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Je vhodné ještě mluvit o naukových di
mensích katolictví v době pluralismu?
V důsledku všeobecného rozvoje vědy a
techniky došlo k zintensivnění vztahů me
zi lidmi a skupinami, které se povahově a
kulturně různí. Občanská výchova to
je,
která prý lidi uzpůsobila k samostatnému
myšlení, mluvení a jednání; člověk dosáhl
vyspělosti, takže mezi lidmi se stále
větší měrou uznává hodnota lidské osoby.
A za důvod uznání lidské osobní
hodnoty
se uznává pluralistické úsilí o vytvoření
lidštějšího světa. Dimense naší doby se
vyznačuje pluralismem, tak se alespoň
tvrdí.
Vyznavačstvím pluralismu vyvstaly sice
problémy, které pro soudobý vývoj
světa
mají i zneklidňující příznaky. Ale jde o
problémy nové? Spíš je pro ně příznačné,
že se vyznačují permisivním zaměřením.
Vyznačují se povolností pro všechno a
ve všem. Mají trend "měkké vlny". Jakéko
li vyhraněné požadavky na člověka se stá
vají nežádoucí. Co je pevně a nesmlouvavě
stanoveno a jasně definováno je permisivně napadáno jako "útok na svobodu člově
ka". Permisivní způsob myšlení a jednání
měřívá dvojím metrem.
Pokud je permisivní způsob myšlení po
pírán jako trend pluralismu, potud je i
pluralismus obhajován jako charakteristi
cká dimense osmdesátých let našeho stole
tí. Pak jde o to, aby pluralismus se stal
příležitostí k ověřování křestanských na
ukových dimensí v jejich katolicitě. Aby
kontury pro naukové dimense katolictví
nabyly na jasnosti.
Nebezpečí pojmových záměn zaviněné,
permisivním způsobem myšlení, může v
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theologii likvidovat jen přesnost myšlen
kové soustavy Tomáše Akvinského. (+ 1274)
Permisivně myslíci a jednající
může
pokládat Tomáše Akvinského za naukově pře
konaného. I proto, že žil před 700 lety.
Může plánovat slučitelnost historického ma
terialismu s náboženstvím jen proto,
že
opomíjí nepluralistickou justifikaci mo
cenského monopolu jedné politické strany.
Humanismus socialismu nemůže pokládat
za
naukově překonaný snad jen proto, že po
litická moc tuto námitku blokuje.
Permisivnost myšlení však se asi nezmů
že na to, aby likvidovalo
tomášovskou
nauku o bytí jako překonanou. Holduje jed
nostrannému zdůrazňování esencialismu,
a
nehybné "stálosti" u bytí, jehož opakem
je aktualismus, který popírá každé
stálé
bytí.
Pokud se pluralismus stal opravdu cha
rakteristickým znakem naší doby, měli by
křestané umět pluralismus přehodnocovat,
aby nebyl zábranou k ozřejmování naukových
dimensí katolicismu, aby nebyl zdrojem pro
vznik zneklidňujících příznaků. Nejde jen
o zamezení pojmové inflace, kdy dochází k
bezobsažnosti často užívaných slov.
I uznávání hodnoty lidské osoby se dá plura
listicky zdůvodnit do závislostí,
které
se mohou stát pro člověka totalisticky po
nižující. Proto je třeba nebát se mluvit o
naukových dimensích katolictví už proto,
že pluralismus je prohlašován za nejopráv
něnější charakteristiku naší doby.
Zbytečně se mnichovský kardinál neptá,
zda je oprávněné tvrzení, že slovo "spása"
je bezobsažné. (Joseph Ratzinger,
ERL0SUNG - MEHR ALS EINE PHRASE?
Steinfeld,
3 1979)
Nadarmo se nemlčí o dědičném hříchu.
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Jeví se jako kompromitující
skuteč MÁloót je
nost, že křesťanské pojetí člověka
se zúčastňované,
neobejde bez výkladu církevní nauky o dě připodobněni
dičném hříchu.
Za těchto okolností není k
divu, že učení o milosti v tomášovském po přítiozenoAtl
jetí jde už mimo rámec diskuse, pokud by
Boži
sinárokovala slušnou úroveň fundovanosti. [SMiIIJ, 62, 1}

- ©guobogenost č M s a
Pojem spása se vyskytuje ve všech ná
boženstvích.
Nemusí však stát na požadavku,
že Bůh
skutečně existuje. V nej širším smyslu zna
mená "spása" dosáhnout osvobozeni. Done
dávna se v křestanské theologii
nebralo
slovo spása jako pojem theologicky odbor
ný. Pracovalo se s pojmem vykoupeni.
Tak
zvaná theologie nekřesťanských náboženství
má však pojem "spása" za jeden ze svých
nosných pilířů. Hájí spásonosnost víry u
nekřesťanů na základě nauky o přítomnosti
milosti v každé dějinné situaci - setře
ním rozdílu mezi milostí pomáhající a po
svěcující. A tak se mlčky začne i u
atheistů předpokládat milost. (STUDIE č.66)
Nepochybujeme ani na okamžik, že člo
věk je schopen vykonat mnoho dokonce bez
pomoci milosti.
Začne-li se však v theologii mluvit o
spásonosnosti víry u nekřesťanů, mlčky se
předpokládá, že myšlenky a skutky člověka
mají hodnotu spásonosnou, vedou k Bohu.
Jenomže dosažení Boha se vymyká přiroze
ným silám člověka; mezi Bohem a člověkem
je nepřeklenutelná propast - na cestě k
Bohu. Má-li se činnost člověka stát spá-
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sonosnou, potřebuje pomoci ze strany
Boha, aby došlo k součinnosti mezi člově
kem a Bohem, jinak je na místě výtka
nestejnorodosti činnosti lidské a Boži. A
tak je obdobně na místě odmítání
důkazů
Tomášovské
p o jetí
o Boží existenci ze strany odpůrců, když
součinnosti
požadují, aby všechny příčiny, i ta první,
4 Bokm
byly téhož druhu. Proto je nutné neustále
poukazovat na onen důkaz Boží existence,
lesí
nestejná no dost který stojí na stejnorodosti. Jde o důkaz
stojící na participaci na bytí, které je
činn osti
vždy
jednoho druhu.
Také Tomáš Akvinský,
lid sk é a Boži
učitel milosti, vychází z "činnosti člo
věka jako součinnosti s Bohem".
(STh
I, 2, 109)
Osmdesátá léta se dostanou opět do po
jmové inflace slov "spása" a
"milost",
jakmile se v theologii nesetrvá na důsled
ném pojmovém rozlišování. A tak se stává
me svědky tvrzení, že pod těmito pojmy není možno si něco skutečného představit,
že pod těmito pojmy není reálná
skuteč
nost, a proto prý jde jen o
bezobsažná
slova, ba fráze.
Bylo dobrou erudicí užívat v
katoli
cké theologii jako odborný pojem
nikoli
slovo "spása" , ale naopak "spása" se ro
zuměla pod pojmem Vykoupeni. Vykoupeiim do
šlo k záchraně člověka, který byl nucen žít
v závislostech člověka ponižujicich, kte
ré
člověka ponižovaly.
Toto po
nížení lidské důstojnosti a lidských práv
mohlo být odstraněno, pokud se za zotroče
ného - zaplatilo. Není náhododou,
že
sedmdesátá léta se vyznačovala politickým
zhodnocováním pojmu "osvobození" ve smy
slu osvobozeni člověka z ponižujicich zá
vislosti. Je ironií, pokud se pojem vykou
peni začal vydávat za hanlivé slovo, za
tím co osvobozovací boj
terorem se
po
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liticky toleruje. Nemalým vlivem zapůsobi
la tzv. "filosofie svobody". Jejím centrál
ním pojmem se stalo slovo "osvobození".
Francouz Jean Paul Sartre (+ 1980) zdů
vodňuje filosofii svobody. Jeho "filosofie
svobody" klade požadavek na osvobození člo
věka od závislosti na Bohu, aby se dala zdů
vodnit "svoboda člověka od tlaku závislosti
na čemkoli".
Sedmdesátá léta se vyznačují
vyznavačstvím emancipace (= osvobození) člo
věka z jakékoli závislosti. Proto s povdě
kem se přijal sartrovský požadavek na osvobození člověka od
závislosti na Bohu.
Jde jen sartrismu o osvobození
člověka
z ponižujících závislostí? Také křesťanství
jde o osvobozenost člověka, ale staví ji na
předpokladu, že Bůh skutečně existuje.
Sartrismus zásadně stojí proti křestan
ství, a stojí na předpokladu, že Bůh není.
Humanitní snahy posledních dekád dvacá
tého století sice napořád obhajují nutnost
"osvobození člověka z jakékoli závislosti",
ale v zámlce podsunují do svých proklamací
sartrovský nejponižující závislost, - závi
slost člověka na Bohu. Jakékoli rozhořčené
odmítání takzvaného "pronásledování
nábo
ženství" bývá doprovázeno nemalým
pokry
tectvím, a pomalu se jeho
adresnost nebe
re vážně. Také nehumánnost těch, kteří pro
následují vyznavače náboženství, se dá pro
hlásit za druh humanitních snah, které usi
lují o osvobození člověka z ponižujících zá
vislostí. A náboženství je člověkem uznáva
ná závislost na Bohu! Tato definice nábo
ženství se hlásí k "závislosti člověka
na
Bohu", a proto atheistický humanismus při
chází s osvobozením člověka v opačném smy
slu. Pro koho je kompromitující tvrzení, že
Bůh skutečně existuje, toho také kompromituje i
pojmový obsah křesťanského slova vykoupení a
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okouzlují osvobozovací snahy, už méně m a ř
xovské, ale jistě sartrovské, - protože
slibují osvobodit člověka od jakéhokoli
druhu závislosti, která člověka ponižuje.
Prý každá závislost je pro člověka poni
žující. Jen jedna závislost prý není po
nižující, - závislost člověka na - sobě
samotném. Právě sartrismus tuto závislost
zdůrazňuje. Nikoli prostičký
marxismus,
ale novopohanský sartrismus vyhovuje
emancipačním snahám osmdesátých let. Vždyt
prý závislost člověka na sobě samém není
ničím pro člověka ponižujícím.
Protichůdnost mezi křestanským pojetím
osvobození člověka a sartrovsko-marxovským
- humanismem nemusí být každému na první
pohled zřejmá, a hlavně nemusí být odpu
zuj ící.
Když pro Sartra každá závislost je po
nižující, mimo závislost člověka
na
sobě samém, zavrhl všechny druhy zá
vislosti, a pokládá za "svobodu" - osvo
bození z jakéhokoli druhu závislosti.
Pro Sartra je vlastně svoboda totožná
s nezávislostí.
Je však svoboda totéž jako nezávislost?
Pokud se svoboda zamění s nezávislostí,
pak je nespravedlivé mluvit o
nábožen
ském pronásledování, když se stejně boju
je proti náboženství jen proto, aby člo
věk byl emancipován, osvobozen od nejponřnižující závislosti, a tou je člověkem uznávaná závislost na Bohu.
Největším objevem Sartrovým je vlastně
tvrzení, že neexistuje závislost člověka
na Bohu; podle Sartra vládne člověk
sám
nad sebou, člověk rozhoduje sám nad sebou,
a proto je nezávislý, a tím svobodný. Ale
zůstat svobodným znamená včas překonat a
rozbít závislost, jak už říkával před
100 lety Karel Marx.
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Není pochyby, že sartrismus
propůj
čuje marxismu sílu, pomáhá mu k moci,
pojetím osvobození z ponižujících závi
slostí.
Pokud podle sartrismu
svoboda
člověka spočívá v jeho moci, aby sám so
bě vládnul a rozhodoval nad sebou, a tak
se stal nezávislý, a proto svobodný,
zamlčuje se právo těch, kteří umějí do
mýšlet, totiž že tímto pojetím emancipa
ce je člověk vydán panství člověka
nad
člověkem. Taková praxe svobody však není
nic jiného, než to, co nás tak nevýslov
ně pokořuje, moc lidí nad lidmi,
zvlášt když jde přec o lidi od Boha osvo
bozených.
Co však znamená svoboda od Boha?
Sartre ve svých dramatech ji mistrov
sky líčí. V nich je člověk člověku
pe
klem, jak sám výslovně říká. A tak Sar
tre zná "peklo", jako křestanství, které
dokonce zná definici pekla. Svoboda
od Svoboda
Boha - je vlastní definicí pekla. A neod Boka
stává se člověk osvobozený od Boha
pro
druhé lidi peklem?
Osvobozenost od Boha se začíná proje
vovat jako teror, který se dovolává "ne
svobody člověka", protože prý nesvoboda
je uznávání závislosti.
A to je vlastně
v zámlce vyslovený požadavek na osvobo
zení všech lidí od Boha. Tento druh po
jetí osvobozenosti člověka se může snad
no stát "oprávněným" totalitním požadav
kem pro všechny lidi bez vyjímky. Jenom
že shoduje se se skutečností tvrzení, že
"svoboda není ničím jiným než nezávislo
stí"?
Proti atheistickému humanismu
stojí
neotřesitelná síla filosofie svátého To
máše Akvinského. Tomášovská filosofie s
jasností jen jí vlastní usvědčuje
sar
trismus z pojmových záměn, což je vlast-
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ně rozsudek smrti. Sartre se dopouští
záměny svobody s nezávislostí.
Svoboda není totéž jako nezávislost.
Protože záměna svobody s nezávislostí
je základním kamenem sartrovské filoso
fie svobody, chápe se v ní svoboda jako
"svoboda absolutní". Tomášovské pojímání
svobody nezaměňuje svobodu s nezávislo
stí. Obhajuje skutečnost svobodného roz
hodování, ale připouští pouze relativní
svobodu u člověka. Člověk je svobodný pouze ve volbě prostředků k dosažení cí
le, který sleduje, když se rozhoduje ale
spoň mezi dvěma alternativami, které mo
hou dovést k cíli.
Začínáme být dědici kolportovaných heresí do křestanství, takže málokdo je imun
ní před záměnou svobody s nezávislostí a
před zaměňováním nesvobody se závislostí.
Jejich identifikace nemálo utvrzuje
ve
lhostejnosti, když se bojuje proti křes
tanství a náboženství vůbec. Nejde jen o
osvobození člověka od ponižující
závi
slosti na Bohu, navíc nedokazatelného,
a
tím jde jen o osvobození z tmářství?!
Je však opravdu nedokazatelné, že Bůh
je? Je nedokazatelná Boží existence?
Není divu, že začínáme žít v době, pro
kterou je objevné tvrzení, že také křes
tanství, a to již od svého počátku před
2000 lety, pro sebe nárokovalo síly pro
osvobození člověka z ponižujících závi
slostí, takže lze upřít původnost
sartrovskému marxismu.
A jde o to, jác mno
ho sartrovská emancipace je opicí křestan
ství. Její lživá síla visí na neomluvitelr
né záměně svobody s nezávislostí.
Křestanství si nemohlo luxus
pojmo
vých záměn dovolit. Vzniklo v době, kte
rá žila na základech náročné filosofické
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kultury, která od počátku měla účinné
námitky vůči křesťanství, a která
se
neopičila podle křestanstvi. Šlo o ná
mitky hledající prostředky, jimiž
by
se opravdu ponižující závislosti,
v
nichž každý člověk je nucen žít, - li
kvidovaly. Tehdejší době šlo o osvobo
zení člověka v plném rozsahu, nikoli o
přísliby na osvobozenost člověka v
"blízké" budoucnosti. Obstálo křesťan
ství v kritice filosofických
námitek
platných až dosud?
1. Člověk má být osvobozen od strachu
ze skutečnosti, že Bůh skutečně je,
protože není schopen zodpovědět otáz
ku, co je Bůh.
2. Jak osvobodit člověka před strachem
nad ztrátou toho, co získal jako hledanou hodnotu a nabyté štěstí.
3. Jak osvobodit člověka ze strachu z
odplaty za nespravedlivé jednání.
4. Jak osvobodit z opuštěnosti ve smr
ti, a ze strachu před smrtí vůbec.
Kdo tvrdí, že stačí na tyto projevy
závislosti člověka vůči zotročujícímu
strachu z praotázek lidstva zapome
nout, dopouští se nej surovější urážky
lidské důstojnosti, navrhuje řešení
pouze chimérické, dělá lidský
život
nesmyslným a vlastně nesnesitelným.
Skutečné osvobození člověka musí li
kvidovat podmínky uvedených závislostí,
které bez jakékoli výjimky ponižují
každého. Kdokoli z nás je svými silami
vůči nim bezmocný.
Jaké prostředky k osvobození člově
ka křesťanství nabízí?
Proč se člověk boj í pomyšlení,
že
Bůh "možná" přece jen existuje? Bojí
se Neznámého, Nevyslovitelného, Konku-
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renta lidského života, který život be
re, kdy se mu zlibí. Kdyby pro člověka
přestal být Bůh - Tajemným, Vzdáleným,
a stal se naopak Blízkým, jako je dítě
ti blízký jeho otec, pak by se
člověk
nemusí 1 Boha bát. Ale kde vzít toto uji
štění? Jak by se tento strach z
Boha
dal likvidovat?
Odstranit a řešit strach z Boha
by
bylo možné jen tehdy, kdyby se Bůh sám
stal člověkem, přijal na sebe naše člo
věčenství, prošel smrtí jako člověk, a
neprožil hrůzu opuštěnosti ve smrti. A
také by se musel ztotožnit ve všem
s
člověkem, mimo hřích, aby se na něho
nemohl vztahovat trest za vinu a hřích.
Jenomže to jsou rozumem diktované

