Jenomže Pavel přece nepronásledoval
Ježíše! Savel pronásledoval jen stou
pence Kristovy. Vůbec nehodlal likvi
dovat Ukřižovaného, byt by se o něm tvrdilo, že vstal z mrtvých.
Teprve mnohem později pochopil Šavel, až když se z něho stal Pavel, že
stoupenci Kristovi, kristovci, za ni
miž se vypravil do Damašku,
- nejen
žijí v osobním společenství s Kristem,
ale uskutečňují zároveň také mezi sebou sociální jednotu ve společenství s
Kristem.
Pavel pochopil, že každý pokřtěný a
každý kristovec pěstuje osobní
účast
na životě Zmrtvýchvstalého, a že každý
z nich také dosahuje určitý individuelně různý stupeň účasti na životě Je
žíše Krista. Pochopil, že zmrtvýchvstá
ním nastal u ukřižovaného Ježíše pře
chod z nižšího stupně účasti na bytí,
do zcela nového, vyššího stupně účasti
na bytí, že jde o stupeň účasti, který
je každému člověku cizí, tajemný,
a
proto mystický, protože pro
člověka
nepřístupný stupeň účasti na bytí. Ale
také to nej těžší Pavel pochopil:
že
kristovci v Damašku také vzájemně mezi
sebou se podíleli na tomto tajemně mys
tickém životě Zmrtvýchvstalého, a tak
vytvářeli sociální společenství s mys
tickým Kristem. Na tento fakt byl již
před Damaškem upozorněn, že je to Je
žíš, kterého pronásleduje, Kristus so
ciálně sdílený podílnictvím na životě
mystického Krista. A tak že je to
opravdu Ježíš Kristus, kterého
pronánásleduje, a
že šel do Damašku pro
následovat mystického Krista; jednotu
vSech v Kristu, kdy všichni jsou jedno
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v Kristu.
Když světice Jana z Arku dostala od
svých soudců záludnou otázku, "co
myslíš, že je Církev", odpověděla,
Kristus a Církev je jedno.
Jak je to možné, a jak k tomu docház í?
Nejdřív musí u člověka dojít k fázi
individuelně osobní účasti na
životě
Kristově.
Kristus přišel proto, aby vystavěl
"most" mezi člověkem a Bohem, aby vybudoval nový vztah a poměr mezi člověkem a Bohem, a tak aby člověka osvobo
dil. Aby ho osvobodil tím, že člověku
zprostředkuje nový způsob života, kte
rý povede člověk s Bohem. To mohl Je
žíš jako Zmrtvýchvstalý - uskutečnit.
Procesem zmrtvýchvstání sám přešel
z
pozemského stupně účasti na bytí
do
nového, vyššího stupně účasti na bytí,
který je jako stupeň účasti pro existu
jícího člověka nepřístupný,
tajemný
a mystický. Kristus zprostředkoval li
dem možnost účasti na svém životě, ja
ko osobní účast. Jak Kristus přivtěluje
člověka jako osobu k sobě? Stane
se
to křtem.
Křest není nic jiného, než přivtělení člověka ke Kristu.
Krtem jsme byli vnořeni do Kristova života. Krtem jsme dostali individuelně osobní stupeň účasti na životě
Kristově. Do pláněte pouze lidského
života byl vštípen roub božského živo
ta. I u nich dojde ke vnoření,
když
pláně a roub spolu srostou dohromady.
Křtem začne být pokřtěný přivtělen
ke Kristu, protože byl křtem vnořen do
života Kristova.
Dnes málokdo ví, že křtu se latin-

SpoZedentZvZ
KuZtZov 0:
a
CZjikev je
jedno

IndU.vi.du.eZne.
otobnZ
ApoZeČenAtvZ
-6 KfiZtZem

OiobnZ
vnoZenoAt
do K/iZtta
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sky říká baptismus, a že řecké
slovo
baptizein znamená česky vnořovat. Křtu
by se tedy mělo spíš říkat "vnořování".
Křtem se člověk vnořuje do Kristova
života; tím je přivtělen ke Kristu, je
vtažen do Kristova vlastnictví. Chápete
již, jak bylo nutné Kristovo prohlášení
platné jednou provždy, když o sobě řekl,
"já jsem život" ?
(J 14, 6) To zname
nalo jen jedno: já jsem život,
který
máte obdržet, a mít. Ale ne "mít"
jen
na chvilku a opět ztratit, ale "vnoření
do života Kristova" má přejít ve "stav"
vnořenosti do Krista. Jenomže ten stav
vnořenosti má mít a má získat charakter
jak osobní, tak sociální. Nadarmo
se
neříká, že věčnost začíná pro
člověka
už zde na Zemi. Začíná osobním přivtělením člověka ke Kristu. Vnořením
do
života Kristova nastává individuelně osobní stupeň účasti na životě Kristově
u každého pokřtěného. A to je osobní
fáze společenství s Kristem.
Křtem vzniká osobní společenství s
Kristem, jakožto osobní účast na životě
Kristově. Ale je dvojí druh
společen
O&obnZ
ství:
osobní
a
sociální.
podZZnZcXvZ
Osobní podílnictví na životě Kristově na zZvotc
je osobním společenstvím s Kristem,
K^Utové
když
pokřtěný
žije
svůj
každodenní
způ
= ipolcčcnAtvZ
4 KhÁAtem = sob života v partnerství s Kristem, že
se podílí na životě Kristově, t-j. že má
= KsilituA
individuelně různě intensivní stupeň úcuchaAÁAtlcký
časti na životě Kristově.
Sociální podílnictví na životě Kristově
Sje.dnoce.nl
je spolusjednoceiím pokřtěných navzájem
vScch v Ksuutu
do vzájemného sociálního společenství s
- KhÁJítuA
Kristem, kteréžto sjednocení všech vě
mystický = řících v Kristu nazýváme Kristem
mys
Apol&čcnilvl
tickým. Jde o sociální jednotu s Kris
KsU a Zovo
tem, že se dá říci, Kristus a my
jsme
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jedno. A to je druhá fáze stupně účasti
na Kristově životě, sociální sjednocení
s Kristem jakožto jednoty všech
těch,
kteří byli křtem přivtěleni ke Kristu.
A to je to, co měla na mysli světice
Jana z Arku, že Kristus a Církev je
jedno. Jde o vzájemnou jednotu
věří
cích mezi sebou - skrze Krista,
který
je svou mocí Bohočlověka sociálně sjedcuje v jednotu všech v Kristu, že jsou
všichni jedno v Kristu. A této jednotě
všech v Kristu jsme si zvykli říkat
Církev.
Nelze nabýt příslušnosti k Církvi ji
nak, než přivtělerim ke Kristu, osobním
vnořením do Krista skrze křest.
Církev tedy není pouhá společnost.
Společnost sestává z členů,
kteří
jsou součástmi společnosti, která
z
nich sestává. Ale Církev není
nějaký
spolek, kroužek, sdružení, či svaz
jako organisace s příznaky zcela vnější
mi. Je sice pravda, že nelze najít pří
slušenství k Církvi jinak, než
křtem.
Ale křest neznamená jen rodinnou slav
nost s úředním zápisem do matrik,
či
vystavení legitimace. Tak křest nikdy nebyl prvními křestany chápán.
Křtem
se uskutečňuje jak osobní účast na ži
votě Kristově, tak i sociální podílnictví
a společenství s Kristem, že všichni
pokřtění uskutečňují vzájemně mezi se
bou jednotu; ale nikoli jednotu v
po
době určité unie, ale vytvářejí
mezi
sebou jednotu Kristovu.
A tak nesestávají mechanicky z čle
nů zapsaných do matrik, ale stoji vzá
jemně a vespolek v jednotě s Kristem a
vytváří jednotu mystickou, máji sociál
ní podíl a účast na životě mystického Krista. Dostávají tedy život od Krista,

PdZóluAno-i-t
fe C V ik vl
pňÁvtělrnÁjn
fee KfúAta

Knut

u6feaťecňuj e
jednota 4
KJÚAtem

u pok/Ltiného,
klaný byl
p H ija t do
íadnoty
Knlbtovy
Knú>ta
mystického
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CVikiv
je
mystický

KfÚAtlU,

Sp o liá in ó tvi
j i A ipáti
mizl "já"
a "ty"

CtAfeev
je

-ipoliáno A t,
ktZAá j i
výtiazm
ApoliáinAtvi

na jehož životě mohou také mít
osobní
účast a podíl. A proto dostávají život
od Církve, protože Církev a
mystický
Kristus jsou chápány jako jedno. Kris
tus a Církev je jedno, řekla Jana z Ar
ku.
Církev je společenství všech v Kris
tu. 0 společenství jako živoucí jednotu
tu jde!
Všechny revoluční pokusy o přeměnu světa zkomírají jen na to, že nejsou schopny vytvořit společenství!
Revoluce vytvářejí jen novou společ
nost. Ale společnost je součet, souhrn,
masa, dav, horda, nahromadění lidí bud'
v oblasti politické, nebo hospodářské,
materielní; sestává z mechanického se
pjetí členů společnosti, na které
lze
se také ideologicky dívat jako na
ko
lečka a součásti společnosti jako kolek
tivu; mohou se mezi sebou snažit o vy
tvoření vzájemného sepjetí a komunikaci.
Ale ve skutečnosti vždy dojde jen ke
vnějšímu sepjetí mezi "věcí" a mezi "jáV
Může se podařit z mnoha "já" jako
z
článků vytvořit řetěz, ač v teorii hoří
po vytvoření společenství; to je
však
vnitřní sepjetí a jednota mezi "já" a
mezi "ty". Podaří-li se jen udělat
z
"já" článek řetězu, kolečko v kolekti
vu, z člověka se udělá předmět, věc. Ale
taková společnost je snad výbornou
komunikací; má
dokonalou komunikaci aut, letadel, telefonu, televise; dokáže
dokonale vytvořit vztah mezi člověkem
a předmětem, mezi "já" a "věcí", - ale
nedokáže vytvořit spoluspolečenství.
Není možno
vytvořit jednot
nou společnost, aby nemusela
být
výrazem společenství. Bez požadavku na
společenství se dá vytvořit společnost
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totalitní; společenství mezi "já" a
"ty" nemá nic společného s
totalitářstvím, protože je živoucí jednotou.
Apoštol Pavel pochopil a zažil také
na vlastní kůži už v Damašku mezi tam
ními kristovci, co znamená žít v opravdu
prožívané jednotě, v živoucí jednotě a
v jednotě Kristově; když všichni
po
křtění vytvářejí vzájemně mezi
sebou
jednotu Kristovu; protože uskutečňují pospolu a vzájemně jednotu všech
mezí
sebou s Kristem. 0 Církev jako jednotu
Kristovu Pavlovi šlo!
Jenomže Pavel, bývalý Savel,
který
zažil před Damaškem tak tvrdé
setkání
s Kristem, - dostal pobytem mezi damašskými kristovci všechny předpoklady
k
tomu, aby mohl definovat, co je Církev.
Ale právě Pavel těká od jednoho symbolu
ke druhému, má-li definovat, co je Cír
kev. Když má vysvětlit, co je Církev,
mluví jen obrazně.
Přirovnává Církev k tělu, jehož hla
vou je Kristus, a pokřtěné má za
údy
těla. (1 Kor 12, 12) Jindy přirovnává
Církev k budově chrámu, Krista má za úhelný kámen, který spojuje zdi dohroma
dy, pokřtěné za kameny ve zdi spojené s
úhelným kamenem do nerozbornosti, tak
pevně drží dohromady. (Ef 2, 20-22)
I
vztah mezi vdanou ženou a mužem použil;
Církev je podána Kristu, jako ženy svým
mužům. (Ef 5, 22-24) Oč jde Pavlovi v
těchto přirovnáních?
Nelze odloučit Krista od
přivtelených k němu!
Pavlovi nejde o společnost, ve které
jsou všichni její členové pouhými část
mi celku, součástky a kolečky kolekti
vu. Jde mu o to, aby naopak všichni me
zi sebou vytvářeli pospolu a
navzájem