požadavky na Bohočlověka.
Už ve 2.století znalo
křestanství
pojem Bohočlověka, protože prokázalo Je
žíše z Nazareta jako Bohočlověka. Ježíš
z Nazareta se prokázal jako Kristus, a
neučil jen tak pro nic za nic člověka oslovovat Boha Otce kolektivním oslové/
II
. v
/VII
nim otce nas .
Ale pokrytecká spokojenost z pohan
ství sedmdesátých let našeho století
nemá obdoby. Oslepuje tvrzením, že člo
věk je nesen kolektivem, který ho chrá
ní, brání, vynáší, rozvíjí, tak
velmi
člověk potřebuje společenství lidí.
Zneužití prastaré pravdy o člověku,
že
je bytostí společenskou, sociální, lsti
vě zamlčuje druhou skutečnost, že člo
věk je také současně i bytostí indivi
duální. Jde o pokrytectví, které odhalí
jednoduchý poukaz z praxe, kde že
zů
stává ona blahodárná a člověka osvobozu
jící komunikace kolektivu v okamžiku smrti? Ve chvíli nej těžší,
v umírání

a ve smrti, kdy člověk by kolektiv nej
víc potřeboval, - umírá sám. Kolektiv li
dí opouští právě v hrůzné
opuštěnosti
člověka, když umírá.
Heretické tvrzení o osvobozující spo
lečenské komunikaci se usazuje plíživě i Tn.aQi.ka
v katolictví. Mluví se o osvoboditelností. ptLíkonána
člověka ujištováním, že v budoucnosti vě ZmnXvíjc.kv&£aZý
da v rukou komunikujícího
společenství
zlikviduje bolest, utrpení, nemoce. Vůči
nim přestane být člověk neosvobozeným. A
nemálo se naježí, když se podotkne,
že
jde o přísliby nic neřešící, ale že
se
jimi naopak utrpení nepřímo
vysvětluje
jako něco nesmyslného, dodává se mu
na
ničivé krutosti právě člověku, který už
nemůže pro sebe čekat žádnou budoucnost
nesenou kolektivem. A připomínka,
že
křestanství zná kolektiv, který neopou
ští, vždyt učí společenství s Kristem a
může mluvit o společenství Kristově, protože se hlásí k Bohočlověku, je
odbýváno poznámkou o nemodernosti "pře
konaného" katolictví, prý pro moderního
člověka nepochopitelného, a proto nutně
odmítaného. Nemylme se. Sartre darmo ne
říká, že "člověk je tvůrcem sebe samotné
ho", - když definuje člověka. To nepřír
mo se také hlásí k "bohočlověku", "tvůr
ci sebe samotného", až se odstraní nemoc,
bolest a euthanasií přestane být podro
ben trestu umírání; zatím je však pořád
ještě smrt koncem Sartrova bohočlověka.
Smrt nebyla však koncem
Bohočlověka
křestanů.
Procesem zmrtvýchvstání byl - splněn
požadavek na osvobození člověka z poni
žující závislosti na smrti, která
čeká
na každého. Také zmrtvýchvstálím by 1 spl
něn požadavek na Bohočlověka jakožto ví-
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těže nad smrtí. Na historické
skuteč
nosti dosvědčeného Zmrtvýchvstalého, Je
žíše z Nazareta, křestanství stojí, takže
popřením zmrtvýchvstalého Krista se křes
tanství stává nesmyslným a zbytečným. To
nám dosvědčují všichni "kritičtí křestané", kteří hodlají socialismus učinit zá
kladním nositelem křestanství.
Jenomže zmrtvýchvstalý Ježíš z Naza
reta je skutečností Nového zákona. Není
bez důsledků uznat historicitu osoby Je
žíše z Nazareta; evangelia ho znají jako
Zmrtvýchvstalého. Pokud je Zmrtvýchvstalý
označován jako nedůležitý fakt, byt do
svědčený, - opravdu nezbývá tomuto dru
hu kritiků, než aby vyústili do socialis
mu. Nejde jim o skutečnost, která je
schopna dosvědčit, že člověk může být osvobozen z nejponižující závislosti, ze
závislosti nejtrapnější, která
člověka
nejvíc zotročuje, a tou je tragika smrti.
Není pravda, že v katolictví je
Bůh
vše a člověk nic.
Smyslem katolického křestanství je
sjednocování, s Kristem, aby mohl být člo
věk osvobozován z ponižujících závislostí.
Největší
novodobou heresí je tvr
zení, že není zásadního rozdílu mezi ná
boženstvími .
0 uskutečnění universální formy
ná
boženství, které by plně odpovídalo ná
boženské zkušenosti společné lidstvu,
snilo zednářství, snil Voltaire a sní i
permisivní křestané. Oprašují osvícenské
ideály nazývané modernismem, který sartrismus svou železnou logikou domyslel.
Když člověk začne pořádat svůj
svět
bez Boha, je člověk nastolen na místo Bo
ží, ale jen proto, aby mohl
sartrovský
bohočlověk provést a rozvést svou
moc
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nad lidmi do společenství teroru, leckde
už totalitního. Vlastně vždy šlo o spo
lečenství.
V čem spočívá společenství křestanů?
Křestanství záleží ve společenství člo
věka s Kristem, ale také v Kristu.
Křesťanství je společenství lidí s ■Kristem. Jde o společenství mezi člově
kem a Kristem, které záleží v účasti na
životě Kristově. Pro katolického křestana je Kristus totéž jako Bohočlověk,
a
tak společenství s Kristem je totéž ja
ko účast člověka na životě Božím.
Že společenství s Kristem záleží v účasti člověka na životě Božím, je doslov
ným, málo dnes známým výrokem
apoštola
Petra. (2 Petr 1, 4)
Proto si řečtí apoštolští Otcové mohli dovolit mluvit o
"obožení" člověka, které je možné na zá
kladě podílnictví a účasti, participací:
Pokřtěný se napojuje na Krista do osob
ní blízkosti k Bohu. To pak Bůh přestá
vá být konkurentem lidskému životu, pro
tože se člověk stává "komunikantem" Kris
ta; co Kristu náleží základně, a
proto
podstatně a plně, na tom začíná mít po
křtěný účast a podíl, tj. podíl na živo
tě Božím.
Pro uskutečnění této možnosti, aby se
člověk mohl stát účastníkem a podílníkem
na životě Božím, proto se stal Bůh člově
kem,' aby život v milosti byl již životem
v Bohu, když člověk získá podílnictví na
společenství s Kristem.
Vlastně jen Ježíš Kristus sdělil bez
výhrad lidem, že Bůh, onen Neznámý, Ta
jemný, Vzdálený, - může být oslovován a
vzýván jako "otec". Nesdělil lidem, že
tento Bůh je Otcem Bohočlověka? A proto
se také může zvát "otcem" člověka.

2 PUsi 1, 4
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Otec Bohočlověka přestal být konkuren
tem lidskému životu a jeho délce, a
naopak stal se člověku "otcem". Dává člo
věku příležitost a možnost účasti na svém
vnitrním živote. Umožňuje člověku podíl
nictví na svém Božím životě v takové in
tensitě, v jaké je člověk individuálně uschopněn uvědomovat si osobní blízkost Bo
ží k člověku.
Jen Ježíš z Nazareta učil smyslu sjed
nocování člověka s Bohem. Podle jeho za
znamenaných výroků máme oslovovat
Boha
jako "otce", máme se pokládat za "děti" Otce Ježíše Krista. Máme se učit prožívat
blízkost dítěte k Otci Bohočlověka. Máme
se učit hledat Boha jako "otce" ve všem
a za vším, neboř za všemi okamžiky našeho
života stojí On jako nás doprovázející
"otec". Ale tím máme být ujištěni také o
skutečnosti, že pro člověka je posledním
a vlastním cílem jedině - Otec. Ale ni
koli v tom smyslu jak volnomyšlenkářství,
a deistické osvícenství tvrdí, že křestanství nabízí člověku osvobození až po jeho
smrti, - což je nemalá jízlivost.
Ježíši Kristu šlo o sjednocování s Bo
hem už v pozemském živote.
Domyšlené deistické osvícenství je
sartrovský humanismus; sartrismus vyznává
bohočlověčenství člověka emancipovaného od
Boha, od Boha osvobozeného; mluví o člo
věku, který je "tvůrcem sama sebe", pro
tože je "vydán sám sobě, aby vládl
sám
sobě", a byl odkázán pouze a jedině na
sebe.
Pokud se Sartrovi připisuje jako jeho
největší objev tvrzení, že neexistuje zá
vislost člověka na Bohu, protože "člověk
vládne sám sobě", tak je Sartrův
objev
velký hlavně v tom, že je objevem
staré
pravdy o dědičném hříchu.
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S pol ečenství v K r istu
Sartrův "člověk", který je "tvůrcem sama sebe", protože je "vydán sám sobě,
aby vládl sám sobě", není ničím
jiným
než zjištěním skutečnosti, že člověk byl
opravdu vydán sám sobě na pospas.
Pokud se ovšem člověk hodlá
chlubně
hlásit ke zjištění, že je "vydán sám so
bě všanc", jako ke svému nejvyššímu právu,
chápeme výrok, "člověk, to zní hrdě", jako
honosný výdobytek "být odkázán sám na
sebe", - pak ovšem zbývá jen jedna ce
sta, cesta Marxova.
A pokud se popírá Bohočlověk v osobě
Ježíše Krista, aby se mohl zamítnout do
svědčený Zmrtvýchvstalý, protože popřít
historicitu Ježíše z Nazareta by zname
nalo ztrátu vědeckého formátu, nechť
si katolický křesťan uvědomí, že zbývají
jen dvě alternativy:
osvobozenost sartrovsko-marxovská a nebo
osvobozenost křestansko-katolická.
Nemalá výzva pro "konsumního" člověka.
Oběma totiž jde o osvobozovací procesy
už zde na Zeměkouli; a ne dosažením nir
vány nebo až v posmrtném životě.
Proto
je tak důležitou otázkou, zda nekřesťan
ská náboženství opravdu mají účinné pro
středky k uskutečnění osvobozovacích pro
cesů pro člověka. Pokud i vědí, od čeho
má být člověk vysvobozen, vykoupen,
za
chráněn.
Proto je zásadní otázkou,
o
jaké osvobození člověka šlo Ježíši Kris
tu? A jaké osvobození je možné už v
tomto našem životě, ba už v této chvíli?
Ježíši Kristu šlo o účinné prostředky
k uskutečnění osvobozovacích procesů
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skrze sjednocování, člověka s Kristem.
Jde totiž o to, že Ježíš z
Nazareta
nejenom prožil tragiku lidské smrti, ale
dokonce člověku předžil proces zmrtvých
vstání, proces čekající každého člověka.
Zmrtvýchvstání je vlastně - jediným
faktem, který skutečně a proklamačně
zdůrazňuje hodnotu každého lidského ži
vota a vlastní velikost, či ubohost,
každého člověka jako jedince.
Ale pro Ježíše z Nazareta to bylo po
řád ještě málo, kdyby nebyl dal lidem do
rukou prostředky k dosažení velikosti člo
věka jako osoby, velikosti, dosažitelné už
za pozemského života. A nejtypičtější je
pro Ježíše z Nazareta, "k d .y" ustanovil
důslednější opatření k dosažení zásadně
nejúčinějšího prostředku ke sjednocování
člověka s Kristem. Co ustanovil několik ho
din před svou smrtí, o které vlastně ne
ustále mluvil jako o nutnosti?
Uvědomili jsme si už, že nejmíň dva
cet (20) hodin před svou potupnou smrtí
na kříži Ježíš Kristus předešel svou
smrt? Předešel svou smrt, když uskuteč
nil skutečnou svou přítomnost v chlebu,
který proměnil ve své Tělo a ve - víně,
které proměnil ve svou Krev. Také si
výslovně přál, aby se tento úkon
Jeho
reálného zpřítomnění pod podobou chleba a
vína neustále opakoval, aby se lidé ne
ustále mohli stávat podílníky na skuteč
né přítomnosti Kristově pod způsobou
chleba a vína. Jen proto ustanovil
mši
svátou! Jen proto byla Ježíšem
Kristem
mše svátá ustanovena, abychom se
mohli
stát přijimateli Krista skutečně! Jeho
- přítomného při mši svaté v proměněném
chlebě v Jeho Tělo a v proměněném víně v
Jeho Kre'r. Abychom se mohli stát
přijir
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mateli Krista jako účastníci na Jeho ži
votěy a tím i na Jeho božství. My, křestané, máme se stát účastníky a podílníky na
Kristově božství.
Proto Otcové prvrích sto
letí křestanského starověku vymysleli obrat "obožení"! Do tak intimního
poměru
se má každý pokřtěný již za svého života
dostat! Má se dostat k Bohočlověku, má se
dostat do sjednocení s Kristem v eucharis
tii. Evangelia zaznamenávají, s jakou
toužebností si Ježíš Kristus přál uskuteč
nit mezi lidmi své zpřítomnění. Tak velmi
si přál, aby mohlo dojít ke skutečnému
sjednocení lidí s Ním samotným, aby došlo
k osobnímu sjednocení s Kristem do napros
to intimní blízkosti, aby to byla blízkost
nejen skutečná, ale tím víc aktuelní, aby
to nebyla blízkost v myšlenkách, blízkost
ve vzpomínce. Může být něco víc, než
je
mše svátá? A proč mohl Kristus Pán
mši
svátou jako prostředek zásadního charakte
ru vůbec lidem dát? Proč má tak osvobozu
jící charakter?
Ustanovení mše svaté s předstihem dva
ceti hodin předešlo historickou
událost
vyplacení z otroctví hříchu a smrti niko
li penězi, ale Kristovou smrtí na kříži,
Kristovou Krví, Kristovou obětí na kříži.
Proto je mše svátá zpřítomnění oběti kalvarské. Zpřítomněním kalvarského zaplacení
za nás; Kristus zaplatil za nás výkupné, a
tak nás vykoupil, osvobodil. To znamená,
jsme svobodni, a proto můžeme patřit Bo
hu jako Boží děti, které ho smějí nazývat
"otcem". Krvavě bylo za toto umožnění,
stát se dítětem Božíir^ zaplaceno. Nekrvavě
se opakuje při každé mši svaté znovu,
a
vlastně neustále na celém světě, kdekoli
katolický kněz proměňuje chléb v Tělo
a
víno v Krev Kristovu. Ale Kristus nezemřel
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za nás pouze potupnou smrtí, ale zemřel,
aby triumfálně vstal z mrtvých.
Vykoupení nelze chápat jako obchodní a
právní záležitost, že otrok byl vykoupen,
vyplacen, osvobozen z poddanské závislosti,
na pánu, jehož majetkem se stal. Mevzbouřil
se člověk proti majetnictví Božímu? Ostat
ně Ježíš Kristus s toužebností si přál
učinit člověka "oboženým" majetnictvím; a
tak mluvíme-li o vykoupení člověka, máme
na mysli především Kristův kříž. Ale Kristůrkrvavý kříž nutně musí mít vztah k Je
ho slavnému zmrtvýchvstání. Kristovo utr
pení a Kristovo zmrtvýchvstání nelze roz
dělovat, ale naopak integrovat do histori
cké události vykoupení. Kříž a zmrtvých
vstání tvoří jednotu. Vzkříšení není jen
osobním vítězstvím Kristovým, není bez vztahu k lidstvu, ale zmrtvýchvstání je cí
lem a dokonáním vykoupení.
Proč Ježíš z Nazareta s takovou toužeb
ností čekal na poslední štastné okamžiky
ve svém životě, a to byla Jeho
poslední
večeře s Jeho nejbližšími přáteli?
Jeho
touha dát lidem mši svátou se rovnala Je
ho touze dát lidem sebe samotného k dis
posici. Dříve než se krvavě obětoval, dal
se nekrvavě apoštolům k disposici, aby se
stali přijimateli Krista skutečně přítom
ného v proměněném chlebě a víně v
Jeho
Tělo a Krev. Tak jako je zmrtvýchvstání cílem Kristova vykoupení, tak
přijímání
přítomného Krista v eucharistii je cílem
mše svaté. Může být něco víc, než je mše
svátá? Mohl vůbec Bůh dát lidem víc, když
jim dal k disposici sebe samotného?
A je vůbec možno katolické křestanství,
které učí a dokazuje skutečně reálnou
přítomnost Ježíše Krista v eucharistii, klást na roven jiným odstínům křestanství?
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Slyšíte-li z úst protestantského
křestana připomínku, že není třeba o "nějakém"
zmrtvýchvstání diskutovat, proč by ještě
měl být zaváděn dialog o reálné přítomno
sti v eucharistii? Pak ovšem se dá Kris
tova touha, aby se člověk mohl stát "obo
řeným" majetnictvím Jeho samotného,
vykládat jako helenisticky fundovaná
vsuvka do křestanství.
A tak není vhodné přerůzná
křestanská vyznání klást do rovnítka s křestanstvím katolickým, a vůbec není možno dá
vat do rovnítka katolictví s náboženstvími
nekřestanskými. A pokud se tak děje, pak
není divu, že permisivními křestany se
nijak mše svátá neobdivuje jako pramen
osvobozující síly, ale spíš ho pro sebe
vidí v "osvobozovací síle socialismu".
Nenechme se mýlit permisivními úvahami.
Pouze ze mše svaté a z eucharistie prame
ní do katolictví jeho osvobozovací síla!
Nenechme se mýlit permisivním připomí
náním, že
jde o střízlivost emancipačního hnutí!
Prý pokládá za svou
před
nost připomínat člověku, aby byl hrdý na
to, že je odkázán sám na sebe, na své lid
ské síly a možnosti. Tito lidé jsou také
opravdu hrdí na své vlastní síly a na
"svou" soběstačnost, proto se tak "přesvědčivě"dovolávají své "střízlivosti". A
proto
- se začínají utápět ve stescích,
jak je příroda, ba sama Země, - ohrožena
právě "střízlivým" člověkem, a ten
jak
prý spěje k horšímu? Jak mohl - střízli
vý člověk něco takového dopustit? Aby ti
ché nastolení bohorovné moci člověka zne
užilo vědecký výzkum, vynálezy techniky,
které nejsou v sobě špatné a zlé?
Pouze
špatnými je dokázal udělat člověk,
když
mají sloužit člověkostředným zájmům.

OAvobozzní
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Proč by mělo katolického křestana osl
ňovat prý - "střízlivější"
emancipační
hnutí permisivně smýšlejících křestanů?
Vždyt u nich nejdřív došlo na mši svá
tou! Neosvobozují od povinnosti být pří
tomen mši svaté? Nejde jim vlastně
také
jen o člověka osvobozeného od Boha? A po
kud jde o ty, kteří nechtějí člověka osvo
bozovat od odkázanosti na sobi samotném, pak jaképak odkazování na společenství s
Kristem, když si stačí sami? Od odkázano
sti na sebe samotného osvobozuje člověka
právě jen mše svátá, když dává příležitost
ke communio - sjednocení s Kristem. Pokud
ještě mají "svou" víru v Krista, nechápou
víru jako stav, ale jen jako souhrn a vý
čet věroučných závěrů. A když tvrdí, že
jim stačí víra v Boha, víme, že i Voltaire
věřil v Boha, jenomže unitářsky, a proto
si přivlastňoval právo zničit
katolické
křestanství. Ostatně křestanství nechápe
Boha jako Absolutno. Katolictví
nechápe
Boha jako monolitní "monas", jak věří unitářství, počítaje v to také islám.
Bůh křestanů je druhé "TY" člověka, a
proto nutně je osobou.
Katolický křestan nemůže víru pojímat
jako "výčet věroučných pravd".
Víra je
- stav člověka, v němž žije a uskutečňu
je pokřtěný své osvobození od všech mož
ných druhů pro něho ponižujících závislo
stí skrze své osobní napojení na Je
žíše Krista.
Křestanství je křestanstvím potud, po
kud se v něm uskutečňuje osvobození člo
věka skrze společenství s Kristem. A jen
v tom spočívá rozdíl mezi katolíky a ne
katolíky, o osvobozenosti sartrovsky ne
seného atheisty ani nemluvě. Proto nikdy
se proti mši svaté nešlo nepromyšleně.
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Není náhodou, že se vždy šlo promyšleně
proti mši svaté zpochybněním její funkce ryze osvobozovací. Dobře se vědělo, že jen
tím se dá uvolnit lavina nevěry.
Přestane-li se o mši svaté mluvit jako
o zpřítomnění oběti kalvarské a jako o úkonu, jímž se uskutečňuje reálné zprítomnění Kristovo mezi lidmi, málo pomůže,
mluví-li se napořád o "sjednocenosti člo
věka s Kristem".
Nemůže sjednocení s Je
žíšem Kristem probíhat také jen v myšlen
kách, ve vzpomínce? Docela dobře se dá ta
ké vysvětlovat jako "sjednocení myšlené" a
jen za slovního žonglování se dá ještě ta
ké mluvit o "sjednocení opravdovém". Pro
to tak přeochotně se začala mše svátá po
jmenovávat hostinou. Na recepci je tomu zrovna tak, tam si mohou být účastníci do
konale osobně vzdáleni, jako
permisivní
křestané jsou osobně vzdáleni od aktuálně,
protože skutečně, reálně přítomného Krista v
eucharistii.
Mše svátá byla Kristem samotným ustano
vena také proto, aby Bůh přestal být lidem
slavnostně Vzdáleným, Cizím, Neznámým.
Kristus přišel, aby dal lidem
možnost
soustředit se do intimní důvěry k Bohu, a
aby to byl vztah dítěte k "otci",
který
probíhá ve vzájemném společenství.
To je
ryze nové na Kristově učení! Je neslýchaně
nové, s čím přišel Kristus, aby člověk už
zde na Zemi začal vést svůj pozemský život
ve společenství s Bohem jako "svůj" život
s Bohem na základě vzájemného společenství
mezi člověkem a Bohem.
Tato nová myšlenka, se kterou Kristus přišel na svět, vypovídá o základu, a tím
o vlastním obsahu křestanského života ja
kožto "žitého křestanství". Podstatou ži
tého křestanství má být život s Bohem.

Zphltomnénl
oběti
kalva/iské
a
fieáJLná
p/ies cncc
KfvLstova
ZáměÁné
chápáni mše
svaté, pokud
je-

vysvětlována
Jako pouhá
hostina
Zpochybňováni
osvobozovací
funkce
mše svaté.
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Udent na
božství
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Ukázat lidem krásu "života s Bohem", také kvůli tomu přišel Kristus na svět.
Život s Bohem se má stát smyslem lid
ského života, protože "život s Bohem" je
vlastním cílem, a proto posledním
cílem
člověka. Jenomže jen takovéto
závažno
sti tvrdit, a nedat k nim prostředky
k
uskutečnění, bylo by trestuhodné.
Kristus přišel na svět také proto, aby
mohl dát lidem prostředky k uskutečnění "života s Bohem", aby člověk mohl uvěřit,
že je možné "společenství s Bohem".
Jaké
prostředky dal Kristus lidem?
Jedním z nejdůležitějších prostředků k
dožažení "života s Bohem" je eucharistie.
Eucharistie dává člověku možnost, aby mohl
uskutečnit "svou" účast na božství Kris
tově, aby mohl osobně prožívat "své" na
pojení na Krista, kdy s jistotou ví,
že
má Krista skutečně u sebe, protože sám osobně uskutečňuje a získává komunio,
je
komunikantem, protože vchází do sjednocení
(= komunio) s Kristem.
První křestané žili v této myšlence a
žili tuto myšlenku. V "komunio s Kristem"
spočívala síla prvních křestanů. Jak jas
ně byli o "své" síle přesvědčeni, tj. vě
děli, že mají Krista u sebe, tak intensiv
ně žili svůj život ve společenství s
Kristem samotným. "Život s Bohem" chápali
jako "život s Kristem"!
Přijímali "ži
vot s Kristem" jako stav. Jejich víra v
reálně přítomného Krista byla pro ně sta
vem, a nikoli pouhou myšlenkou ve smyslu
křestanské pravdy.
První křestané žili stav společenství s
Kristem. Žili svou víru v Krista jako
"svůj stav" na základě
společenství Bo
žího vůči člověku; šlo jim o neustálé udržování tohoto stavu, báli se jako smrti
ztratit svůj stav společenství s Kristem.
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První křestané si byli dobře vědomi,, že
svou účastí na mši svaté a "svým" osobním
sjednocením (= komunio) se samotným Kris
tem, skrze komunio s Kristem vytvářejí
sami mezi sebou vzájemné společenství Kris
tovo. Jsme si toho také my vědomi? Ze vy
tváříme mezi sebou vzájemnou jednotu?
Co víme o společenství Kristově?
Hlásíme se ke kolektivu Kristova
spo
lečenství? Ze skrze komunio (= sjednocení
s Kristem) se pokřtění stávají "staviteli"
společenství Kristova?
Křestanství je vyznáním - společenství
Kristova.
Křestanství nemá nic společného s pou
hým humanismem, pokud je jen jednostranně
zaměřen na člověka, jak je tomu u marxovského humanismu. Také nic společného nemá
křestanství se zednářsky neseným úsilím o
vytvoření "jednoho náboženství", které vy
hovuje všeobecné "náboženské potřebě" člo
věka. Křestanství není náboženstvím člověkostředným, a proto není horizontálním ná
boženstvím; je však vertikálně horizontál
ním.
Jednostranně "horizontální" humanismus
vidí výsadu v požadavku na "osvobozenost"
člověka, když "vládne sám sobě". Neproklamoval pro sebe toto právo už biblický člo
věk v ráji, aby mohl být vydán sám sobě? A
tento požadavek byl lidstvu vrchovatě
splněn. Člověk je opravdu vydán sám
sobě
na pospas. A pokud se tato výsada člověka
sartrovsky mylně vykládá jako
"absolutní
svoboda", jde jen o nepřesnost v myšlení a
nestřízlívý
optimismus leckdy velmi účelový, když se zamění nezávislost se svo
bodou. "Být vydán sám sobě" ve smyslu zá
viset jen na sobě samotném lze také tomášovsky chápat jako uvalení do naprosté vezdej šnosti.