CVikitv je
t>potečeni tvl
Kn.ittov o
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llvoucÁ. vztah,
jzdnéch
k dfuihým jz
phZznakm
ópo-tzce.nótvZ
Kxtótova

vzájemnou jednotu všech, kdy všichni
jsou jedno v Kristu. Podle Pavla se na
této jednotě všech v Kristu všechno
zakládá. Jde o živouci jednotu společen
ství, která je živoucím vztahem jedněch
k druhým; zatím co společnost je jen
vnější stránka společenství.
"Neste břemena jeden druhého". (Gal6,2)
"Radujte se s radujícími, plačte s pla
čícími". (Řím 12, 15). Tak líčí sv. Pavel
funkci Církve, všude tam, kde Církev je,
a jak se Církev projevuje. Dobře ví, že
Církev se rodí v člověku, že je přítom
na v dětství, v mládí, v zenitu života u
dospělého člověka, ve stáří člověka. Apoštol mluví za sebe, když říká, že Cír
kev je v mých činech, v mé síle, ale i
v mých souženích, nesnázích, úzkostech,
v ranách, v žalářích, v nepokojích, ná
mahách či v bdění a postech; ale i v
poctách i potupách, při dobré i zlé po
věsti. (2 Kor 6, 4-5) Apoštol Pavel vy
světluje jednání člověka, který žije ve
společenství s Kristem. Jakmile se začnu
otvírat druhému podle Kristova ducha, tam je Církev. Když se začnu projevovat
vůči druhému "čistotou, V poznání,
ve
shovívavosti a dobrotivostí... slovem i skutkem...", (2 Kor 6, 6), tam je Církev.
Církev se uskutečňuje v každém dobrém
slově, v tichém vykonání stavovské
po
vinnosti, v klidné rozhodnosti nedat se
zviklat protikřesťanskými názory.
(Ef,
12-16)
Všechna hlásání humanitních ideálů a všechny řeči o humanitě, o lid
ských právech, o lidské důstojnosti, bu
dou do té doby k ničemu, dokud
člověk
nebude znát důvod, proč má milovat svého
bližního jako sebe. Jen proto, že je to
také člověk? Ale co když je mým osobním
nepřítelem, třídním nepřítelem?
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Nemám-li povinnost milovat Boha, proto
že nejsem přesvědčen o existenci Boží, a
protože nevěřím v Boha, - jakýpak bliž
ní? Jakápak povinnost milovat
druhého
člověka jako sebe samotného, když je mi
protivný, lhostejný, a ještě k tomu vůči
mně nepřátelský?
0 jednotu všech v Kristu, o to šlo apoštolu Pavlovi. Aby se uskutečnila
osobní účast na Kristově životě, ale aby
nedošlo k zapomenutí jednoty všech v ži
tém společenství s Kristem, která je ži
vým vztahem jedněch k druhým.
Nemám-li
důvod k vytvoření společenství, k živou
cí jednotě, aby tu nebylo "ani Žida a- Jednota vSích
ni Reka, ani otroka ani svobodného, ani u KsÚAtu. =
Ka ÚAtovo
muže ani ženy" (Gal 3, 28), pak není divu, že vyzdvihování rozdílu k jaké ná ■6po£eče.nAtvZ
rodnosti a stavu náležím panuje na
pořád mezi lidmi; a bude panovat povždy,
dokud nebudou "všichni jedno v Kristu".
0 jednotu všech v Kristu, o to
šlo
Pavlovi. Takové společenství jedněch
s
druhými vytváří jednotu jak s lidmi do
sud žijícími, tak s těmi, od nichž
nás
dělí smrt. Vždyt Církev je jednota těch,
kteří stojí v jednotě s Kristem, dostá
vají život od Krista, na jehož životě ma
jí podíl; proto dostávají život od Cír
kve, když Církev a Kristus se chápe
jako jedno. 0 spolusjednocení pokřtěných
věřících navzájem do vzájemného společen
ství Kristova, - o to šlo Pavlovi,
o Krista mystického, o Církev!
Jak se uskuteční osobní účast na
Kristově životě? Jak Kristus přivtěluje
osobu k sobě? Jakou mocí Kristus
sjed
nocuje? Jde o otázky neustále napadané,
v každé době, i když vždy jinak a s do
bově zaměřenou útočností. Je tomu
tak
proto, že jde o otázku prostředků, které
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Zapomenuti
Ksiista
mystického
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p od lí a. účast
na živ o tě
Khlstově