SkA zí
ApolíáínAtvl
á KnÁJstm
dá
i,tavit
na
KJvÍAtové
Apolídíu&tvZ

KA&itanAtvZ
nívZdZ ví
vízdíjSno-btí,
do n í z byl
dlovík
zablokován
pdZznak
oúvobozmottZ
clovdka
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I Tomáš Akvinský si přeje, aby člověk
byl "pánem sebe samotného", jenomže v do
cela jiném významu, totiž aby byl
"pánem
nad svými skutky". Je pánem sebe samotného
jen tehdy, když před svým jednáním je scho
pen využít svého rozumu
úvahou, zda může
volit alespoň mezi dvěma možnostmi. A jen
tato podmínka splňuje předpoklad, že člo
věk jedná svobodně, - tím že se stal pánem
sebe samotného, a tak i svých skutků, své
ho jednání. Proto je velký rozdíl mezi po
jetím "osvobozenosti člověka" jaký zastává
katolictví a sartrovsky atheistické huma
nitní názory. Katolické křestanství - není
vyznavačstvím jednostranností.

O dmocněnost člověka
PoilánZm
kÁ&AtanAtvÁ.

je vytvořuj
ni ohni
ipolíde.m tvt
i K/úitm

a
v Ksuitu.

Skutečnost, že člověk je vydán sobě Sa
mému a odkázán jen na sebe a na své lidské
síly, nepokládá křestanství za příznak
osvobozeného člověka. Katolictví naopak mluví o blokádě člověka, která ohrožuje možnost skutečného osvobození člověka. Aby
mohl být člověk osvobozen-vykoupen, kvůli
tomu přišel také Bohočlověk na Zem. Chtěl
vyvést člověka z jeho bídy do opravdu lid
ské důstojnosti. Proto přímým - posláním
křesťanství je povznesení člověka.
Katolickému křestanství jde o osvoboze
ní člověka ze závislostí, které ponižují a
znelidštují člověka. Nerozhoduje, zda jde
o ponižující závilosti člověka vůči člově
ku, nebo ponižující závislost člověka vůči
Bohu. A tak zbavit člověka pocitu viny,
zbavit člověka strachu a opuštěnosti,
to
je osvobození člověka v nqjvlastněj ším smyslu.
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Katolické křesťanství je na prvním mís
tě vertikálně zaměřeno, a jen pod podmín
kou vertikálního zaměření je také
hori
zontálně realisovatelné.
Katolictví se ani nemůže stát náboženstvím člověkostředným, a proto permisivním, jako jimi
jsou
všechny humanitní snahy. Také katolicismus
není vyjádřen úsilím o zajištění spásy
z
hlediska osobního zisku po smrti. Není
jeho vlastním obsahem život povinnosti;
i
cílem morálky je vždy jen člověk, protože
jejím cílem je mravní zdokonalení člověka.
Také katolické křesťanství nelze
převést
jen na zbožnou službu Bohu nebo službu člo
věku, protože cílem křesťanského života ne
ní "služba Bohu", ale naopak dosažení Boha.
Každá jednostrannost v pojetí křesťan
ství spočívá vlastně jen v úsilí, aby se
člověk stal cílem všeho snažení.
Jenomže
katolické křesťanství není
vyznavaěstvím
jednostranností.
Katolictví netvrdí,
že
Bůh je pro člověka jen jeho Pánem a člověk
pouze jen služebníkem Boha. Pro katolické
křesťanství není Bůh pro člověka jen vzo
rem, aby člověk byl povinen ho následovat.
Čím je Bůh pro katolického křestana?
Bůh je pro člověka především aílem.
I když je správné,
že křestan má
zá
jem na tom, aby jeho způsob života
mohl
být vysoce ohodnocen a odměněn, a aby žil
mravně správně svůj život jako "službu"
Bohu a člověku, nic z toho není křestanst\á
výlučně.
Oč v křesťanství jde? Jde přede
vším o osobní zasměrování křestana do ver
tikálního sjednocení s Kristem.
Vertikální povznesení člověka do komunia, sjednocení s Kristem ve smyslu žitého
společenství s Kristem, aby život křestana
nebyl nic jiného než "život s Bohem",
a
proto výsledkem součinnosti mezi člověkem a

CZlm vSeho
AnaženZ j e pno
katolického
kÁQAtana
- doraženi
Boka
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Bohem, - v tom spočívá vlastní povznesení
člověka. Proto je tak obtížné zdůvodňová
ní lidských práv na základě pouze člověVédoml
kostředného humanismu. Lidé se liší vzdě
pňlAluSnoAtt
láním, nadáním, majetkem, mocí i v
fee KnÁAtu =
křestanství. Co je má spojovat? Jenom to,
= -ipolíčená tvZ že jsou lidmi? Není to trochu málo?
A KsviAtem
Co má lidi spojovat v křestanství?
umožňují
Vědomí příslušnosti ke Kristu. Ale to
vedomZ vzájemné, je totéž jako vědomí vzájemné jednoty.
jednoty vSech
Křestanství je con-unio všech, kteří s
do ApolíčenátvZ Kristem jsou spojeni v jednotu (=communio)
Kfulátova Jde o con-unio (= jednotu) v Kristu; v ní
zásluhy jedněch prospívají a pomáhají ta
ké druhým a nikdy nikdo není sám.
Revoluce a novodobá osvobozovací hnutí
všech odstínů nejsou ničím jiným než po
kusy o vytvoření "jednoty lidí", at v oblasti hospodářské, politické či názorové.
Mohou vytvořit novou společnost, ale těž
ko nové společenství. Jde o společenství s
vnitřní vazbou, která se vytváří a rozvíjí
hlavně láskou a obětí.
Společnost je skutečnost pouze vnější.
Měla by být výsledkem a výrazem společen
ství. Pokud tomu tak není, lze ji udržo
vat tlakem násilí vnějšího rázu, když ji
schází vnitřní princip jednoty.
Revoluce
zkomírají jen proto, že ztratily princip
jednoty, - schází jim katolická eucharis
tie. A tak mše svátá je vlastním zdrojem
katolicity. To je třeba stále zdůrazňovat.
Křestanství nejde o podchycení kolektivu na
prvním místě; tak pracují zastánci huma
nitních ideálů; těm jde hlavně o horizont,
pokud je oddělený od vertikály. Jen permisivně smýšlející může ujištovat, že až
se změní struktura společnosti, pak
te
prve bude možno vytvořit "nového" člově
ka.
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O "nového člověka" jde v
křesťanství
také, jenomže v obráceném postupu a smy
slu. Proto na prvním místě jde v křesťan
ství o povznesení člověka jeho včleněním
do společenství Kristova. Jinak se nutně
křestanství stává fraškou, - jestliže od
hodí jako svůj vlastní předpoklad požada
vek na vytvoření komunia a společenství s
Kristem.
Také nemá cenu odvolávat se na
křesťanskou kulturu, na její hodnoty, po
kud se zamlčuje, proč k vytvoření
křes
ťanské kultury vůbec mohlo dojít.
Jakýpak nářek nad koncem křesťanské
kultury, když začátek konce nastal už v
době, kdy se začalo zamlčovat, že
křes
ťanství záleží ve sjednocování lidí s
Kristem, v osobní blízkosti k Bohu,
což
se má stát osobním stavem pokřtěného.
A
když "masově" dojde k uskutečňování toho
to "stavu", pak dojde i k vytváření kul
turních hodnot, které začnou být důsled
kem osobně prožívaného komunia s Kristem
těmi lidmi, kteří jsou neseni snahou o uskutečnění "své" osobní blízkosti k Bohu.
Tomu lze sice s radostí přikyvovat.
Jenomže jde o požadavky, které jdou nad lidské síly. Je nad lidské síly
vy
tvořit osobní blízkost člověka k Bohu. Co
je v lidských silách? Aby se spoléhal na
sebe, na své schopnosti, a proto pokládal
za normální, že je vydán sám sobě na po
spas .
Ale katolické křestanství stojí na po
žadavku, aby se člověk naopak nevydával všanc jen sobě samotnému, ale měl odvahu
vydat se všanc Bohu skrze Ježíše Krista !
Aby natolik učinil Boha smyslem a cílem svého života, nakolik upustí od své suveverenity, aby byl sám sobě cílem a
smy
slem svého života.
Říkat něco
takového

Povzneseni

člověka do
osobni

b líz k o sti fee
K.tvú>tu

28

v době, v níž začínají existovat už jen
dvě alternativy, není to - opovážlivostí?
Bud je možné přijmout osvícenské pojetí
člověka, nebo už jen katolicky kiestanské.
Co je jádrem osvícenského pojetí člo
OavZcíí tófeé
pojeXZ čtovéka věka?
Jde o tvrzení, že člověk se dá výcho
vou, vzděláním, vlivem hospodářských po
měrů "vnitřně usměrnit k lepšímu", pro
tože prý charakter člověka se dá změnit
k lepšímu. A tak lze předpokládat,
že
"jednou" se objeví mezi námi "nový" člo
Cha/iakteAový
Aktem k ZípSZmu věk, který bude mít trvalý sklon k lep
šímu.
Je to názor, který se nemýlí v tom, co tvrdí, ale mýlí se v tom, co popírá.
Tvrdí, že člověk je závislý na společno
sti, že je bytostí společenskou, sociál
ní, a to je tvrzení pravdivé.
Avšak
začíná se projevovat katastrofismus tvr
zení, že charakter člověka je zmenítelný.
Jenomže jde o tvrzení, které je vlastní
kostrou pro pojetí člověka, které je
v
naprostém rozporu s křestanským pojetím
člověka.
Bývá dost nepříjemným překvapením ujištění, že křestanské pojetí
člověka
spočívá na předpokladu, jakým
způsobem
je přijímána a vykládána nauka o dědič
ném hříchu. Už pouhý obrat "hřích dědič
ný" se stal pro leckoho
"kompromitu
jícím" výrazem, jako kdyby znevažoval už
svým zvukem hodnotu křestanství. Jak se
to mohlo stát? Jde o dědictví zanechané
osvícenstvím.
Jde o Voltairovu (+ 1778)
výtku vůči katolictví.
Voltairovská výtka byla by oprávněná,
pokud by katolické učení dědičný hřích identifikovalo se "sklonem ke zlému";
to
by bylo ponižující tvrzení o člověku.
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Voltaire napadal a zesměšňoval
učení
o dědičném hříchu. Dobře věděl, že v něm
jde o základní pojem v křesťanství. Chtěl
však katolické křesťanství zničit. A vě
děl, jak ho udělat bezzubým,
zbytečným a
nepotřebným. Vyhodí-li se základní pojem
( a tím je pojem "dědičného" hříchu) jako
stavební kámen z budovy křesťanského uče
ní, zlikviduje se i křesťanství, protože
se v něm zlikvidují jeho osvobozovací sí
ly, na které si křesťanství dělá nárok. A
tak je tomu dosud. Prokáže-li se za zby
tečné o dědičném hříchu mluvit, odejme se
křesťanství právo na funkční existenci.
To se začíná projevovat úsilím, poklá
dat socialismus za základ křesťanství.
I
když toto permisivní úsilí dosud nepodalo
definici křesťanského socialismu, přejalo
mlčky osvícenské pojetí člověka.
Jak mohlo dojít k vítěznému voltairovskému tažení proti křesťanskému pojetí
člověka.
Jakmile se začal zaměňovat účinek, tj.
důsledek či následek,
s příčinou!
Když se začalo říkat, že dědičný
hřích
záleží v "procitnutí smyslných náklonno
stí v člověku" (= Luther), nebo že je to
též jako "sklon ke zlému", kterým prý je
zamořen každý člověk, byt v individuálně
různé intensitě. Jenomže něco takového nikdy katolické křesťanství neučilo!
V Denzingerovi je pod číslem 1511 de
finováno, co katolictví učí o - následku
dědičného hříchu.
"Člověk je narušen se SKLONEM K HORŠÍMU
skrze zanechané změny na těle a na duši".
"... secundum corpus et animam IN DETERIUS
/hominem/ commutatum fuisse... "
V definici se mluví o ziskané narusenosti charakteru člověka.