zprostředkují člověku určitý stupeň účasti.
- na životě Kristově. Jde o otázku, zda
Kristus prostředky k dosažení
společen
ství s Kristem ustanovil či neustanovil,
zda katolické křestanství má být či nemá
být náboženstvím svátostí.
Jde o otázky, které naráz se
objeví
jako zbytečné, jakmile se připomene
zapomenutí Krista mystického.
Církev se přestala chápat jako jednota
těch, kteří žijí své společenství s Kris
tem: nejen
v osobním svém
soukromí,
ale právě pro společenství s Kristem mohou i
vzájemně mezi sebou uskutečňovat jednotu
všech mezi sebou s Kristem jako
jednotu
Kristovu. A protože mají společenství
s
Kristem a vzájemně mezi sebou žijí spole
čenství Kristovo, dostávají podíl na ži
votě Kristově od Krista; Kristus jim dává
život; ale to je totéž, jako když se řek
ne, že dostávají život od Církve,
když
"Kristus a Církev je jedno". A tak je jen
jedna odpověd na všechny možné druhy otá
zek, jimiž se hodlá napadat
katolictví
jako náboženství svátostí.
Církev dává život, onen "nový život" jako podíl a účast na životě Kristově
skrze svátosti.
Protože Církev je mystický Kristus,
proto Církev dává "nový život"
člověku
křtem, živí eucharistií, nedostatky léčí
svátostí pokání a svátostí nemocných, utvrzuje společenství s Kristem
biřmová
ním. Církev dává život, jako dává život
matka. Dává život skrze svátosti; tak si
to přál Kristus, který svátosti ustanovil.
Ale matka také vychovává, učí, přikazu
je, odměňuje; pokud matka neumí dítěti po
ručit, potud neumí dítě vychovat;
mateř
ství není jen láska, ale i autorita. Pro
to i v Církvi je nutná autorita; jde
o
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zákony, předpisy, odměny, tresty, právo.
Věřící křestan je k Církvi v
poměru
dítěte k matce; "nemůže mít Boha za Otce,
kdo nemá Církev za matku", řekl starověký
světec, biskup v Karthagu, Cyprian,
mu- CupAtan (258)
cedník. (258)
Bez Církve by nevznikla evangelia, ne
bylo by - záruky, že učení Kristovo
se
předkládá bezbludné; bez Církve by nebylo
jistoty, že jsme «nojeni s Kristem
ve
společenství a do společenství.
Protože
bez Církve by nebylo svátostí!
Svátosti
zprostředkovávají pokřtěnému
- stupeň
účasti na Kristově životě! Aby byl člověk Svátostí
"vnořen do Krista", aby mohl žít v Křis- uděZují
tově společenství.
čtověku
Náboženskou osobností se člověk
může ttu.pe.ri úcaAtí
stát jen z živné půdy Církve.
na životě
Náboženský subjektivista ovšem Církev
KhÁAtově
nepotřebuje. Je autoritou sám sobě, pelagiánsky nalézá sílu jen sám v sobě. Proto
je odbojný, ale také lhostejný a netečný
k druhým, nikoho nechce potřebovat, a tak
nepotřebuje ani Církev. Na Církev pohlíží
jako na útvar fosilní, kterému odešel ži
vot posledním apoštolem; po této - his
torické antikvitě zbyla už jen kniha,
to
je bible; jako po mrtvém zbyde závět a mrtvola.
Vyznívá někdy tento druh řečí dost vě- CVik&v byta
rohodně, pokud právě bible
textově neKfuJ>t<zm
dosvědčí, že Církev b . ú m y s l n ě založena,
zaZožína
že dostala zakladatele v Kristu samotném ,
a že to byl právě Kristus, který - chtěl
mít Církev - navždy živou. Proto
Církvi
dal Obhájce, Osvěcovatele, slíbil Utěšite
le. V křestním vyznání Hippolytově kolem
roku 215 je otázka,
"věříš v Ducha svaté- Htppotyt (235)
ho v Církví ke vzkříšení těla?"
Není to velmi raný doklad pro přesvěd
čení prvních křestanů, že
š í l í jis t o t o u
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sociálně vzájemného a pospolitého spole
čenství s Kristem? Neujistil Kristus
svou Církev - neustálou
přítomností,
- On zakladatel? "...já s vámi jsem
po
všechny dny az do skonání světa." ( Mt.
28, 20) Jen proto Církev roste a nezná
stáří!
Jen proto je schopna uchovávat
neporušenou pravdu bible-knihy! Také ne
uchovává bibli jako zakopaný poklad
v
tresoru, ale jako pokrm pro ^lad
stále
nový, pro stále se měnící potřeby lidí!
A tak je tento poklad neustále obohaco
ván učitelským úřadem, takže se tento
nezměnitelný poklad dá rozšiřovat:
tradicí, výklady na nový způsob, - aby
"stará" pravda byla nově ozřejmována.
Církev se nemění, jen se vyvíjí, jen
bohatne, ale zůstává táž. Církev
roku
1980 je tatáž jako Církev ve večeřadle.
Proto Církev také každý rok je křižována
nějakým Kaifášem.
Protože společenství je podstatou
Církve, proto vstoupit do Církve znamená
vstoupit do společenství; jak do osobní
ho společenství s Kristem, tak do Kris
tova společenství s bratřími.
Proto v Církvi není jen osobní hřích,
ale v Církvi jsou všichni odpovědni je
den za druhého. Hřích osobní
- zraňuje
sociálně vzájemné společenství.
Nejde
jen o to, že pýcha odlučuje od společen
ství, pýcha se zároveň snaží zmařit
a
zničit oba druhy společenství; jak spo
lečenství s Kristem, tak společenství Kristovo. A proto není jen hřích osobní!
Všichni jsme vzájemně odpovědni za
hřich společný: za formy farizeismu, lho
stejnosti, nezájmu, kdy mlčíme, když by
chom měli mluvit, a kdy mluvíme, kde by
chom měli mlčet. Každý hřích
zraňuje
jak sjednocení, jednotu, společenství s
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s Kristem,
tak také zraňuje sjednocení, a
jednotu, a tím i společenství Kristovo se I
/ C lt k v l
"svými", které si kdy k sobě přivtělil.
j e h llc k , ale.
Každý osobní hřích zraňuje Kristovu - je n jako
jednotu bratří; osobním hříchem
vidíme je v otobul
jen sebe, ne druhé; autoritářstvím se
- a jako je v
zháší intensita zájmu u druhých, rozkli- tp o le če n tk ý
žuje se vnitřní vzájemné spojení věřících
navzájem skrze Krista a v Kristu, - jako
společenství s Kristem a jako společenství
Kristovo.
Proto je třeba účinně
bojovat
proti všemu, co dělí člověka od člověka, bojovat proti nenávisti, závisti,
nactiutrhání, pomluvě, sobectví, opovrhování druhými a jakýmkoli druhem přehlížení; b o 
jovat proti všemu, co ničí jak osobní H llch je
přivtělení věřících ke Kristu, tak vzájem- v C V ik v l, a le
jemné pospolité společenství věřících mezi CÍAkev
sebou navzájem v Kristu jako Kristovo - není ve hxleku
přivtělení věřících k Němu samotnému.
Jisté je, že Církev není ve hříchu, ne H ild a není
bo t hřích není v základu Církve,
protože v základu
hřích není principem Církve; Kristus a
CVikve
Církev je jedno.
Ale jisté je, že hřích je v Církvi, že
hřích ničí možnost přivtělení věřících ke
Kristu. Avšak hřích pouze provází
Církev
v jejích strukturách, institucích, či - v Hilda
postoji vedení.
pKovázl
Hřích v Církvi je bud jevem osobním, a
CZxkev
nebo jevem sociálně společenským.
Ale hřích nemůže rozlomit, zničit a anulovat podstatu Církve, přivtělení věří
cích ke Kristu; at jako společenství, po
spolitost, sjednocení a jednota s Kristem,
či jako Kristovo společenství, sjednocení,
pospolitost a jednota s věřícími. Hřích v
Církvi, zlo v Církvi, je však
skutečnost
neoddiskutovatelná, neopominutelná.
"Já jsem zaprodaný hříchu, nechápu, co dě
lám, vždyt nekonám to, co chci, ale dělám,
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CZnkev
nebyla
a i tánovena
k tomu,
aby
vysvětlovala
zlo

CVikev byla.
uAtanove.no.
k tomu,
aby
přemáhala
zlo

co nenávidím." (Řím 7, 14-24) Tak naříká
sám nad sebou apoštol Pavel.
Také hřích a zlo je v Církvi něčím ne
vyhnutelným, že "dochází ke svádění
ke
hříchu, ale běda tomu, skrze koho k němu
dochází." (Lk 17, 1; Mt 18, 7)
To všechno však neznamená, že
Církev
žije ve hříchu, v omylu, ve zlu!
V Církvi je přítomen Kristus. Je v
Církvi jako Beránek, který snímá
hříchy
světa. V Církvi Kristus stále
vydechuje
svého Ducha (J 20, 23), takže Církev bude
vždy stát na skále a ne na písku, a vždy
bude stát vůči pekelným mocnostem. (Mt 18,17)
Pro nás je největším tajemstvím
zlo v Církvi!
Kdo toto tajemství neprožil, ví o Cír
kvi málo. Ale Církev není k tomu, aby vy
světlovala problém zla. Kvůli tomu nebyla
Kristem ustanovena.
Proč byla Církev ustanovena? Církev by
la ustanovena proto,aby přemáhala hřích a
zlo. Evangelium je radostné poselství
o
konci zla. Likvidace zla sice není v si
lách Církve, Církev nebyla k tomu ustano
vena, aby zlo totálně likvidovala,
ale
byla ustanovena k tomu, aby zlo přemáhala.
Ale zase jen skrze sílu Kristovu v Cír
kvi.
Církev je podle Kristovy vůle z\láštním
místem odpuštění; jen v Církvi se děje
odpuštění hříchu; Bůh se smilovává
nad
člověkem, který činí pokání nad hříchy. A
pokání není ničím jiným, než
rozhodnou
změnou smýšlení u člověka, kdy se člověk
rozhodne odporovat zlu, at už jde o zlo
ve smyslu nedostatku dobra, či o zlo ztě
lesněné v dáblu.
Pokání většinou vzniká z hrůzy
nad
hříchy, nad jejich důsledky, nad
děsem
zjištění, že opravdu lze stopovat moc,
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která proniká do dějin lidstva z mysteria
iniquitatis. Ale pokání by mělo
vyvěrat
z podivu nad Boží slitovností, nad Božím
milosrdenstvím vždy ochotným člověku od
pustit, když opravdu člověk svých
špat
ných skutků lituje. Kde je hřích, je Bo
žím příkazem hříchu odporovat.
Mlčením
ke hříchu se nemůžeme vyhnout spoluvině.
Také neodpovědná kritika jen hřích zmno
ží; nejúčinnější kritikou hříchu u
dru
hých je, abychom se my sami snažili mlu
vit svátým životem než ostrým
kritickým
slovem; pak se ten druhý spíš zvedne
ze
svých osobních vin, aby sáhl po tom, čím
ještě není, ale čím má opravdu být,
účastníkem společenství s druhými v Kris
tu a skrze Krista.
Církev byla vždy podezřívána, nenávidě
na, pronásledována, a bude tomu
nadále
tak, až do konce času. Vždy bude
dost
těch, kteří budou trvat na své polopravdě,
vždy jednostranné, která nemá vztah k ni
čemu, leda k osobnímu sobectví a
hlavně
vztah k vlastní osobní malosti. Vždy bude
dost takových právě v Církvi, o těch mimo
Církev ani nemluvě. Že právě v naší době
je dost těch, kteří jdou proti Církvi, to
není nic nového; - nový je jen nebojácně
chlubný cynismus, kdy nehodlají odejít z
Církve, ač dávno je pro ně Kristus
jako
"cesta", jako "pravda", a hlavně
jako
zdroj "života", hloupou metaforou. I
církevní heretikové mají pravdu, když ří
kají, že v Církvi nikdy nebylo vše v po
řádku; jen neříkají, proč je třeba vědět,
že Církev je "complexio oppositorum",
souhrn protikladů.
Církvi je vlastní protiklad vnitřku a
vnějšku, protiklad milosti a přirozenosti,
protiklad časnosti a věčnosti, protiklad
kontemplace a akce, protiklad tradice
a

M£če.ití
fee tvilchu <se
nevy hneme.
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(Mt U , 20)

vývoje, protiklad svobody a vazby na zá
kony. Zdůrazní-li se však
jednostranně
jen jeden prvek na úkor druhého, zdůrazní
se jen protiklad; pak se Církvi zač
ne nespravedlivě přisuzovat jednostrannost,
a ta podle potřeby vytýkat. Tak třeba je
Církev vnějšková, ale má prý být jen ni
terná a zduchovnělá; vytýká se Církvi jurismus, a to že je neživotné, autoritář
ské, ztrnulé, nečasové. Hodlají tedy na
stolit pól druhého protikladu,
protože
nechtějí vidět, že Církev má být a zůstat
"souhrnem protikladů": kontemplace i ak
ce, přísnosti i mírnosti, autority i svo
body, tradice i vývoje, protože Cír
kev je tím vším dohromady. Jen o vyváže
nost jde, o vyváženost v souhrnu
proti
kladů, které v Církvi vždy byly, jsou
a
budou, dokud svět lidí bude pouze
časo
prostorový.
Jen hrobaři Církve v současné době ni
kde nemluví tak, jak mluvila světice
Jeanne d ” Are: Kristus a Církev je jedno.
Pro ně je prý nesmyslem o Církvi říkat, že Církvi byla dána nesmírná jednotící sí
la-,: aby dokázala propojovat v ní vyskytu
jící se protiklady v celek, když jí
byl
jednou provždy dán příslib, "jsem s vámi,
až do konce času". (Mt 28, 20)
Copak se v osmdesátých letech vysvět
luje, že jednotící silou Církve je
sám
Kristus?
Že Kristus přivtěluje věřící k sobě, a
to ze je pods vata Církve?
Že Kristus je onou jednotící silou,
která stmeluje paradoxy Církve v celek?
Že Kristus vlévá život do sjednocují
cího společenství Církve, protože Kristus
sám je "život", "pravda" a "cesta"?
Jak bychom jim nebyli pro smích,
když
sedí v Církvi jako její likvidátoři, a už

33

po desítiletí likvidují promyšleným znejištováním právě prostředky, které dávájí jistotu účastníkům společenství s
druhými v Kristu a
skrze Krista,
že
byly splněny předpoklady k
uskutečnění
osobního
společenství s Kristem,
i
přivtělení věřících ke Kristu.
Proto je třeba se ptát:
Jak Kristus přivtěluje člověka jako oso
bu k sobě?
Jakou silou Kristus sjednocujel
Odpověd je jen jedna.
Jako Kristus eucharistický.

Svátosti Jako
pAOitAedky
iJednoceni
4 KAČ&tem
& iktize KAÚ>t.a

Kristus eucharistický
Podstatou Církve je přivtělení a sjedr Pods£a,tou.
nocení v Kristu a skrze Krista, a to jak CZjikve Je
ve smyslu sociálním, tak osobním.
AJednoceni
Základem tohoto přivtělení je křest. 4 Kfil&lem
Křest je počátkem přivtělení a sjed- a óksize Kfiléta
nocení skrze Krista a v Kristu.
Dovršením přivtělení v Kristu a skrze
Krista je - eucharistie.
V prvotní Církvi se vyjadřovala tato
skutečnost velmi výrazně praxí, že
křest, biřmování a přijímání Oltářní svá
tosti (eucharistie) bývaly katechumenům
udělovány najednou. Tuto praxi líčí sv. Justin (ca.166)
Justin; zemřel mučednickou smrtí v letech
ca 163-167; církevní praxi popisuje Justin
ve spise "Větší obrana" (kap. 65);
na
psal ji kolem roku 155.
Je-li křest počátkem sjednocení a při- buchajvLi>He Je
vtělení ke Kristu a skrze Krista, je vyvrcholením a
biřmování utvrzením sjednocení a přivtě- dovHAenÁJn
lení ke Kristu a skrze Krista, pak pří- 4 Jednoceni
jetí eucharistie je vyvrcholením, dovrse- 4 KhlAtem
ním "sjednocení a přivtělení ke Kristu a ikttze Kalota
a skrze Krista".
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uskutečňuje přivtelení ke Kristu. A to jak
ve smyslu společenství s Kristem, tak ve
smyslu Kristova společenství. Přijetím Nejsvětější svátosti oltářní, jak se také eu
charistii říká, se uskutečňuje
obojí
fáze sjednocení jako přivtelení ke Kristu.
A tak mluvíme jak o osobním "společenství s
Kristem", tak i o "Kristově společenství" se všemi věřícími dohromady.
Co je společenství Kristovo?
Společenství Kristovo je uskutečněné
přivtelení, sjednocení, pospolitost, spole
čenství a jednota s Kristem: pro
vzájemné
spolusjednocující společenství všech
po
křtěných v Kristu a pro neustálou
přítom
nost Kristovu mezi nimi a s nimi.
Jak se ke Kristovu společenství dojde?
Společenství Kristovo se zakládá a trvá
pro neustálou přítomnost Zmrtvýchvstalého a
pro přítomnost Krista eucharistického.
Kristova přítomnost je předpokladem pro
uskutečňování sjednocenosti pokřtěných
do
společenství Kristova, takže lze mluvit
o
Kristu mystickém. Ale pod významem Kristus
mystický rozumíme Církev. Vždyt co je pod
statou Církve? Podstatou Církve je spole
čenství Kristovo. Proto mohla světice Jana
z Arku se obhajovat před soudem výrokem,
Kristus a Církev je jedno. Ale to je totéž,
jako říci, Kristus mystický a Církev je
jedno. Pak ale je nutné také říci, že
hřích není principem Církve, protože hřích
není v základu Církve. Takže je nesmyslné a
jde proti rozumu prohlášení o Církvi, že je
ve hříchu. Nemálo pobuřující výrok? Jistě,
pokud jde o dobu rozpřádající promyšlené útoky na Církev jak praxí, tak i teorií.
A
tak je povinností vědět, jak dojít k jistotě
o přivtělení ke Kristu. Jde o moment
jis-
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toty o tom, že přivtělení ke Kristu
se
stává pro věřícího v Boha skutečností v okamžiku přijímáni Nejsvětější svátosti oltářní, čili eucharistie.
Eucharistie předpokládá křest.
Pro přijetí eucharistie se předpokládá,
že ten, kdo se rozhodl eucharistii
při
jmout, má za sebou už okamžik
prvopočá
tečního uskutečnění přivtělení ke Kristu "pokřtěním", to je "vnořením do života
Kristova"; kdo nepřijal křest, nebo
nemá
jistotu, že byl právoplatně pokřtěn, a to
není v osmdesátých letech 2 0 .století nija
kou vzácností, takový přijímá nehodně
nejenom eucharistii, ale také každou jinou
svátost; těchto nehodných přijetí svátostí
lze dokonce podle dnes již běžné zkušeno
sti zmnohanásobit šestinásobně; a tak vinu
- člověka nehodně "přijímajícího svátosti"
lze kumulovat aritmetricky. Kdo z nás ví,
jak v očích Božích roste vina lidí takové
případy zavinující, zda řadou aritmetrickou
či dokonce geometrickou!?
Křtem dochází ke sjednocení s Kristem a
ke skutečnému přivtělení ke Kristu;
lho
stejno, zda si tohoto okamžiku byl pokřtě
ný vědom či nikoli.
Ale eucharistie dovršuje u
pokřtěného EuduvuAtiz
dovtiSuje.
přivtělení ke Kristu v nejvyšěí míře.
Moment osobního společenství s Kristem pSLivtčŽitnZ
a sjednocení s Kristem je přijetím eucha pokÁXinzho
ristie neodvolatelně smyslově zřejmý; ko- fee K/vóstu
munikant smyslově okouší přijímání na zá
kladě smyslového poznání. Z tohoto hledi
ska je výrazně český obrat "přijímání"
neobyčejně vhodným slovem. Snahy o vymýce
ní výrazu "přijímání" jako primitivního a
neodborného výrazu nemusejí být prosty po
stranních úmyslů. Užívat obrat
"komunio"
místo "přijímání", a to výhradně, v
době, kdy se zdůrazněně používá pouze čes-
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kého jazyka jako jazyka bohoslužebného,
nemusí být jen prostým použitím cizího slo
va. Komunio je staženina z latinských slov
con-unio (unio je česky jednota);"communio"
Communio
znamená "společenství".
znamená
Proč ona nelibost nad užíváním
obratu
t p o líč e n i ZvZ
"přijímání"? Že by se všeobecně
užíváním
obratu "komunio" - horlilo pro Církev, jako pro
společenství Kristovo? Že by se
SpolečenitvZ mezi katolíky českého původu stalo něčím 6 /CtLstrn
zcela běžným přesvědčení, že každé "přijí
mání" eucharistie se
má pro každého ka
je
jednota-unio
tolíka stát osobní zkušeností žitého spole
t> Knl&tem = čenství s Kristem? Že by se staly úvahy o
* komunio
dosažitelnosti osobní unie s Kristem mono
i> KniAtm grafiemi běžně v češtině dosažitelnými?
A když tomu tak není? Když se nemLuví o
společenství Kristově jako o Církvi? Proč
se užívá "komunio" jen jako cizího obratu?
Nijak se neusiluje o vysvětlení, co znamená
"Kristovo komunio".
Pátrá-li se po tom, CommunZo
jak se obecně obsahu slova komunio rozumí,
není
nebývá záměna s obsahem slova komunikace
- zvláštností. Ale slovo "communicatio" pouhé.
communicatio
znamená česky "sdělení". Náhoda? Proč
by
nemělo docházet k promyšleným záměnám? Máme
dost nadšenců pro společnost, která vytváří
dokonalou komunikaci mezi člověkem a věcí,
ale nedokáže vytvořit dokonalou komunikaci
mezi člověkem a člověkem, mezi "já" a "ty".
Stačí jen důsledně opomíjet připomínku, že
bez společenství se dá vytvořit jen
tota
litní společnost. Jenomže přívrženci tota
litní společnosti také mluví o
vytvoření
jednotné společnosti; pouze zamlčují,
že
by také musela být výrazem společenství.
S p o le čen itvZ
0 vytvoření dokonalé komunikace jako se
KnlAtovo
pjetí mezi člověkem a věcmi, a proto spole
čenské zřetězení mezi člověkem a věcí,
je
Knibtovo
o to křestanství ani nemůže stát.
komunZo
Katolické křestanství je výrazem Kristo
va společenství; trvá pro společenství člo-
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věka s Kristem; jen proto je schopno vytvo
řit společenstvi Kristovo jako
zřetězeni
člověka s člověkem skrze Krista.
Obsah slova komunio těsně souvisí s ka
tolickým přesvědčením o eucharistické pří
tomnosti Kristově. Přijímat eucharistii je
totéž jako přijímat na sebe společenství s
Kristem; a to není totéž jako jít "komuni
kovat" chleba jako "věc". Osobní přijímá
ní Krista eucharistického není vztahem me
zi člověkem a věcí, ale vztahem mezi "já"
a "Ty"; unio s Kristem vytváří V 2tah "komunio",
vztah mezi
- "já" a "ty" skrze vyvrcho
lení a dovršení přivtělení pokřtěných
ke
Kristu. Moment osobního přijímání eucha
ristického Krista je současně momentem so
ciálním; dovršuje se skutečnost
vzájemné
jednoty pokřtěných mezi sebou skrze Kris
ta. Neříká nadarmo apoštol Pavel, "...Chléb,
který lámeme, není-li společenstvím
Téla
Kristova? Protože je to jeden Chléb, pro
to jsme my, ac mnozí, jedním tělem; nebot
všichni jsme účastni jednoho Těla." (1 Kor
10, 16-17) Nepoukazuje Pavel na nutnost, aby se pokřtěný snažil o dosažení jednoty
s Kristem? Nešlo mu o nic jiného, než aby
unio s Kristem se stalo podmínkou pro do
sažení společensky sociální jednoty všech
ve společenství s Kristem mystickým,
kdy
Kristus a Církev je jedno.
Jak by se proti jednotě ve společenství
Kristově na základě eucharistické jednoty
s Kristem nebránili odpůrci "náboženství
svátostí"? Proč by se měly vydávat monogra
fie o funkci eucharistie? Protože eucharis
tie je také jen svátost, nevítají se úvahy
o eucharistii jako o vyvrcholení a dovrše
ní přivtělení pokřtěného ke Kristu.
Proč
by nakladatelství měla mít zájem o studie
pojednávající o Kristu eucharistickém a mystickém? Ale eucharistie není jen svá
tostí, "chlebem", - jenom "přijímáním" Nej-
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světějšího - Krista eucharistického.
Eucharistie je svátostí i obětí.
Eucharistie zaujímá zcela zvláštní mís
to v křestanském životě a ve vztazích
a
poměru, který je mezi člověkem a
Bohem.
Liší se od všech ostatních šesti svá
tostí jak tím, že to není pouze svátost,
nýbrž i obět, tak také tím, že v euchari
stii nedává Kristus člověku pouze
svou
milost, (milost je účast na bytí přiroze
nosti Boží), ale dokonce sám sebe.
Eucharistie v sobě uzavírá
vrcholným
způsobem všechny vztahy, které jsou mezi
Bohem na nebi a člověkem na Zemi.
Eucharistie je mistrovské dílo původu
Božího, které klade do rukou kněze,
po
svěceného podle nové úmluvy, dvojí - moc
přímluvy za lidstvo: obětí a přisluhová
ním svátosti. Eucharistií jako
svátostí
dává Bůh člověku vše, co má, sebe samého.
Eucharistie jako obět dává Bohu,
což
jeho jest, a tak vyjadřuje Bohu poddanost
a závislost člověka na Bohu a vůči Bohu.
Jde o obět, kterou podal jediný možný
prostředník mezi Bohem a lidstvem, Ježíš
Kristus, který jedině jako Bohočlověk
mohl překlenout propast mezi Bohem a člo
věkem. Tento most vystavěl jako Pontifex,
když "sám sebe obětoval jako obět
bezú
honnou Bohu", aby mohlo dojít u
člověka
k "očistění svědomí od mrtvých skutků... "
(Žid. 9, 14)
Do oblasti mrtvých skutků
se vyhnal člověk sám, když přijal za pro
gnosu své lidské činnosti prolhaný slib,
který
vyjádřil "vrah lidí od počát
ku" (J 8 , 44); ale člověk chtivě sáhl po
direktivě slibující, že se mu "otevřou oči, pozná
dobro a zlo", protože "bude
jako Bůh" (Gen 3, 5). K obožení nedošlo,
ale došlo ke změněnému vztahu závislosti
k Bohu s důsledky havarijními pro člověka.
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První člověk se svobodně rozhodl změ
nit svůj vztah závislosti vůči Bohu. Vy
stoupil z původního plánu, anuloval napro
gramovanou "vzájemnou"
součinnost mezi
člověkem a Bohem. Došlo ke změněným, no
vým vztahům závislosti mezi člověkem
a
Bohem: člověk byl vydán sám sobě.
Byl
"vhozen" do své lidské pozemskosti,
do
mrazivě studené vezdejšnosti; chod další
ho dění začal mít sklon k horšímu. Násil
ně vyvolaná a chtěná změna v programu za
mýšleného plánu s člověkem dostala
spád
k horšímu, protože byl dán předpoklad k
vadnému výsledku, - pro změněnou kvalitu
vztahu závislosti vůči Bohu.
Nadarmo apoštol Pavel nemluví o "mrt
vých skutcích’
.' Nestala se "oddálenost"
člověka od "prostředí Božího" perfekt
ní? Dosažení jakéhokoli sebemenšího
a
sebenepatrnějšího stupně účasti na životě
Božím znemožněno "vyhozením" ze stupně účasti na životě s Bohem. Naopak,
člověk
byl "vhozen"do vezdejšnosti lhostejné
a
násilné přírody, a byl v ní ponechán sobě
samotnému. Z kruhu vezdejšnosti není úni
ku, a je to pro člověka sevření
fysicky
tvrdě skutečné. Zbývá jen možnost usilo
vat alespoň o možnost lidské účasti
na
životě "druhého" člověka, a vidět v
něm
své "ty". To je v lidských silách,
ale
jinak vztah člověka k Bohu je pro lidské
síly nezměnitelný, není v lidských silách
podat satisfakci. Je možný jen myšlenkový
únik na základě rozumové úvahy, jejímž lo
gickým závěrem je požadavek na Bohočlověka. Aby
rozumem požadovaný Bohočlověk,
jako Pontifex znovu vybudoval člověkem, jeho svévolí, - stržené přemostění k Bo
hu, - zkrze dar. Ale jaký dar je možno
Bohu dát? Jen sebeodevzdání!
Jenomže
sebeodevzdání je totéž jako obět.