Vídicný
kdíck jí

zákfadní pojím
katoliíkíko
kdíótanitvZ

VS 1511
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Sklon
k kosvSZmu je.
nČLblídík
dědičného
fvílchu

Jde tedy o narušenost, která pro člo
věka programována nebyla. Došlo k ní"změ
nou plánu", který nebyl původně s člově
kem zamýšlen.
Sklon k horšímu je na člověka uvalen
jako sklon ke slabšímu, špatnějšímu, méněcennějšímu, nepatrnějšímu, nezdařilej
šímu, ba k hrůznějšímu účinku, který ja
ko důsledek lidského jednání a
myšlení
pramení z charakterové náklonnosti k
horšímu.
Sklon k horšímu není však totéž jako
sklon ke zlému, a není přípustné ho chá
pat jako sklon ke hříchu.
Sklon k horšímu neznamená, že člověk
je otrokem hříchu, že je zkaženou bytostí.
Kdo by něco podobného tvrdil, vlastně by
popíral u člověka jeho svobodnou vůli.
Jenomže sklon k horšímu není dědičný
hřích, ale pouze následek dědičného hří
chu. Jinak by šlo o záměnu účinku s pří
činou. Jenomže právě touto záměnou byla
připravena možnost k vypracování
osví
cenského pojetí člověka. Jím prý
mělo
být odstraněno znehodnocení člověka uče
ním o dědičném hříchu.
Následkem dědičného hříchu je
sklon
k horšímu, který se projevuje jako
bytnostní změny vzniklé v charakteru kaž
dého člověka. Jde o "změny" ve smyslu děděné bytnostní indisposice jako poho
tovosti lehce ulpět jen na smyslovém po
znání, a tím i na smyslovém dobru. Avšak
tím není řečeno, že smyslová složka, na
rozdíl od rozumové složky v člověku, je
něčím méněcenným. Vždyt "...činností smy
slů přichází člověk k úkonům rozumu",
říká Tomáš Akvinský. (STh I. 2. 1.2. k 3)
Proč je třeba neustále zdůrazňovat, že
je rozdíl mezi následkem a příčinou dě
dičného hříchu?
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Dědičný hřích nespočívá ve
smyslové
stránce, složce člověka. Nespočívá
také
ve chtění něčeho zlého, a proto
dědičný
hřích neznamená mravní zkaženost člověka.
Rozumová stránka v člověku byla poničena
relativně nejmíň, ale byla oslabena vnitř
ní harmonie mezi rozumovou
a smyslovou
složkou v člověku. Přestala je
navzájem
spojovat celostni jednota. Rozumová slož
ka v člověku ztratila svou - nadřazenost
nad srnyšlovou složkou v člověku, - jejich
vzájemný vztah byl změněn v disharmonii a
bytnostní celek těchto dvou složek v člo
věku byl narušen.
Následek této bytnostní disharmonie v
člověku se projevuje tím, že se víc líbí
smyslové dobro, ač člověk ví, že je pomí
jivé, méněcennější než dobro
duchovní
Ale přesto s velkou pohotovosti je ochot
ný, volit smyslové dobro, dávat mu před
nost.
Co je dědičný hřích?
Dědičný hřich spočivá v odmocněni člo
věka.
Člověk byl naprogramován na mimořádný
vztah závislosti k Bohu, k osobně intimnír
mu prožívání blízkosti Boží, to je k den
ní praxi života s Bohem.
Přičinou dědičného hříchu je - ztráta
nasměrování člověka na Boha.
Příčinou dědičného hříchu je
skuteč
nost, že člověk byl odkloněn od Boha,
přestal osobně prožívat blízkost Boží
k
člověku.
Člověk byl uvržen do indiferentnosti vůči Bohu, do odzicenosti k Bohu, propadl světu, propadl sobě, člověk
byl
plně vydán jen sobě samotnému.
Závislost
člověka na Bohu dostala tutéž formu a po
dobu jako závislost všeho toho, co existu
je kolem člověka.
Člověk byl vyhozen z prostředí Božího

Vddidný
hAlch
Apoclvá
v odmocndní
díovika
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a byl vykázán do pozemské vezdejšnosti, kterou byl totálně zavalen a - blokován,
do ní byl zabetonován. Ledově
střízlivá
vezdejšnost zahalila člověku vhled do
prostředí, z něhož byl vyhozen, a
které
se pro něho stalo nepřístupné.
Dědičný hřích není nic jiného, než vy
hození člověka z vlivu, z prostředí,
ze
sdělování Božího do indiferentní ne
tečnosti vůči Bohu.
Byl ponechán - jen
sobě samotnému a svým pouze lidským silám
a schopnostem.
Dědičný hřích je vytržení člověka
ze
společenství s Bohem.
Dědičný hřích je ztráta milosti.
Zdá se to skoro jako nic neříkající vě
ta, ale jde o definici dědičného hříchu :
ztráta milosti, ztráta sebesdělování Boží
ho. Inflační používání pojmu "milost" za
působilo! Přestalo se vědět, co je obsa
hem pojmu "milost". A co je to "ta" mi
lost?
Pod "napojením na Krista" rozumíme to,
čemu jsme si zvykli říkat "milost".
De
finuj eme-li dědičný hřích jako odmocnění
a oslabení člověka, protože ztratil inti
mitu odevzdání se Bohu,
s nímž měl žít,
jako v Božím prostředí, možno mluvit
obrazně o tom, co se s člověkem stalo. Byl
mu zakryt vrchol Hory, na jejímž vrcholku
měl žít. Člověk přestal vrchol Hory vidět,
ztratil ho s očí, stal se netečný ke"slezení Hory". Když mu sešla s očí, sešla mu
i z mysli. Dědičný hřích je "odvrácení
člověka od nejvyššího vrcholku Hory",
který přestal člověk vidět. Mrak dědičné
ho hříchu mu Horu zakryl, člověk byl vy
kázán jen do pozemské ohraničenosti, aby
žil pouze v mezích, které jsou lidským si
lám dostupné; a ty nejsou nijak malé.
A
proto člověk leze jen na vrcholky hor, které jsou mu dostupné.
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Dědičný hřích není bytnostní odpor člo
věka vůči Bohu.
Dědičný hřích je jen odklon a odvráce
ní člověka od prostředí Božího. A protože
byl člověk z Božího prostředí vyhnán, byl
vykázán jen na sebe samotného a odkázán
pouze na sebe samotného.
Uvědomme si však, že sartrismus se odkázaností člověka na sebe samotného
chlubí, jako něčím, co člověka osvobozuje!
Jde o přesvědčení, že nejde o žádné ničivé
ohraničení člověka!
Neobjevil Sartre geniálně nově právě
to, co jím pohrdané křestanství už po věky
nazývá dědičným hříchem? Jenomže právě
jen geniální satanismus dokáže ozřejmovat
prohru jako výhru.
Jestliže někdo pokládá za
samozřejmé,
že člověk je vykázán jen do svých lidských
sil a schopností, tak bu5 nemá ponětí
o
křestanském pojetí člověka, a proto je
spokojen s ilusionismem osvícenského poje
tí člověka, a nebo z nevědomosti, ale
neznalost neomlouvá, propadá hlouposti nad
šenců pro jakoukoli ideologii, hlavně jen
když nemá nic společného s křestanstvím. A
také zvyknout si na tento druh lidí,
je
víc jak těžké. Žijí v modernistické
permisivnosti docela spokojeně. Většinou jde
o lidi netvůrčí, nehledající, ale spokoje
ně zabydlené v hmotném blahobytu, - "hlav
ně když nás nikdo nebije", říkají. A nebo
jde o lidi oslněné zednářsko neomodemistickým mesianismem,- také převážně
permi
sivním.
Ale i u lidí permisivně smýšlejících a
jednajících lze pozorovat, jak nemají ni
kdy dost, jak nechtějí uznat "své" hranice,
jak chtějí dosáhnout víc, jak nespokojené
je jejich srdce. A když už se nedokáží
k
ničemu - dostat blíž, tak alespoň druhým
závidí a nenávidí je, když mají víc.

VedZdný
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Je tomu tak proto, že v člověku zůstal
sklon překračovat své meze, směřovat
za
hranice toho, co dosáhl. Jde o sklon, kte
rý je jednou ze základních vlastností ro
zumové složky v člověku. Lidský rozum má
sklon přesahovat lidské síly,
schopnosti
a meze, snaží se oddálit své ohraničení.
"Nepokojné je lidské srdce".
(Sv. Audustin, Confessiones 1/1) Je to proto, že
dědičný hřích není "bytnostním
odporem
člověka vůči Bohu", ale jen "odvrácení od
Boha a vyhnání člověka ze
sebesdělování
Božího vůči člověku".
Dědičným hříchem byl člověk vykázán do
ohraničenosti svých lidských sil a schop
ností. Tato ohraničenost je v její inten
sitě individuelně různá. Jsou individuelně
Sklon v dtovčku. různé stupně v odmocněnosti člověka. Ale
pJiíkSlCLČOVCUt
v každém zůstal sklon přesahovat "své"
-óué meze
meze. Tento sklon se dá také nazvat sklo
nem k absolutnu, touhou směřovat za "své"
hranice a překračovat "své" meze, a
tak
oddálit své ohraničení.
Vysvětlovat učení o dědičném hříchu je
totéž jako ozřejmovat rozpor mezi křestanským pojetím člověka a mezi pojetím, vy
chloubajícím se ohraničenosti lidských sil a
schopnosti. Dokonce tato "vydanost člo
věka sobě samotnému" se nejen pokládá za
něco samozřejmého, ale začíná se pokládat
za "osvobozující sílu v člověku",
která
se má stát výsadou pro člověka.
Proč "vymezenost člověka do jeho mezí"
vydávají za hrdou definici člověka?
Aby mohli být oprávněni
uskutečňovat
"nezávislost na ničem a na nikom, - leda
na sobě"! Aby b}ii schopni neomezeně vlád
nout jen sami sobě a nepotřebovali k tomu
"nějakou" hypothesu o existenci Boha. A
tak aby jako svou kvalitu realisovali po
učku, "člověk, to zní hrdě". Vždyt právě

35

o spokojenou etablovanost člověka do
vezdejšnosti tu jde! Jen spokojená vezdejšnost kurážně obvinuje křestanství z ilusionismu. Takovým je vhodné připamatovávat te
rorismus osvobozovacích bojů, který
také
ve svém hájemství předpokládá, že se dá úspěšně předstírat nevinnost neutral isování
totalitního teroru dosažením vítězné
nezávislosti. A to má být dokladem pro ne
úprosně střízlivý postup myšlení?
V čem není křestanství ilusorní? Neza
kládá osvobození člověka pouze do ohraniče
ných mezí lidských schopností.
Proto ne
vydává člověka do moci druhého člověka,
i
kdyby se honosila úspěšným terorem osvobovací činnosti "osvoboditele".
Na čem se zakládá osvobozovací funkce u
křestanství? Katolické křestanství zaklá
dá své osvobozovací síly na skutečnosti Zmrtvýchvstalého. Ježíš Kristus jako Zmrt
výchvstalý je historicky dosvědčen, pro
to nemá s ilusionismem co dělat. Proto mož
nost zmrtvýchvstání se stala nosným pilířem
křestanství. Jinými nosnými pilíři, - na
nichž
katolické křestanství stojí, ale s
nimiž i padá, je učení o Boží Trojici,
a o Bohočlověku. Ten lidstvu předžil pro
ces zmrtvýchvstání jako přechod z našeho
pozemsky nižšího stupně účasti na bytí
do vyššího stupně a dávky participace
na
bytí.
Učení o participaci(= účasti) na bytí
nemá s ilusorným pojetím skutečnosti vůbec
nic společného. Učí, že účast na bytí
je
různého stupně a formy, a
vždy
ukazuje
propůjčenost získaného bytí, které je jen
jedno. V tomto jednom bytí "stojí"
vše,
co aktuálně a skutečně existuje. Jde vždy
však
o "omezené stání" v bytí. Je omezené
v trvání, omezené formou trvání, proto ří
káme, že jde pouze o účast na bytí. To ne-

Uvaíení
líd s kíjch
■Schopností
do
vezdejšností
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osvobozeno s t í
díověka
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ní pokryteckým doznáním. Naopak jde o vyjá
dření faktu, že "náš svět" opravdu existu
je, ač by také málo stačilo k tomu, aby
"změněně" existoval.
Fakt "existování" si vysvětlujeme
na
základě podmíněnosti tohoto existování; tr
vá jen "skrze účast na bytí". Bytí samo je
příčinou toho, aby vůbec nějaká "účast na
bytí" vznikla.
Jde o "účast bytí", které
jako první příčina vůbec udržuje v bytí vše,
co "obdrželo" bytí. Jde o bytí, které
samo v sobě obsahuje veškerou plnost bytí.
"Plnost bytí" je pojem, pro který máme
české slovo "Bůh".
Uznávat závislost na síle, která udržuje
Človlkm
uznávaný vztah. pouze propůjčenou účast na bytí, (= účast,
která se projevuje jako účastenství různého
Z á v lslo S tl
stupně, různé dávky, různého kvanta,
různé
na Bohu
formy), - znamená uznávat závislost na jz
bytí. Jde o uznávání vztahu závislosti
na
uznáváni
pouze propůjčeném způsobu trvání a udržová
z á v islo sti
na bytí ní v účasti na bytí. A protože je bytí jen
jedno, nejde o nic jiného, než o
člověkem
uznávaný vztah závislosti na Bohu
jakožto
"plnosti bytí".
Pokud se příjme za definici náboženství
věta, "člověkem uznávaný vztah závislosti na Bohu", nejde o jinou závislost, než o
závislost na bytí. Ze strany člověka jde o
závislost na způsobu "účasti na bytí", která
je propůjčována v omezenosti časové a dru
hové. Jak se projevuje "účast na bytí"
ze
strany Boží? I Bůh se účastní na bytí vše
ho, co aktuelně existuje. Ale jen jako pří
čina na účinku má Bůh účast na existování!
A to nemá s ilusionismem pantheismu co dě
lat. Rovněž účelový optimismus antika to lieis
mu zákeřně obelhává. A hlavně každého, kdo
se domnívá, že hledá. Střízlivost
dimensí
katolicismu je přímoúměrná střízlivosti, bible.
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Uznání závislosti na bytí
Mluvit o dědičném hřichu není kompromi
tující opovážlivostí.
Pokud se to tvrdí, je to možné jen pro
to, že se morálka přestala stavět na tomášovsky jasném výkladu, co je - principem
lidského skutku. A tak je kompromitující
hlavně jen neznalost naukových dimensí ka
tolicismu.
Jenomže to je nemalé ohrožení
samotného křestanství.
Často se nevychází z překvapení, co vše
v diskusi nevyjde najevo, co všechno se
neví, a nebo co se běžně zaměňuje. Pojmové
záměny jsou živnou půdou pro vznik heresí,
podle zásady, "Studieren ohne
Nachdenken
ist zwecklos, Nachdenken ohne
Studieren
aber gefahrlich".
Tak z jedné diskuse vy
šlo najevo, že pro českého posluchače
je
výraz víra ztotožňován pouze s "vírou ná
boženskou".
Způsobilo totiž údiv ujištění,
že víra nemusí mít nic společného s
náboženstvím. Jak se to mohlo stát?
Pojem "víra" je ve svém obsahu inflačně
znevážen v takové míře, že za víru se
už
běžně vydává pouhý "soubor náboženských
pravd". Vzbuzuje odpor mluvit o "víře"
jako o stavu, tj. jakožto o živote z víry.
Pokud se pojmem "víra" běžně myslí pou
ze víra náboženská, je to v českém prostře
dí omluvitelné pro etymologii slova "nábo
ženství".
Navíc žijeme v době, kdy začí
ná být zřejmé, že je možno uskutečňovat i
atheistické náboženství. Pod náboženstvím
rozumíme člověkem uznávaný vztah závislo
sti vůči néčemu a někomu. Nezažili jsme i
"uznávaný vztah závislosti vůči straně"? A
nezažíváme ve vědeckém výzkumu
"uznávaný