Vnvvú.

čtovik zminXZ
vztah,
závtbtoétt
v6.it Bohu

0ddále.no4t
čXovika od
pfioitÁe.dÁ,
BožZho

Rozumový
požadavek na
Bohočíovika
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-óebeodevzdátt-í
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Obět je víc než pouhé darování. Je tře
ba nějakého úkonu, kterým by byl podán dar
Bohu; tímto úkonem je možné jen sebeodevzdání, sebedarování; jinak vše patří
Bohu
tak jako tak. Požadavek na Bohočlověka je
požadavkem na sebeodevzdání jako úkonu, kterým by byl podán Bohu dar jako obět.
Požadavek na Bohočlověka pozbyl charak
teru pouhé myšlenky existující jen v lid
ském rozumu. Kristus evangelií splňuje po
žadavky na Bohočlověka. Kristus evangelií,
Bohočlověk, - je Kristem historickým. Ale to je také Kristus Ukřižovaný, a proto
Bohu Sebeodevzdaný, když na kříži odevzdal
Bohu svůj život. Jen jako Ukřižovaný
se
stal Zmrtvýchvstalým!
Nedá se pochybovat o tom, že
výrazem
Kristova sebedarování byla dobrovolná smrt
na Kalvárii, která se stala stvrzeným
vůle Ukřižovaného, výrazem naprostého sebe
obětováni, protože sebeodevzdání Bohu
jakožto obětování života za lidstvo.
Kristova smrt na Kalvárii učinila z da
ru plnohodnotý dar podaný Bohu, dar sebeo
bětování, dar sebeodevzdání, a proto sku
tečnou obět.
Ale to není vše! Kristus si přál, aby Jeho smrt, jako výraz naprostého sebeodevz
dání Bohu, se lidem neustále zpřítomňovala
při eucharistické oběti! Ale to již Ukři
žovaný Kristus netrpí, znovu neumírá. (Neprolévá Krev, - ani neviditelně, jak
od
16.st. se datují pochybné pokusy obhájit eucharistii také jako obět.) Kristova sku
tečná smrt - při eucharistické oběti, - a
to je mše svátá, - je pouze naznačena od
děleným proměňováním chleba v Tělo a vína
v Krev.
Eucharistické obět není obnovováním obě
ti na kříži, ale je totožná s obětí kalvarskou; táž věc se neopakuj e; nerí "pokračováním"
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oběti Ukřižovaného na kříži, protože věc,
která je dokončená, nepokračuje.
Eucharistická obět, - je obětí mešní.
Při mši svaté
je zpřitomnéna obét Ukřižovaného na Kalvárii - na oltáři;
jako by se právě nyni konala kalvarská o- Z pditomněni
bšt Ukřižovaného Krista před našimi zraky obliti
na oltáři. Mší svátou je zpřitomnšna Kal kaZvcvu,ke
várie na oltáři!
Řekneme-li, že Kalvárie je zpřítomněna Ne.jde o
na oltáři, nemyslíme, že je tu
přítomna p/iÁXomno&t
pouze morálně tak, jak si myšlenkou zpří- v mySZenkách,
tomníme vzdáleného přítele. Kalvárie
je
jde. o
zpřítomněna, protože Kristus je
skutečně skutečnou
na oltáři; v Jeho duši je skutečný
úkon pfvctomno&t
sebeobětování a tehdejší Jeho smrt je na
značena odděleným proměňováním chleba
v
Tělo a vína v Krev. Při mši svaté jsme ja
ko u paty kříže, na němž umírá Kristus. 0častníme se chvíle, kdy Kristus
zakončil
svůj život slovy: Dokonáno jest. Ale jako
na kříži, tak na oltáři hlavní
pozornost
musíme obracet k vnitřnímu úkonu - sebe
obětování Kristově.
Navzájem souvisí troji obét
Kristova: Ttoji
při posledni veáeři, na Kalvárii, na oltá
obět
ři katolických kostelů.
KnÁAtova
Jak poslední večeře, tak eucharistická
obět na oltáři se obrací k oběti na kříži.
Na kříž myslil Kristus, když se
dával
při poslední večeři apoštolům. A na
kříž
myslí Kristus, když pokračuje ve svém
obětování svému Otci při mši svaté.
Síla
mešní oběti pochází z kříže, ze
skutečné
smrti Kristovy, z Jeho bolesti a muk. Ale
jen mší svátou, obětí eucharistickou
se
nám dostává všeho, co potřebujeme, všeho,
co pro nás lidi získal: možnost návratu do
Božího prostředí. Proto vlastně Kristus přišel: aby zachraňoval, osvobozoval, zve
dal, a proto vykupoval člověka vzhůru
-
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Reálná,
AkuXecná
pfutomnoAt
KnÁAtova.
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do Božího prostředí.
Eucharistická obět, čili mše svata, ne
bo večeře Páně, kter-ou slaví křestané,
je připomínka samé smrti Páně. Zvlášt pro
to, že znovu je při ní přítomno Tělo, kte
ré bylo za nás vydáno, a Krev, která byla
za nás vylita, prolita.
Proto se vyžaduje tak velká úcta k eu
charistii, proto se odsuzuje sám, kdo ne
hodně přijímá. Bude vinen Tělem a Krví Pá
ně. Hřeší nikoliv pouze nepřímo proti
Kristu, že se neuctivě chová, ale přímo hřeší proti Kristovu Tělu a Krvi. Odsouzení,
sobě jí a pije, protože nerozlišuje Chléb
eucharistický od obyčejného, a tím i nevě
ří ve skutečnou přítomnost.
Proto se sám odsuzuje, nebot Krista sa
motného požívá, který je soudcem všech.
Tak rozuměli eucharistii a jejímu při
jímání apoštolově. Když apoštol
Pavel
zjistil v korintské obci křestanů, že se
dějí při slavení eucharistické oběti
ne
přístojnosti, píše do Korintu dopis; nej
dřív v něm mluví o tom, jak Kristus eucha
ristii ustanovil, ale také zdůrazňuje
skutečnou přítomnost Kristovu v eucharistii.
Proto zdůrazňuje, s jakou vážností a
vnitřní opravdovostí se mají blížit ke
stolu Páně. "Kdykoliv totiž jíte Chléb ten
to a pijete Kalich, smrt Páně
zvěstujete,
dokud nepřijde. Proto, kdo bude jíst Chléb
tento anebo pít Kalich Páně nehodně, Vinen
bude Tělem a Krví Páně. Zkusiž však každý
sám sebe, a tak z toho Chleba jez a z Ka
licha pij; nebot kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, poněvadž neroze
znává Těla Páně." (1 Kor 11 , 26-29)
Otázka úcty k eucharistii, jak ve smys
lu svátosti, tak oběti, je otázkou
sku
tečné přítomnosti Krista pod způsobou
chleba a vína. Teprve důkaz, že Kristus je
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skutečné v eucharistii přitomen,
opravňuje
uvažovat o způsobu této přítomnosti.
Chceme-li dokázat, že Kristus je skuteč
ně přítomen v eucharistii, musíme si
nej
dřív všimnout slov, jimiž Kristus
slibuje
svátost eucharistie; také jde o vlastní ustanoveni svátosti eucharistie.
Evangelium Janovo v 6.kapitole zaznamemenává důležitou řeč Kristovu, ve které je
jasně přislíbeno pozdější ustanovení eucha
ristie.
Když Kristus nasytil několika chleby li VňÁ&LVoznř.
di, kteří za Ním přišli a když tito lidé za uAtcmov&vú.
Ním druhého dne zase přišli, aby je nasytil, &uckaAkAtÁ<i
Kristus jim řekl, že On sám je Chléb života,
který mají jíst. Když o sobě Kristus
pro
hlásil, "já jsem Chléb života", (J 6 , 35) bylo zle, židé se na Ježíše rozlobili, - opakuje a zdůrazňuje Kristus své tvrzení, a
dále je rozvijí:"Já jsem Chléb života. Vaši
otcové jedli na poušti manu a zemřeli.
To
je Chléb, který sestupuje z nebe, aby, ji—
li kdo z Něho, nezemřel. Já jsem Chléb živý,
který z nebe sestoupil. Bude-li kdo jist z
tohoto Chleba, bude žit na veky; a Chléb, který já vydám, je mé Télo, za život světa.
(J 6 , 48-51)
Židé nechápou a o d m í t a j "Kterak může tento člověk nám dát své tělo k jedeni?"(52)
Ale Kristus se nedá zmást. Nevysvětluje, ne
říká, že rozumí svým slovům symbolicky, ale
ještě jasněji opakuje, co již řekl, "...nebudete-li jist Tělo Syna člověka a pit
jeho
Krev, nebudete mit v sobě života...Moje Tělo
je totiž skutečně pokrm a moje Krev je sku
tečně nápoj." (J 6 , 52-55)
A ani tehdy se Kristus neopravuje a také
nevysvětluje, když mnozí z Kristových poslu
chačů pobouřeně od Něho odcházejí se slovy:
"Tvrdá je to řec, kdo ji může poslouchat?"
(J 6 , 60)