Pod pojmem
"vVia"
ie mylně,
aozuml pouze
vVia
nabaženi ká
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vztah závislosti vůči náhodě"? Začne-li se
ve vědě aplikovat "teorie náhody", začne
se i věřit, že vše vzniklo náhodou. A tak
vira nemusí být vždy jen vírou
nábožen
skou.
Kdy začínáme mluvit o víře?
Jakmile
příjme člověk cizí poznatek za - poznatek
svůj, začne věřit. Začne věřit proto, že
dává souhlas k dosvědčenému cizímu pozná
l/Via / e
AoukloA my-bll ní.
Vira je vlastně druhotným zdrojem po
k
do&v&ddovanému znání. Někdo druhý mi dosvědčuje pro mne
nový poznatek, fakt, zprávu, kterou si ne
cizímu
mohu, ba ani neumím ověřit. Prostě nemo
poznatku
hu
"dosvědčovaný poznatek" sám poznat
podkládanému
z vlastního názoru, a proto dávám
před
jako
paavdlvý
kládanému poznatku svůj souhlas, že jde o
poznatek pravdivý, i když jsem o něm pou
ze informován někým druhým.
Málo se zdůrazňuje, že "víra" se stá
vá stále víc a víc - zdrojem a pramenem
poznání. Víra začíná být tak širokým pra
menem poznání, že pro leckoho už prvotný
zdroj poznání začíná být podezřele uzouč
Nutnost
ký, protože se vyhýbá poznávat věci a fakta
úzké odbojné
z vlastního názoru. Je tedy pro něho pře
6pzclalO acz
vážně jen "víra" - pramenem poznání.
odkazují
Víra je však pramenem poznání až na
"nzodboanlka"
druhém místě, je pouze druhotným zdrojem
do oblaAtl
vViy poznání. Co je prvotným zdrojem poznání?
Je to vždy nějaká skutečně existující věc
či fakt a událost, která se skutečně sta
la.
Věci existující mimo nás a nezávisle na
nás působí na naše poznávací schnopnosti.
Říkáme, že jsou prvotným pramenem našeho
poznání, protože přímo na poznávajícího
člověka působí, takže člověk skutečně existující věc poznává z vlastního názoru,
protože poznává sám a přímo onu existují
cí véc.
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Co nemůžeme sami poznat přímo, o tom
se musíme dát někým druhým poučit; musíme
někomu druhému věřit, že na něho jím do
svědčované věci a události přímo působily
jako prvotní pramen a zdroj poznání.
Ob-óaíiem váJuj
Vlastně každé vyučování stojí na víře.
jo, pravda
Každá zpráva z novin, každý nový objev a
každý vědecký výzkum stojí na víře.
V jedné diskusi o víře se objevila při
pomínka, že je nesprávné mluvit o
víře,
jde prý vlastně jen o hodnověrnost. To ovšem nasvědčovalo, jak je nutné znát de
finici víry!
Víra je souhlas mysli na základě svě
dectví.
U víry jde vždy o "dosvědčované svěde
ctví", které vypovídá o nějakém poznatku,
který se vydává za pravdivý, protože od
povídá skutečnosti. Obsahem víry j‘e vždy
pravda.
To je ovšem otázka "hodnověrno
sti". Jenomže otázka hodnověrnosti se tý
ká autority svědka. Víra je souhlas daný
svědectví, které dosvědčuje "hodnověrný"
svědek. Kdo je hodnověrným? Kdo pravdu říci chce, a kdo dosud vždy pravdu říkal.
Je sice pravda, že stále se stává
těžší
ověřovat si hodnověrnost svědka.
Jenomže
věřit znamená někomu "něco" věřit.
Je třeba neustále zdůrazněně upozorňo l/iiít
vat na to, že k víře náleží vždy dva
(2 ) znamená
prvky:
nikomu nico
Prvek osobní, - věřím vždy někomu,
pro
v
jeho hodnověrnost.
Prvek věcný,
- který o něčem informuje,
že existuje, a že proto
jde o poznatek pravdivý. A to je otázka,
která se týká věrohodnoti dosvědčovaného
svědectví.
A tak nejde jen o "hodnověrnost",
ale
jde i o "věrohodnost",
aby mohlo dojít k
víře.
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Autonáta =
hodno vM.nos t
osobního
pávku
PA.avcU.vost =
věrohodnost
věcného
pávku.

VVia s t o jí na
svědectví
o pravdě

Aby mohlo dojít k víře, že třeba
mít
někoho referujícího (= hodnověrnost osob
ního prvku) a je třeba mít výpověd o ně
čem, o čem se referuje jako o
skutečno
sti (= věrohodnost věcného prvku).
Oba prvky jsou k víře potřebné, nelze
je od sebe trhat. Námitka, že tu jde o dva
prvky rodově a druhově neslučitelné,
že
tu jde o dvě zcela rozdílné věci, se týká
jen případu, kdy prvek osobní není sklou
ben s prvkem věcným. Tak tomu je při kří
žovém výslechu. Nedá se mluvit o víře,
i
když vyšetřující ví, že některé výpovědi
obžalovaného jsou pravdivé
( = souhlasí
se skutečností), ale ví to jen proto, že
si dávno před výslechem ověřil pravdivost
výpovědí obžalovaného (= věrohodnost) od
jinud ověřenými skutečnostmi. A pokud vý
povědi obžalovaného pokládá za pravdivé,
(= věrohodné), tak ne proto, že mu věří a
důvěřuje (= hodnověrnost). A tak jde tedy
o prvek osobní (= hodnověrnost), který se
opomíj í.
Jenomže u víry je - prvek osobní, tj.
hodnověrnost,
strukturálně sklouben
s
prvkem věcným, a tou je věrohodnost. Nebot věřit znamená někomu něco věřit.
A to platí i pro "víru náboženskou".
U víry náboženské je prvkem osobním Bůh. Prvkem věcným je jako u každé víry pravda (= dosvědčovaný poznatek je svědec
tvím o věci, která skutečně existuje).
Víra je svědectví o pravdě.
Proto je
tak důležité vědět, co je pravda.
Žijeme v době, v níž nikoli "pravda",
ale jen "potřeba" se stává obsahem víry.
Pak ovšem jde o nepravou víru, kterou lze
označit jako ideologii. A jen proto je i
možné atheistické náboženství, jakožto uznávaná závislost na něčem a na někom. A
proto,když se na místo Boha dosadí např.
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politická strana, nemusi být obsahem viry
pravda, ale jen potřeba.
Proto je tak nutné vědět, že existenci
Boha lze dokázat.
Neustále slyšíme opakovat lstivé tvrze
ní, že prý Boží existenci není možno
ani
dokázat, ale ani popřít. Prý je stejně
obtížné dokázat, že Bůh je, jako popřít, že Bůh není.
Je třeba vědět, že na základě účasti na
byti lze dokázat Boží existenci, a že je
to důkaz neotřesitelný. Proč jde o důkaz
neotřesitelný? Je neotřesitelný tím,
že
u něho padá všeobecně uznávaná námitka
proti všem důkazům Boží existence, že se v
nich porušuje požadavek, aby všechny pří
činy uvedené v důkazu byly téhož druhu
a
vodu.
U důkazu existence Boží na základě bytí
jsou všechny příčiny téhož druhu, protože
všechny udělují bytí, které je s jistotou
zcela jednoho druhu jen proto, že je jen jedno bytí, na němž se však participuje
různým způsobem.
Katolický křestan by měl dobře ovládat
jednu z nejdůležitějších naukových dimen
sí katolicismu. Měl by znát rozdíl mezi
pravdou a potřebou. Měl by se - naučit ro
zeznávat hledisko potřebnosti či úspěšno
sti od hlediska pravdivosti.
Vždycky tomu tak nebylo, aby pragmati
cky zdůvodněné přijetí nějaké potřeby
se
lstivě vydávalo za pravdu. Žijeme však
v
době, kdy kluzký pragmatik je obdivován a
znevažován člověk hledající pravdu. Je to
mu tak proto, že permisivní způsob myšlení
a jednání nevyhledává pravdu, ale preferu
je naopak osobní potřebu. Proto se tak
snadno podléhá ideologiím. A jen proto je
možné atheistické náboženství, které je vždy vybudováno na mínění.

IIÁJUJL je

6ouhZ(U myi, t i
fee AvŽductvZ
o psiavdč.
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MZninZ nutní
neJ>tojZ
na 6 vid.ic.tvZ
o paavdi

Zrnina

pnavdZvostt 6
užZtiinoótZ

Mínění nemá vždy co dělat s dokázanými
skutečnostmi. Je míněním, že společenské
formace jsou
- ovládány pouze - hospo
dářskými zákonitostmi, ač nikým nedotézáno.
Vývoj je hybnou pákou všeho? Prý je vývoj
dokonce hnán pouze nahodilostí! Obě ukázky veřejného mínění jsou všeobecně
dosud - uznávány, a věří se dokonce
to
muto mínění jako vědecky dokázaným prav
dám a dokázaným skutečnostem. Jenomže
jde
opravdu o dokázané skutečnosti? Tak
např. teorie vývoje začíná být právě pří
rodními vědami napadána, že by byla platná
pro všechno dění.
Jde o veřejné mínění, které je užiteč
ně potřebné, a proto se stále dál
před
kládá
k věření. Proto mluvíme o ideolo
gii. 0 pravdu v ideologii nemusí vlastně
jít, protože v tom nespočívá síla ideolo
gie. Síla ideologie spočívá v
pragmati
cky zdůvodněném přijeti nějaké
užitečné
potřeby. ("Pragma" = jednání)
Námitka, že věřící v Boha žádný důkaz
pro Boží existenci nepotřebuje, vždyt prý
stejně věří, je lstivou polopravdou. Kdo
čeho potřebuje či nepotřebuje, to je věru
jen jeho věcí. Jenomže proč se dokazuje?
Dokazuje se pro získání pravdy. Avšak
co je pravda? Co je příčinou pravdy?
Jde o otázky, které se snaží proniknout
až k samému jejich kořeni Tomáš Akvinský.
Podle něho je "příčinou našeho poznání
bytí poznávané věci". Tomáš výslovně učí:
"Příčinou pravdy je bytí". (STh 1.16.1. k 3)
"Každou vče lze poznat natolik, nakolik má
bytí". (STh I. 16. 3.)
Je nesmírně důležité vědět, že jen bytí
poznávané věci je příčinou pravdy. To je
také rozhodující věta v tomášovské filoso
fii. V ní se nezdůrazňuje "esence věci", v
ní se zdůrazňuje naopak "bytí věci", pro-
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tože jen podle toho, zda věc existuje či ne
existuje, jde o věc pravdivou či nepravdi
vou. Řeknu-li o věci, že je ze zlata,
ač
ve skutečnosti ta věc nemá v sobě ani sto
pu zlata, lžu. A je to lež proto, že v oné
věci zlato neexistuje. Existence zla
ta v oné věci by byla přičinou toho, že je
ona věc ze zlata, a důvodem k tvrzeni, že
jde o věc opravdu zlatou.
Pravda je vždy o něčem, co skutečně e~
xistuje, tj. co "má" byti.
Pravda je vždy poměr rozumu k "existují
cí" esenci věci.
"Pravda záleží Ve shodě mezi rozumem a
mezi skutečně existující věcí", říká Tomáš.
"Veritas consistit in adaequatione in
tellectus et rei". (STh I. 21. 2)
Pravda vyzkoumává, odhaluje,
objevuje
podstatu (= esenci) věci. To znamená,
že
z věci, která "má" bytí, dokáže rozum vy
číst, co dělá věc věcí. (Esence je to, co
dělá věc věcí). Pravda je rozumem vyčtená
esence věci skutečně existující; bytí po
znávané věci to bylo, které "přímo", "evi
dentně" na rozum působilo svou zpřítomněner
stí. Pokud bytí má německý výraz "Anwesenheit", proti českemu "zpřítomněnost" nelze
namítat.
Věc existuje, protože "má" bytí,
které věc zpřítomňuje.
Proto je příčinou
pravdy bytí. A protože "víra je svědectví o
pravdě",
je i u náboženské víry velmi dů
ležitým momentem opět - bytí.
Tak jako "předmětem víry je pravda", a
nikoli pouhá potřeba, je také i u nábožen
ské víry jejím předmětem pravda.
Jenomže
pravda Boží. Co je pravda Boží?
Pravda Boží je pravda, kterou lidem oznámil samotný Ježíš Kristus. Jde o pravdy,
na které by člověk s naprostou jistotou
nikdy nepřišel, které by mohl nanejvýš jen
tušit.