44

EuchanÁA tie
není pouhý
symbol

UAta.nove.nl

euchaAlttle
jako
AvátoAtl
a oběti

Ka LaIua
chce

zajtitlt
tAva.nl Ave
pňltomnoAtl
v CÁJikv!

Rozuměli tedy židé dobře Kristu, že opravdu mluví o skutečném požívání
Jeho
Těla. A Kristus raději ztrácí řadu svých
přívrženců, než by něco slevil ze
svého
tvrzení. Je skoro nepochopitelné,jak mů
že někdo snižovat eucharistii na - pouhý
symbol.
Jenomže Kristus nikoho nedržel, naopak
se zeptal těch, kteří ještě zbyli:"Chcete
i vy odejít?" Šimon Petr však odpověděl,
a tak by měli odpovědět všichni, kteří se
počítají mezi "kristovce":"Pane, ke komu
půjdeme? Ty máš slova života věčného".
(J 6 , 69)
Je sice možno odmítat Kristovo tvrzení
o tom, že se nám dá za pokrm a za nápoj.
Odmítat se dá vše, zvlášt když je ne
dostatek dobré vůle u těch, kteří se ne
právem nazývají Kristovi. Kristova
řeč
je však jasná. Proč jí upírat smysl, kte
rý v ní nezaujatý posluchač postřehne ihned? Ostatně, co Kristus slíbil, to
ustanovil při poslední večeři, jak
máme
zaznamenáno u synoptiků (Matouš, Marek a
Lukáš) a jak zaznamenal apoštol Pavel.
Kristus ví, že už mu zbývá jen několik
hodin života, ale dříve než odejde, chce
své Církvi zajistit trvání své přítomno
sti. A proto při velikonoční večeři, kte
rou se loučil se svými apoštoly, bere do
rukou chléb, a pronáší nad ním slova:
Toto je Tělo mé, láme jej a rozdává apo
štolům. Podobně vzal do rukou pohár s ví
nem, a pronáší nad kalichem slova:
Toto je Krev má Nového zákona, která
se
vylévá za mnohé na odpuštění hříchů,
a
dává pít všem z kalicha. Apoštolům
dává
příkaz opakovati tento obřad k prospěchu
lidem: To čiňte na mou památku!
(Viz Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Lk 22,
19-20; 1 Kor 11, 23-26)
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Taková je stručná zpráva Písma o usta
novení svátosti eucharistie.
Snad se na první pohled zdá, že je tu
značný rozdíl mezi tím, co konal Kristus,
a mezi dnešním pojetím svátosti. Ve sku
tečnosti je však tento rozdíl jen
zcela
- vedlejší; jde jen o vnější obřad, kte
rým je obklopena večeře Páně proto,
že
znovu je při ní přítomno Teto, které bylo
za nás vydáno, a Krev, která byla za nás
prolita. Ani jediného okamžiku nebylo
v
Církvi Kristové, kdy by křestané pohlíže
li jinak na eucharistii, než jako na sku
tečné Tělo a skutečnou Krev Pána
našeho
Ježíše Krista pod způsobami chleba a vína.
Celý křestanský starověk přijímá sku
tečnou přítomnost Krista v eucharistii, a
neřeší otázku způsobu, jakým se děje pře
měna chleba a vína v Tělo a Krev Páně.
Když theologie přinesla nový
výraz
přepodstatnění - transsubstantio, měl vy
jádřit způsob, jakým se přeměna chleba v
Tělo a proměna vína v Krev děje.
Přepodstatnění je proměnění, přeměna a
přetváření ojediněné, které nemá příkladu
v přirozeném řádu věcí. Přepodstatněním se rozumí přeměna celé podstaty chleba a
vína v celou podstatu Těla a Krve Kristo
vy. Celá podstata je proměněna a zůstá
vají jen případky chleba a vína: případek
zůstává i po proměnění: barva, tvar, tí
že, chut a jiné. A tyto případky jsou udr
žovány bez vlastní podstaty, ke které pa
třily.
Kristus je v eucharistii přítomen
na
způsob podstaty, a nikoliv na způsob roz
měrů; Kristus je přítomen celý v každé
částce posvěcené Hostie a v každé krůpěji
konsekrovaného, posvěceného Vína.
Pomocí nauky o přepodstatnění
můžeme
pochopit slova, jimiž Kristus
proměnil
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Pdmena
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chléb a víno ve své Tělo a ve svou Krev.
Týmiž slovy se tak děje dodnes.
Připustíme-li ze slov ustavujících svá
tost eucharistie skutečnou přítomnost Je
žíše Krista v eucharistii, nárokujeme po
třebnost nauky o přepodstatnění.
Co rozumíme pod slovem přepodstatnění po latinsku transubstanciace?
Pravda slov Kristových vyžaduje,
aby
se kladla totožnost mezi slovem "toto",
které označuje podstatu chleba, a mezi
slovem "Tělo".
Kněz u oltáře
vyslovuje
nad chlebem-hostii konsekrační slova Kris
tova, "toto je Tělo m é ", a jakmile
jsou
vyslovena, stává se Kristovým Tělem to, co
bylo dříve chlebem. To nelze vysvětlit ji
nak, než že podstata se u chleba méní - v
podstatu Kristova Těla. Podobně podstata vína se mění v podstatu Kristovy Krve.
To
je jedna stránka přepodstatnění. Je
však
také nutno zdůraznit, že případky chleba a
vína zůstávají bez podstaty, ke které
pa
třily; tím je jen zvětšeno tajemství tran
substanciace, které se snaží lidskému
ro
zumu přiblížit nauka o přepodstatnění.
Nesmíme se domnívat, že Tělo Kristovo na
oltáři je mrtvé, bezduché.
Podstata je substance (lat.substantia).
Substance je jsoucno, které exis
tuje v sobě a pro sebe; trvá tedy samostat
ně; neexistuje v jiném jsoucnu.
Případek je akcident (lat.), může existovat
jen v jiném jsoucnu (např. kvalita
nebo kvantita a pod.) Případek v nauce po
jednávající o přechodu (pře-, lat. trans-)
jedné substance v druhou, zvané proto nauka
o transubstanciaci, se po starém způsobu
může také nazývat "způsoba"; a tak se take
da říci, 'Telo Páně pod způsobou chleba", oba prvky zná dobré rané křesťanství.
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Na katolických oltářích je
eucharistický Kristus přítomen mezi námi
sku
tečně, byt pod svátostnými způsobami, a
je přítomen celý a živý, jak
člověčen
stvím, tak božstvím. Jak také j inak
by
měl být přítomen? Když přec jde o Krista Rané
Zmrtvýchvstalého! Zmrtvýchvstáním přešel kA&iianitvb.
Kristus ze stupně bytí, který náleží ži a o z Iáaovclío
votu u člověka, do zcela nového,
a oba pAvky,
hlavně druhově vyššího stupně účasti na poditatu
bytí, takže Kristův život po
zmrtvých i
vstání není pokračováním a obnovením ži pÁlpadek:
vota téže intensity, jakým byl před Je poditata chtaba
žíšovou smrtí. Proto ujištuje
apoštol konie.kAací
Pavel o Zmrtvýchvstalém, že "už neumírá, mZzZ
smrt nad ním už nepanuje".
( Řím 6 , 9 ) a dZnZ mbito
Nauka o transubstanciaci - není no pociitatě
vým objevem 1 2 .st.; jen upřesněně nava
ToJLa Páně
zuje na historicky dosvědčené zprávy, že
rané křestanství jasně rozlišovalo
oba
prvky, substanci a případek;
starověká
filosofie dobře ovládá rozlišení případ
ku od podstaty. Již první generace křestanů jasně vyznávaly, že podstata chleba
a vína konsekrací zmizela, učinila místo
podstatě Těla a Krve Kristovy, zatím
co zůstává i po proměnění a vyslovení
konsekračních slov, které jsou doslovným
opakováním slov Kristových, - jak podo
ba chleba, tak podoba vína; případky zů
stávají i po konsekraci, ač podstata Tě
la a podstata Krve Kristovy přichází na
místo podstaty chleba a vína. Nic protirozumového a absurdního v nauce o tran
substanciaci není! Naopak nauka o bytí,pokud je ovšem chápána tak, jak ji učil
Tomáš Akvinský, - činí přepodstatnění a
transubstanciaci zvýrazněním učení o účasti na bytí; účast na bytí je u Tomáše
Akvinského "participací", kterou bez vý
hrad uavá pro jasné vysvětlení mezivzta-
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hu, který vládne mezi bytím a podstatou. U
Tomáše je bytí základem pro všechno jsouc
no; Tomášova nauka o bytí nepokládá jsouc
no a podstatu za vedoucí prvek, ale naopak
- bytí. Je otázkou, zda český
"tomismus"
není jen odchylkou vůči učení o bytí, jaké
zastává Tomáš Akvinský. Proto - ně
jaké potíže s otázkou katolictví jako ná
boženství svátostí může mít "tomistický esencialismus", ale nikoli tomášovská nauka
o bytí. Pro ni také není nic absurdního v
tvrzení, že Kristus je skutečné přítomný v
eucharistii; že je jak v katolickém koste
le ve svatostánku, tak při oběti mše svaté
je na oltáři po pronesení Kristových
slov, které doslovně kněz opakuje při pro
měňování, - při konsekraci.
To však znamená, že eucharistie přesa
huje všechny ostatní svátosti, je jejich středem. Tomáš Akvinský poznamenává,
že
"účinek, který způsobilo utrpení Krista ve
světě, působí jako svátost v člověku".
(STh 3, q.79, a.1)
Je tomu tak proto, že Kristus přišel na
svět jen proto, aby svou smrtí člověka osvobodil a vykoupil z isolace a osamění ve
světě a v přírodě lhostejné ke světu člo
věka; pokud je člověk se svou isolací sro
zuměn a honosí se se svým zvezdejsněním, měl by se dát z tohoto pramene všech lid
ských úzkostí, strachu a ponížení,
Kristem vytrhnout; ve vyznavačství vezdejšnosti pramení všechny "mrtvé skutky" člo
věka, jak lze nazvat hříchy; pramení z nich
hrůza ze samoty; špatným skutkem lidským a to je hřích, - se člověk vydává
cizí
moci zla; přiřazuje se do říše zla; zůstá
vá člověkem jen v obráceném způsobu. Proto
Kristus přišel, že mu šlo o novou
exis
tenci (Gal 6 , 15) pro člověka! Šlo mu totiž
o "nové stvoření", o vytvoření "nové exis
tence" u člověka.

49

Aby se dal člověk naplnit "novou exis
tencí", "novým bytím", o to šlo Kristovi!
Ziskánim účasti na životě Kristově. Získáním podmíněného stupně účasti na bytí přirozenosti Boží. 0 to šlo Kristovi,
když
ustanovil svátost eucharistie a
eucharistickou obět mše svaté. Eucharistie
jako
svátost a jako obět je - nejjistější žárukou pro možnost uskutečnění "účasti na životě Božím"; vždyt jen kvůli tomu Kristus
přišel za lidmi, "aby měli život, a aby ho
měli hojnost". (J 1 0 , 10) Aby každý člověk
mohl "stát" po celý svůj život v intensiv
ním stupni účasti na bytí přirozenosti Bo
ží, a proto aby měl účast na životě Božím.
Nic menšího nechtěl Kristus lidem dát,
a
jen proto také přišel, - než sebe samého!
Přišel uskutečnit skutečnou přitomnost sebe samého pomoci eucharistie, aby svou opravdu skutečnou přítomnosti v eucharistii
byl člověku blisko. Eucharistie je svátost
života Božího.
Tentýž Kristus, Kristus Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý je přítomen v eucharistii skutečně a podstatně, a odevzdává se člo
věku, který eucharistii přijímá. Aby člo
věk svůj život nežil v bídě žebráka,
ač
svým původem z vysokého roku; vždyt
jen
člověk byl naprogramován k tomu, aby žil
v prostředí Božím. Víc nemohl Kristus člo
věku dát, než sebe samého, protože přišel
člověka vytrhnout z jeho vyhoštění do druhořadosti světa, v němž je člověk vydán
jen sám sobě, vydán přírodě lhostejné vůči
člověku. Kristus přišel, aby lidský život
přestal být životem odsouzence, jehož je
dinou jistotou je jeho smrt. Kristus při
šel dát člověku eucharistii jako nejjLstěja
záruku, že Kristus přichází za člověkem a
napojuje se na život člověka, přijímá kaž
dého jedince k sobě bezpodmínečně a s ko
nečnou platností.

Zlákáním
účaátl na
žlvotž
Khlátowi má
člověk být
naplněn
"novým
bytím"

[Jan JO, 10)

Euchcuilótle
j& ávátoit
života
Božího
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Nic menšího nechtěl Kristus člověku dát,
než sebe samého; a proto jistotu, že smrtí
člověka se vše nekončí, že naopak smrt
má
se stát branou pro člověka k dosažení tako
vého stupně účasti na bytí přirozenosti Bo
ží, aby nastala účast na životě Božím
pro
člověka jako individuum nejpříhodnější;
o
to šlo Kristu, aby se člověk přestal plaho
čit životem s myšlenkou, že lidský
život
je jen rozmezím mezi narozením a smrtí, ale
že je člověk osvobozen od této jistoty pa
nující jako biologický zákon přírody skrze
dar, který přišel Kristus člověku dát. Dar
eucharistie je darem daným člověku, aby
mohl získat podíl na životě Božím už na Ze
mi, a s tímto stupněm účasti na bytí přiro
zenosti Boží z vyhnanství na Zemi odejít do plnosti Božího bytí.
Eucharistie se nám jeví jako vynález ne
smírné lásky Boží k člověku, kterým si Bůh
člověka přitahuje do "účasti na svém životě"
a kterým si Bůh člověka zavazuje svou
svátostnou přítomností; aby se člověk zbavil
a vzdal svých mrtvých skutků; aby sebekriti
cky přijal člověk sebe samotného
takového,
jakým ve skutečnosti je; aby přijal také i
ostatní, kteří kolem něho žijí, s nimiž je
nucen po celý život žít, - takové, jakými
jsou, a neubíral jim a nepřidával, co vskut
ku nemáj í.
Proto záleží vše na tom, jak člověk eucharistického Krista k sobě přijímá. Zda ta
ké přijímá za své Kristovo radikální sebeodevzdání se Bohu jako obět; kdy solidarita
s bolestí druhého nutí, aby své pohodlí odlo
žil - jako zadostiučinění sebedarováním Bo
hu za proradného člověka. Nebývá srdce
lidské tak prozíravě velké! Aby Bůh byl pro
člověka dost velký, že by dokázal srdce
člověkovo vyplnit. Co je toho důvodem? Jde
o paradox lidského srdce a lidské lásky.
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Nepokojné je srdce lidské, je nenasytitelné; i kdyby člověk dosáhl všeho, po čem kdy toužil, touží marně dál po do
vršeném nasycení; snaží se "své"
meze
přesáhnout. To je podstatná
vlastnost
lidského ducha, základní vlastnost rozu Č lo v ěk j e
mové složky v člověku; člověk má sklon k ^aAcínován
absolutnu.
touhou po
Každý člověk je fascinován touhou po S t ě ó t c
štěstí; člověku bylo vrozeno chtít
jen
to, v čem vidí své dobro, a tak i
svůj
cíl. Avšak co je dobro?
Dobro je to, co rozum člověku předklá Člověku je
dá jako dosažitelný cil. Cíl je poznáván VROZENO c h t t t
jako smysl toho všeho, co rozum poznává psio .6e.be je n
jako pravdu. Jde o touhu vznikající z po dobsto
znání. Nemusí to být vždy jen poznání smyslové; ostatně poznání rozumové něja
kým způsobem vychází z poznání smyslové
ho. Jde o to, že člověku je vrozeno, aby
předmětem jeho touhy bylo vždy jen dobro.
Tedy zlo jakožto zlo - vůle chtit nemů
že! Tím se však neříká, že vůle musí
chtít každé dobro. Znamená to však,
že
vůle by mohla chtit i to, co je zlem.
Kdy může být člověk fascinován zlem?
Zlo máze c h O t
Vždy jen tehdy, jestliže rozum před c lo vek
kládá zlo jako dobro po nějaké stránce.
pno Aebe je n
Zlo může člověk chtit jen potud,
po potud, pokud
kud v něm hledá nějaké dobro. I zlo může ve z lu hledá
člověka fascinovat. Proto šel Kristus - n ějaké dobao
až do nejzazších mezí - kvůli člověku.
Záleží jen na člověku, zda dokáže jít
do důsledků; samozřejmě v otázce dobra i
zla. Zda jeho srdce je dost prozíravě ná
ročné, aby mu Bůh stačil jako nejvyšší dobro a poslední cíl. Jinak zbývá jen —
druhý extrém, - už jen svět, který "pod
moci ztělesněného zla"(\ Jan 5, 19) sto
jí hlavně pro člověka vyhnaného do
vezdejšnosti, studeně cizí lidskému srdci.
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A tak jde jen o to, zda Bůh je pro člo
věka dost velký, aby dokázal do
kousíčku
vyplnit jeho srdce, asi tak, jak vylíčil apoštol Pavel, "jestliže žiji,
nežiji já,
ale žije ve mně Kristus." (Gal 2, 20)
Když Kristus zvolil chléb a víno
jako
vnější znamení své přítomnosti v eucharis
tii, nebylo to náhodou. Výborně znal psy
chologii člověka. Chce-li člověk žít, nut
ně potřebuje pokrm a nápoj, jinak - umírá.
Chce-li svůj pozemský život žít v Kristově
přítomnosti, musí žít z Krista eucharistického. Zbytečně apoštol Pavel o sobě
neprohlásil, že žije z Krista.
Když Tomáš Akvinský (1274) složil antifonu na svátek Božího Těla, mluví v ní
o
"hostině, v niž se Kristus poživa". Vystihl
cenu žité praxe pokřtěného, když uskutečňu
je svou individuálně osobní sjednocenost
s Kristem jako osobní unii s Kristem. Také
jde o to, že Kristova smrt na kříži
byla
pro Krista ohěti dokonanou; to však ještě
neznamená, že Kristova eucharistická oběti
se stává nutně oběti věřicich. Kdy se sta
ne eucharistická obět naším sebedarováním
a sebeodevzaáním Bohu? Stane-li se
naše
osobní přítomnost na mši svaté jako na eucharistické oběti příležitostí k uctěni pa
mátky Kristova umučeni; jen tak může se
stát i hostinou.
Ant i fona sv. Tomáše Akvinského na svátek Bo
žího Těla: "O svátá hostino, v níž
se Kristus požívá, uctívá se památka Jeho umůcení, mysl se plní milosti a dostává
se
nám záruky budoucí slávy. " O sacrum convi
vium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gra
tia et futurae gloriae nobis pignus datur.
ProC by se toto tomašovské vyznání o do
konané Kristově oběti neopomíjelo na úkor
eucharistie-hostiny?
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Jak se eucharistická oběti Kristova sta
ne také obětí věřících?
Daruje-li se skutečně přítomný Kristus
v eucharistii pokřtěnému, který Jej v eu
charistii přijímá, měl by se
darovat
také Kristu věřící svou přítomností na mši
svaté. Neříká se nadarmo jedné části mše
svaté "obětování".
To nemá být vyrušování
věřících ze soustředěnosti, jsou-li vyzý
váni k obětování darů, byt někdy jen
pe
něžních. I hmotný dar má se stát příleži
tostí k sebeobětování, k sebedávání Kristu.
Ale nestačí jen hmotné obětování Kristu.
Kristovo dávání sebe samotného člověku,
nemá zůstat bez odezvy ze strany člověka.
Jde o odevzdávání se Kristu smýšlením a
jednáním; naučit se hovořit s Kristem sdě
lováním svých starostí, úzkostí, ale i ra
dostí, úspěchů; umět mu vyznat své chyby a
opomenutí, svou bolest nad hříchy, své
rozhodnutí "vzdát se svých návyků", a tak
i dokonale litovat svých hříchů; přijímat
Krista za střed svého denního života, ko
lem Něhož se opravdu vše točí, a tak dávat
přednost Kristu před sebou - skutkem. Zůstane-li však Kristovo sebedarování se vů
či člověku ze strany člověka bez
odezvy,
stává se přijímání Krista v eucharistii
jen jakýmsi fysickým požíváním, protože je
bez niterného spojení s Kristem skuteč
ně v eucharistii přítomným. A to je
zrůdným úkazem; pak kdekdo v kostele jde "komunikovat" jako při společensky nezá
vazné party. Jaképak opětované
"darování
sebe samotného Kristu", když dáma přijíma
jící eucharistii na ruku přijímá Krista jen do kabelky? Doufejme že nemá ani po
nětí o svatokrádežném zneuctění.
Ani nemluvě o tom, že přijímat k
sobě
eucharistického Krista a nepřijimat k sobě
sousedy, kteří zároveň se mnou jdou
spo-
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"cúAkevnZ
jednoty"