Plldlnou
pficwdij jí

bytí

Rozum j í
uAcm bytím

Pfiavda
obj í v u jí
poditatu

Plídmítím
vViy j í
ptavda
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Bytí j í vždy
zapllčlnčné
Pllčlna
uvadl v bytí
a jn pfiamuním
bytí

Kdyby byl Kristus lidem nevyjevil, že
je jen jeden Bůh, ale "ve třech osobách",
nikdy by žádný genius lidstva něco podob
ného nemohl tvrdit, leda se toho dohado
vat, jak se také stalo. Musel lidem také
o sobě prohlásit, "já a Otec jsme jedno",
(Jan 10, 30), aby mohl být Kristus iden
tifikován jako Bohočlověk. Zmiňujeme se
úmyslně o základních křestanských
prav
dách, protože na nich je křestanství vy
budováno, jejich popřením se stává křes
tanství zbytečné, ba nesmyslné. Zkráceně
se pravdě Boží říká "zjevení", protože jde
o pravdu lidem oznámenou (= zjevenou), a
to proto, že jde v ní o skutečnosti, kte
ré přesahují lidský rozum, jdou nad lid
ský rozum, ač nejdou proti rozumu, a pro
to nejsou absurdnostmi.
Také předmětem náboženské víry je
pravda. I náboženská víra má "věcný prvek"
a proto i o náboženské víře je třeba mlu
vit jako o úkonu rozumu. Proto každý člo
věk má možnost poznat rozumem z věcí,
které kolem něho existují, protože "mají"
bytí, že Bůh skutečně existuje. Z věcí,
které skutečně existují, lze s
jistotou
poznat, že byly pouze uvedeny v existová
ní, že pouze "mají" určitý způsob účasti
na bytí. Co neexistuje, to "nemá" bytí. A
to, co samo neexistuje, z toho nemůže nic
povstat. Z toho, co neexistuje, z toho ne
může něco začít existovat, protože to, co
samo bytí "nemá", to nemůže být příčinou
bytí u druhého; nemůže druhému udělit bytí.,
když bytí samo "nemá".
Příčina je to, co uděluje bytí.
Účinek je to, do "dostává" účast
na
bytí skrze příčinu udělující bytí.
Co povstane a vznikne, to začne "mít"
bytí, začne "stát" v bytí, protože bylo
"ponořeno" v bytí.
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Je třeba bezpodmínečně uznat
"vztah
závislosti na bytí" jako skutečnost naší
každodenní zkušenosti. Je třeba uznat na
ši závislost na bytí, a že jde o
"vztah
závislosti různého stupně, různého druhu,
různé formy". Vždy jde jen o určitý stu
peň, určitý způsob, určitou dávku, určité
kvantum, určitou formu - naší účasti na
bytí, protože jde vždy jen o "propůjčené"
bytí. Ze zkušenosti víme, že věci a
by
tosti, které kolem nás existují,
trvají
pouze dočasně a podmíněně, takže
dělají
dojem nahodilosti. Proč onen dojem naho
dilosti? Hlavně proto, že vše, co mimo nás
a nezávisle na nás existuje, je zá
vislé vzhledem k ziskáni své existence.
Dobře víme o dočasnosti našeho
exis
tování, tj. dočasnosti naší účasti
na
bytí (= existenci). Víme, že jsme si ži
vot nedali. A život je možno chápat jako
jeden ze "způsobů účasti na bytí".
Vše, co existuje, "má" bytí jen proto,
že dostává bytí vždy od někoho druhého a
od někoho jiného, než je samo.
Bytí je vždy zapříčiněné. Vše, co
existuje, získává "své" bytí od nějaké
"své"^ příčiny, která existuje
číselně
jako něco "druhého", jako něco docela ji
ného, protože netotožného s tím, co od ní
dostává možnost začít trvat v bytí. Proto
mluvíme o druhé příčině, která uvádí
v bytí svůj účinek. Proto zjednodušeně se
dá říci, že "příčinou bytí u dítěte je
otec". To proto, že ze zkušenosti víme,
že ani jediná věc nebo bytost není schop
na, aby si své bytí přidělila sama vlast
ními silami, a vznikla ze sebe samotné a
pro sebe samotnou, a tak skrze sebe.
Všechny věci a bytosti, které ve sku
tečnosti existují, jsou bezpodmínečně zá
vislé v získání účasti na bytí.

Vztah
záolbtohtl
na bytů, je
každodenní
zkuleno-i t l

l/Se exlA tu jlc!
it

bezpodmínečně
závtólé na
udtženl
v účaAtl
na bytí

"Závislost v získání účasti na bytí",
platí pro vše, co je pouze možné, a
pro
vše, co skutečně existuje. Avšak to, co opravdu existuje, to trvá jak pouze "do
časně", tak pouze "podmíněně". ^ £3 ^ by
tost podmíněně stojící v bytí se účastní
bytí určitým způsobem a udělovaná
účast
na bytí probíhá vždy jen v omezené dávce,
v omezeném stupni, v omezené intensitě
účasti na bytí.
Co je účast na bytí?
Participace na bytí je podílnictví na
bytí, na němž dostanu jen určitý stupeň
ú č a s t i , a to ještě jen na určitou
dobu, a pak ještě jen v určité podobě,
formě, v určitém druhu a způsobu.
Druh
stupně účasti na bytí znamená, že
účast
Paatlclpací
na bytí je udržována určitým způsobem.
na bytl j í
Trvání účasti na bytí je pouze udržo
udJiiovaná účast
váno
a zachováváno.
na bytí
Protože
účast na bytí je pouze propůj
uAčltým
čenou
účastí
a udržovanou účastí, a to způsobím
nejen v čase, ale i podle způsobu trvání
účasti na bytí, každá bytost opravdu
existující "stojí v bytí zapříčiněně", tj.
vždy nějaká druhá věc skutečná existují
cí je příčinou a pramenem bytí pro něko
ho jiného, pro někoho druhého, než je sa
Vauhotná
ma. Je příčinou něčeho "druhého" , než je
pčlčlna j í
sama', proto mluvíme o druhotné příčině.
pčlčlnou bytí
Do nekonečna zřetězení "druhotných pří
u "ničího mimo čin" nemůže jít.
óíbí cUuxkího",
Nutně musí existovat "první
příčina"
ktíAí sama
bytí u všeho, co "má" bytí.
-svým bytím
Jenomže první příčina bytí může být
zapčlčlnlta
jen bytí, které existuje samo ze sebe. Je
samo v sobě nejvyšším stupněm bytí v ab
solutní plnosti. Je pramenem všeho bytí.
A proto je "první" příčinou všeho, co
skutečně existuje, Je první příčinou ja
kéhokoli stupně účasti na bytí.
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Bytí prvotní příčiny je bytím samotným,
protože je bytím nejvíce, je bytím v plno
sti. Je vlastní příčinou všeho, co skuteč
ně existuje, je příčinou všeho, co "má"
bytí. To, co nemá bytí pouze v určitém
omezeném stupni, ale naopak je bytím
v plnosti,
- je Bůh.
Na základě zkušenosti, že bytí. "má" vše,
co skutečně existuje, a že vše "má"
bytí
jen v určitém stupni, míře, dávce, formě, Na
kvantu účasti, že vše, co "má" bytí,
má d&kaz
pouze účast na bytí, může se každý z íxltt& ncí Boži
nás dobrat závěru, že je - Bůh.
na zaklade,
Jde o důkaz existence Boží na
základě úcaAtí na bytí
účasti na by ti.
nespadá výtka
Jak příčina první (= Bůh), tak příčina o
druhá (= vše, co "má" bytí), jsou
pří WAtíjnoAodoAtl
činami proto, že uděluji byti.
Obě jsou
pAÍčln
prameny byti. Proto není mezi nimi rozdíl
v tom smyslu, že by první příčina se od
druhé příčiny "druhově" lišila.
Obě udě
lují bytí, které je jen jedno. Rozdíl mezi
nimi je jen v tom, že první příčina je
pramenem všeho bytí, a tak i toho bytí,
které "má" příčina druhá (= druhotná).
Když apoštol Pavel říká, (Řím 1, 20) že RÁjn 1, 20
nemají omluvy ti lidé, kteří tvrdí, že existence Boží nemůže být člověkem poznána
a dokázána jako něco zcela jistého,
vy "... v Nim
jadřuje se filosoficky jistě.
S jistotou ž ij m í a dýckámí
tvrdí, že z věcí "majících" bytí lze sou l tAvámí =
dit na bytí v plnosti, které je
příčinou
{= j m i ) ..."
bytí u všeho, co "má" bytí, protože na by (Sk.ap. 17, 28)
tí určitým způsobem participují
všechny
věci a bytosti, které jsou mimo nás a ne
závisle na nás. Proč však tolik lidí
ne
chce dopustit, aby bytí věcí je "nutilo",
aby uznali, že proto můžeme určitou věc jako věc skutečnou poznat, protože v bytí
"stojí", takže bytí je příčinou rozumového
poznání.
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Hledáni
phxivdy
je hledáním
úmyslu

lidskému
jednání

Jsou lid é ,
k le li
"nepotřebují"
hledat Boka,
a tak ani
"nepotřebují"
mít smysl pho
své jednáni
Jenomže také
jen zvíře
reaguje na své
"potřeby",
neumí vsak
zaměňovat
potřebu
s pravdou

Nutno povědět, že rozumové poznání není
možné bez součinnosti vůle.
Je sice pravda, že rozumové poznání ne
ní nic jiného než úkon rozumu zapříčiněný
bytím věci, v němž poznávaná věc "stojí" a
že pravda je vždy poměr rozumu k věci, kte'rá "má" bytí, takže pravda je předmětem ro
zumu, jenomže rozumové poznání
není
možné bez součinnosti vůle. Je dovršeno teprve tehdy, když řekneme "ano" nebo "ne"
k poznané pravdě. Proč je tomu tak?
Rozum poznává pravdu, ale okamžitě prav
du předkládá jako cil a hodnotu. Proto jde
o to, zda pravda bude uznána jako cíl.
Hledání pravdy není ničím jiným než uniknutím zlu. Hledáním pravdy hledá
člo
věk smysl, cíl, hodnotu svého jednání. Ro
zum hledáním pravdy poznává zároveň pravdu
jako dobro, a proto ji předkládá jako cíl.
Dobro je hodnotou, pokud je pravdivé, a nikoli proto, že je užitečné. A proto apoštol Pavel věděl, co říká, když připomí
ná, že nemají omluvu ti, kteří tvrdí, není
možno s jistotou poznat, že Bůh je. Nezdů
raznil tím, že rozumové poznání není možné
bez součinnosti vůle? Že se neobejde
bez
svolení, které člověk dá k poznané pravdě?
Hledáním pravdy hledá člověk smysl to
ho, co poznává.
Proto záměna pravdivosti s užitečností se
stává pro naši dobu fatálním úkazem.
Je to možné jen proto, že se lstivě za
čalo využívat to, co bylo člověku
vroze
no; žádný clovék nemůže být proti hodnotě,
kterou pokládá za své dobro.
Je člověku vrozeno, aby cílem jeho jed
nání bylo vždy jen dobro. Tomáš Akvinský lapidárně ujištuje, že "každý je sví
rán nutností cíle".
Nikdo nemůže být proti tomu, co pokládá
za svůj cíl.
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Všechno člověk svede, ale nedokáže ne
milovat to, co pokládá za své dobro jako
hodnotu, po níž touží, a za níž jde jako
za svým cílem. Jenomže tato vrozená
schopnost dá se zneužít poukazem, že
je přec správné, aby poznání sloužilo ži
votu, pomáhalo objevovat praktické cíle,
a proto aby bylo užitečné a potřebné.
A
to není vlastně nic jiného, než
požavek
na to, aby se pravda
"stala" užitečnou
a potřebnou.
K tomu lze podotknout, že každá pravda
se jednou stane užitečnou. Když ne hned,
tak později. Je totiž rozdíl mezi objevem
a jeho realisováním. V praxi může dlouho
trvat, než vědecký objev přejde do své aplikovatelnosti. Ale to neznamená,
že
se potřeba stala měřítkem pravdy.
Protože obsahem víry je pravda, je ob
sahem náboženské pravdy rovněž pravda. Ale pokud se "potřebá1stane měřítkem prav
dy, přestává člověk být ochotný, aby hle
dáním pravdy hledal smysl a cíl svého
j ednání.
Pravda má ulehčovat a usměrňovat život,
a to jak pravda získaná rozumem, tak i pravda zjevená lidskému rozumu.
Jenomže od dob Voltairových se
stalo
veřejným míněním, že "náboženství je pro
jevem slabosti, nevzdělanosti, nevědeckosti", a proto něčím překonaným, co má být
přehlíženo. Tím se došlo i k názoru,
že
se náboženství oddělovalo od
náboženské
víry. Že to bylo zamýšleno i jako nemalá
úsluha marxovskému pojetí náboženství nic
na věci nemění. Je vůbec možné tvrdit, že
mezi náboženstvím a náboženskou vírou je
protiklad? Tomu by mohlo být tehdy, když
by jejich předměty byly různých rodů. Avšak co je předmětem náboženství? Bůh. Co
je předmětem náboženské víry? Pravda Boží.

Člověku j £
vtioze.no, aby
c l í m jídnánl
bylo
jim poznaně
dobno
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pilZČdny
ptiCLvdy Boží

Co je pravda Boží?
Co je příčinou pravdy Boží?
Jestliže příčinou pravdy je bytí,
je
i příčinou pravdy Boží bytí. Jenomže bytí
Boží, - to je bytí v plnosti. Pak ovšem
bytí a pravda je v Bohu jedno a totéž, a
dá se říci, že Bůh je pravda. Tak jakýpak
protiklad mezi náboženstvím a
"nábožen
skou vírou"?
Uměle stavěné pseudoproblémy nemají nic
společného s naukovými dimensemi katoli
cismu. Proto je tak důležité umět odpo
vědět na otázku, co je příčinou pravdy, a
že je to bytí skutečně existující věci a
bytosti, které určuje poznávací schopno
sti. Jde totiž o problém otázky, která
řeší dosažitelnost příčiny pravdy Boží
lidským rozumem. A proto jde nejen o ře
šení otázky, zda je příčinou "náboženské
víry" člověk sám, ale i o odpověd na ti
ché vyznavačství pelagianismu v řadách permisivních křestanů.