léčně přijímat eucharistii, - to je víc
jak nedokonalé počínání, a také
pravi
delně vede ke zrůdné osobní "jednotě
s
Kristem".
Je-li prvním a hlavním účinkem přijí
mání eucharistie - osobní "sjednocení s
Kristem", je druhý účin roven
prvnímu:
"přivtělení všech v Kristu" do Kristova
con- unia, jak bylo také podle apoštola
Pavla Ježíšovým přáním a rozhodnutím, "sjednotit vše v Kristu, jak to, co je na nebi, tak to, oo je na Zemi. " (Eř 1,10)
Con-unio Kristovo, komunio Kristovo jako vzájemná pospolitost a jednota všech
věřících zahrnutá do společenství Kristo
va, názorně vyjadřuje nejstarší eucharistická
modlitba, zachovaná v Didache (9,4)
"Jako tento rozlomený chléb byl rozset v
zrnkách po výšinách a shromážděn se stal
jedno, tak at se shromáždi Cirkev tvá po
celé zemi do tvého království, nebot tvá
je moc i sláva na věky skrze Krista".
První křestané dobře rozuměli sociální
jednotě všech se všemi v Krista věřících,
chápali tuto jednotu jako Kristovo spole
čenství, jako komunio Kristovo. Stmelování pokřtěných do "Kristova společenství",
kdy jednota skrze Krista eucharistického
je jednotou pokřtěných v Kristu mystickém,
není ničím jiným než vytvářením Církve.
Dobře z tohoto hlediska definuje To
máš Akvinský eucharistii jako
"svátost
církevní jednoty", sacramentum ecclesiae
unitatis.
(STh 3, q. 73, a, 4)
Není náhodou, že část mše svaté, zva
né "komunio", začíná modlitbou otčenáš,
v níž se neoslovuje Bůh "můj Otče", ale
naopak v množném čísle; plurál má litur
gicky vyjádřit přivtělení všech v Krista
do lásky mystického Krista, takže jde už
o "děti Boží" (1 Jan 3, 2) a "syny Boží".
(Řím 8 , 14)
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Nestojí všichni, kteří přijímají Kris
ta eucharistického, v nové existenci
Je
žíše Krista?
(Gal 6 , 15)
Nedal
lidem
svátost božského života?
Eucharistií je Bůh mezi námi.
Eucharistií je pokřtěnému dána možnost
získat intensivnější stupeň účasti na by
tí přirozenosti Boží.
Eucharistií se umožňuje intensivnější,
dokonalejší stav v milosti.
Účinkem přijímání eucharistie není jen
rozmnožení lásky ke Kristu, ale i
roz
množení bratrské lásky mezi věřícími.
Není však láska možná jen za cenu obě
ti?
Proto přijímáním eucharistie má být
přijímán nejen Kristus, který si přivtěluje mne k sobě, ale má být přijímán i onen Kristus, který si přivtěluje k sobě mně protivného a odporného souseda.
I za
mého osobního, třídního nepřítele Kristus
zemřel na kříži! Cenou takové oběti bylo
za všechny placeno! Jen za cenu oběti je
možno uskutečnit lásku, jak k sobě,
tak
k druhému, tak i k Bohu.
Přijímáním eucharistie si Kristus při
vtěluje k sobě všechny Jej přijímajícího.
Přijímání eucharistie je přijímáním celé
ho Krista. Co znamená celý Kristus?
Je to Kristus nejen "můj", ale je to i
Kristus sousedův. Nemluvíme jen o eucharistickém Kristu, ale mluvíme také o mys
tickém Kristu. Celý Kristus zavazuje.
Apoštol Pavel přísně napomíná korintské
křes taný. Aby své sváry a roztržky
nevnášeli do eucharistického
shromáždění.
(1 Kor 11, 17-22)
Nemá osobní unio s Kristem nutně vyvě
rat v komunio Kristovo?
Není komunio Kristovo jednotou Kris
tovou, sjednocením věřících v Kristu mys
tickém, v Církvi?

OóobnZ
unio 4 K notem
nutné.
vyvČAá do
komunia
KnÁAtova
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Není samoty v Církvi.
Na samotu si nemá stěžovat pokřtěný, po
kud denně obnovuje své osobní sjednocení s
Kristem. Nepřichází k němu Kristus?
Není samoty v Církvi také pro neustálou
přítomnost sjednocující síly Krista mysti
ckého. Podle 2. vatikánského sněmu (1965)
je Církev "společenstvím, které má v sobě
obsáhnout a postihnout celý svět". (Církev
a svět, 33) Nemá být za takovýto druh
a
způsob společenství zodpovědný každý "komunikant"?
Jde-li však naštvaně proti "úřední" Církvi, proti Církvi institucí, ne
má omluvy. Zbývá mu už jen svět, který
stojí pod mocí ztělesněného zla." (1 Jan,
5, 19). V Církvi však, a tou je přec spo
lečenství Kristovo, je každý pokřtěný přivtělen v Krista, ba vnořen do Krista,
bez ohledu na jeho původ, pohlaví, řeč, ra
su, zdraví, uplatnění v povolání, či na
stupeň dosažené procentuální výkonnosti. A
nedočkali jsme se jen tak pro nic za
nic
tragických zkušeností pro každodenní praxi
omezující práva člověka podle jeho kmenu,
národa, třídy! To všechno vedlo jen
k bestialitě.
Nic menšího nepřišel nám Kristus
dát,
než sebe samého, a nic většího srdci člo
věka, - nikdy nedosyceného, - ani dát
nemohl. A komu ani přítomnost samotného
Krista nestačí, tomu nevyhovuje nic, leda
teror. Světu chybí eucharistie. Nebudeme-li
jíst Tělo Boží, eucharistii, budeme
jíst jeden druhého. Nadarmo se neříká, že
mše svátá je zdrojem katolicity, souručenství lidí všech ras a tříd. Jinak jsou jen
náhražky, s nimiž jsme se dočkali jen trp
kých zkušeností. Až se lidstvo vrátí ke mši a bude z ní čerpat sílu jednoty s
Kristem, - dojde i ke společenství
srdcí
v Kristu Ježíši Pánu našem. Amen.

Qbsah
Kristus

h is to r ic k ý

Z

K ristu s my s tic k ý

17

K ristus e u c h a ristic k ý
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