Pravdazapříčiněná bytím
Je-li rozum člověka bytím určován,
vždyt příčinou pravdy je bytí, jak
může být rozum člověka určován bytím Bo
žím?
V čem má základ zjevená pravda Boží?
Co je příčinou zjevené pravdy Boží?
Jestliže příčinou pravdy je bytí, také
příčinou zjevené pravdy Boží musí být by
tí, jenomže bytí Boží, a to je bytím
v plnosti. A bytí v plnosti není nic ji
ného než - Bůh sám.
Zjevená pravda Boží má základ v bytí,
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které je v plnosti, v absolutně plné dáv
ce, které je bytím samostatně samotným, a
proto bytím nejvíce. Proto pravda Boží ani nemůže být výpovědí o něčem, co "má"
bytí, jak je tomu u pravdy získané rozu
movým poznáním člověka. Zjevená pravda
nemá základ v bytí propůjčeném, a
proto
nepostihuje poměr rozumu k bytí poznávané
věci.
Jestliže pravda postihuje bytí pozná
vané věci, - podle Tomášova
ujištění
"každou věc lze poznat natolik,
nakolik
má bytí" (STh I. 16.3),
zjevená
pravda Boží postihuje bytí samotné, to je
bytí v plnosti.
Jak by mohla být příčina zjevené Boží
pravdy dosažitelná lidským rozumem?
Jak by mohl lidský rozum postihnout onu absolutně plnou dávku bytí, které je v
plnosti? Proto nutně přesahuje
zjevená
pravda Boží lidský rozum prostě proto, že
její příčina, bytí v plnosti, jde svou
absolutní dávkou nad lidský rozum. Prostě
se nevejde svou neohraničeností do mez
ně ohraničeného kvanta lidského rozumu. A
tak zjevená pravda přesahuje lidský
ro
zum. Jak by mohla příčina zjevené pravdy
být dosažitelná rozumem, jehož schopnosti
jsou vymezeny do pouze lidských možností?
Že Bůh k lidem chtěl mluvit není
ničím absurdním, tj. jdoucím proti rozumu,
protože pravda Boží vzhledem k člověku může být pouze pravdou - oznámenou, zje
venou. Jinak by se lidstvo k ní nikdy ani
nedostalo, ani geniální rozum ne.
Že Bůh k lidem také mluvil, to je
otázka věrohodnosti bible. Ale také hlavně
jde o obsah toho, co mluvil. Že je to
pravda, jejíž smysl nejde proti lidskému
rozumu, ač rozum přesahuje, a proto muse-

Pňlčinou
pKavdy Bozi
j í Kovníž
bytí

PKavda
poetikují
bytí
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STh JI. 1
2, 9, c

la být pravdou pouze oznámenou o tom, co
"je" v absolutní míře.
Zjevená pravda Boží nepostihuje bytí v
nějaké dávce, ale postihuje bytí v
jeho
absolutní plnosti. Je pravdou oznámenou o
tom, co "je" v absolutní míře. A tak se i
projevuje jako něco svébytného, co samo v
sobě má důvod sebe sama. Příčinou zjevené
pravdy Boží je bytí, které "je". Ale bytí,
které "je", je ono bytí, které
neustále
"trvá". A trvá neustále proto, - že exis
tuje jako zpřítomněnost -,presencialita. .
Proto pravda Boží vyjadřuje to, co
platí. Není výpovědí o něčem, co má bytí,
ale je výpovědí o tom, co "je" bytím.
Zjevenou pravdu Boží nelze chápat "na
tolik, nakolik postihuje bytí". Ba pravda
Boží nemůže se stát pravdou odhalenou, a
dokonce objevenou, ale může se stát pouze
pravdou zjevenou. Je pravdou, kterou ne
lze vyzkoumat, které lze jen naslouchat.
Bylo by hrubým omylem prohlašovat ná
boženskou víru za slepou víru v pravdy, které byly lidem zjeveny. I na "nábožen
skou víru" se vztahuje obsah definice ví
ry, že jde o "úkon rozumu". Tomáš Akvinský definuje náboženskou víru jako "úkon
rozumu přisvěděujícího pravdě Bozi".
(STh II.2, 2, 9, c)
Přisvědčení znamená "dát souhlas". Ví
ra se neobejde bez souhlasu. Víra je sou
hlas mysli na základě svědectví. To pla
tí rovněž u "náboženské víry".
Jenomže
k čemu je možné "dát souhlas"?
Přisvědčit je možno jen k tomu, v čem
lze nalézt smysl, cíl. To však také zna
mená - vstoupit v poměr ke svému cíli.
Cíl je vsak nutno stanovit. Ale to ve
de nutně k řešení otázky, co j'e smyslem.
A to vše jsou vlastní úkony rozumu.
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Proto i "náboženská víra" je nutně "úkonem rozumu".
Ostatně stanovení cíle není nad
síly
člověka. Už tím, že člověk poznává prav
du, je poznání pravdy i objevením cíle, v
němž lze vidět dobro.
Jenomže o stanovení cíle jde! Zda bude
pravda uznána a bude k ní přisvědčeno ja
ko k cíli, protože se k cíli
přisvědčí
jako k hledanému dobru. A tak jde o sta
novení cíle, jde o přisvědčení ke smyslu
cíle, aby cíl by nalezen jako smysluplný.
Otázka smysluplnosti zjevených pravd není nad lidské síly. Člověku vlastně ne
stačí lidské "ty", vzpíná se výš,
touží po "TY", které je vždy věrné,
a v
němž je spočinutí naprosté; neustále tou
ží překročit své meze, které ohraničují a
omezují jeho touhu po štěstí. Takže
v nejhlubším základě je každý člověk ná
boženský.
Touha, aby bylo "přisvědčeno" hledají
címu, je vlastně touha po "přijeti" dru
hým. Je to touha po "uznání", a vlastně i
předpoklad ke vzniku víry v druhého.
A tak i přisvědčení ke zjeveným prav
dám
by se mělo stát předpokladem ke
vzniku náboženské víry ve zjevené pravdy.
Avšak předpoklad je nutno rozlišovat
od
příčiny. Předpoklad není ještě příčinou.
Jak je možno dojít k souhlasu a k
přisvědčení k Boží pravdě? Jde o otázku zásadní, která se ptá na to, co je
příčinou náboženské víry. Je to
otázka
zásadní naukové dimense v katolicismu.
Člověk je bytostí mající vztah k tomu,
co pokládá za své nejvyšší dobro a hodno
tu. Vztah mezi hodnotou a dobrem je přímý,
asi tak jako stanovení cíle jakožto
smyslu.

ZodpovizznZ
otázky, k d o
je. pAlcínou
vzniku
nábofemké
vVuj
je

záhadní
naukovou
cbúmnAZ

kato-itctimu
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Náboženská víra není bezprostředním vý
sledkem namáhavého studia. Studiem lze do
jít k závěru o smysluplnosti zjevené prav
dy. Studiem lze získat hodnoty, a u každé
hodnoty se může zůstat stát jako u dosaže
ného dobra. Z každé dosažené hodnoty je
možno si učinit trůn, který může zaujmout
místo Boží. Už ten, kdo se bojí, že by Bůh
přece jen mohl opravdu existovat, - těžko
k existenci Boží přisvědčí, jen s obtížemi
dá souhlas k Bohu. A tak jsme svědky, jak
vysokoškolské stolice obsadili lidé, kteří
zůstali stát u studia jako u hodnoty, hor
livě studentům předkládají názory "pro" a
"contra", ale sami nejsou schopni zmoci se
na "své" přisvědčení k tomu, co pro
člověka je nejvyšší a poslední
hodnotou,
co má nejvyšší cenu. Proto jsme svědky
rozvětveného permisivního myšlení a jedná
ní. Není snadné dobrat se - přisvědčení.
A to máme zatím na mysli jen - předpo
klady
vytvořené
jako přípravu pro
výstavbu náboženské víry na základě
stu
dia a úvah. Jinak ani nemůže dojít k víře,
když nedojde k výstavbě "lešení pro budovu
víry", když nedojde k tomu, co se dá také
viva před vírou. I tak lze chá
nazvat pat "přípravné práce k náboženské víře."
Člověk se má stát příčinou předpokladů
víry: Vytvořit podmínky pro "víru".
Ale je nesmyslné "mínit", že se člověk
může stát příčinou náboženské víry, a
že člověk je schopen vlastním úsilím
se dostat ke zjevené pravdě Boží.
A kdo
tak smýšlí, je vyznavačem pelagianismu.
Není málo těch, kdo tak smýšlí, že člo
věk může svými silami získat "víru". Pelagialismus má mnoho odstínů, a není to herese málo permisivní. Zaměňuje totiž pod
mínku (= předpoklad) s příčinou.
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Nesmyslnost pelagianismu je zřejmá,
ovšem z hlediska tomášovské nauky o bytí.
Podle Tomáše Akvinského by ti- poznávané vě
ci určuje rozum, protože byti působí na
poznávající rozum natolik, nakolik ho
v
poznávané věci je. A tak esence poznáva
né věci se dá poznat natolik, nakolik
"má" bytí, to je nakolik se rozumem
dá
postihnout dávka účasti nabytí, ve kterém
poznávaná věc "stojí".
Když je "bytí věci příčinou
rozumové
pravdy", jak může být rozum člověka určo
ván bytím v plnosti, které je rovněž pří
činou pravdy, byt pravdy Boží zjevené?
Protože příčinou pravdy Boží je
také
bytí. Jenomže je to bytí v plnosti, by
tí nejvíce, bytí v absolutně plné dáv
ce. Jak by mohl lidský rozum stačit na
absolutně plnou dávku, a jak by se mohla
do omezeného kvanta lidského rozumu vejít ?
Jen proto je nesmyslnost pelagianismu
zřejmá, protože lidský rozum nestačí
na
to, aby se vlastním úsilím dostal ke zje
vené pravdě Boží, aby se mohl "rozhýbat"
směrem k příčině Boží pravdy. Proto
je
nutné, aby
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI ČLOVĚKA BYLY SAMOT
NÝM BYTÍM V PLNOSTI (= bytím Bolím)
ROZHÝBÁNY!
Je nutné třeba zásahu ze strany Bolí!
Je třeba zvláštního zásahu Božího, - aby
mohlo u člověka dojít k přisvědčení vůči
zjevené pravdě. Proto Bůh, bytí v plnosti,
sám musí rozhýbat poznávací schopnosti člo
věka k souhlasu vůči zjevené pravdě.
Vůli člověka musí být vlito uschopnění,
aby došlo k souhlasu, k
přisvědčení
vůči zjevené pravdě.
Příčinou náboženské víry je Bůh.
Boží
bytí v plnosti je příčinou "hýbání"
po-

STh I, 16, 3.

STh I.
16, 1, ad 3

Pňlčínou
p-tavdy je
bytí
Vnoto že
obsahem
náboženské
vlny
je
pnavda Boží,
j e pnídlnou
pnavdy Boži
bytí Boži
v p lností
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?navda je.
zapňíČíněna
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Bytí hýbe.
rozumem
Byte unčuje
poznávací
AchopnoAtí
Člověka

Také
pravda Boží
je-

zapříčiněna
bytím

Pnavda je
předmětem víny

znávacích schopností u člověka, aby mohlo
dojít k souhlasu vůči zjevené Boží prav
dě.
0 hýbání poznávacích schopností
bytím
tu jde! Jde opět jen o to, že bytí urču
je rozum a vůli, poznávací schopnosti.
Bytí určuje a působí na poznávací schop
nosti člověka, bytí hýbe a určuje pozná
vací složky u člověka. Bytí je příčinou pravdy. 0 hýbání poznávacích
schopností
bytím neustále jde.
Pravda je vždy zapříčiněna bytím.
Tak je tomu i u pravdy Boží lidem zje
vené, že je rovněž zapříčiněna bytím, byt
bytím v plnosti. Proto se lidské poznáva
cí schopnosti dostanou k pravdě Boží pouze
působením bytí Božího, tj. bytím v plnosti,
tj. Bohem samotným.
"Víra je úkon rozumu prisvědčujícího k Bo
ží pravdě z příkazu vůle hýbané Bohem
skrze milost".
"Credere est actus intellectus assenMenis
veritati diviane ex imperio voluntatis a
Deo motae per gratiam". (STh II. 2. 2. 9. c)
Příčinou "náboženské víry" je Bůh, ni
koli člověk.
Nedojde však k hýbání poznávacích slo
žek v člověku do té doby, dokud člověk neudělá přípravné práce jako "podmínky a
předpoklady" (= lešení) - pro vznik "ná
boženské víry". Víra je výsledkem
sou
činnosti mezi člověkem a Bohem. Víra je dílem jak Božím, tak dílem lidským, je "výsledkem vzájemné součinnosti".
1 šachový velmistr může hrát šachy
s
průměrným hráčem, nemusí průběh hry ovliv
ňovat, ač z konce hry je jasné, že dovedl
vždy mistrovským protitahem si
zajistit
své plány, ale do posledního okamžiku hry
zastřené. Tahy odpůrce předvídal a včas i
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překonal dokonalejším tahem. Jde o příklad
ozřejmující skutečnost, že na prvním místě
je původcem vzniku náboženské víry Bůh; až
na druhém místě se člověk zasluhuje o mož
nost vzniku víry.
Námitky permisivního pelagiánství beze
zbytku likviduje tomášovská nauka o bytí a
na jejím základě vytvořené pojetí pravdy,
která je vždy zapříčiněna bytím. Tak je i
zjevená pravda Boží, která je obsahem ná
boženské víry, zapříčiněna bytím Božím.
A protože obsahem náboženské víry je svě
dectví o pravdě Boží, jde o to, aby lid
ské poznávací schopnosti byly určeny bytím
Božím, aby se člověk mohl dostat ke zjeve
né pravdě.
Tomášovská nauka o bytí vlastně - beze
zbytku dokáže nesmyslnost mínění, že člo
věk sám je původcem náboženské víry.
Člověk aninemůže zapříčinit vznik víry,
protože každá pravda, a to i pravda Boží,
je zapříčiněna bytím.
Nebezpečí pantheismu se vyhýbá naukovým
dimensím katolismu opět jen na základě
nauky o bytí, hlavně když je rozvinuta tamášovským pojetím participace na bytí.
Jisté je, že Bůh je tak nekonečně
po
vznesen nad vše, co pouze "má" bytí, že se
nemůže "spojovát"s věcmi a bytostmi, aby
se stal jejich bytím, či dokonce jejich esenciální částí. Jednak Bůh bytí "nemá".
Bůh "je" bytí.
Pantheismus by mohl
být
vytýkán nauce o bytí jen na základě účasti
Boha na bytí věci, která bytí "má".
Jisté je, že Bůh také má účast na bytí
věci, která existuje. 0 jakou účast jde?
Účast Boha na bytí věci, která existu
je, je
- účast příčiny na účinku.
Bůh všechno udržuje, co skutečně exis
tuje, - v bytí. Ale účast, jakou Bůh má
na bytí všeho, co skutečně existuje, je ú-

NáboženA ká
vVia je. iouklcA
my-ili ke
zje.ve.ni psiavdě
BožÁ.

VVia?

Ed. Kfiy&taZ.
1979, 6&i. 8.
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část příčiny na účinku. Bůh je tak nekoneč
ně povznesen nad vše, co pouze "má" bytí, že
se "nemůže spojovat" s věcmi a bytostmi, aby se stal "jejich bytím", nebo dokonce aby
se stal jejich esenciální částí.
Účast Boží na bytí všeho, co skutečně existuje, způsobuje, že je spojen se
vsím,
co "má účast na bytí".
Boží všudypřítomné
spojení se vším, co aktuálně je, je spojení
první příčiny "všeho existování a všeho dě
ní", a spojení s cílem všeho, co stojí v bytí .
Co znamená činnost? Jak dochází k dění?
Činnost vychází z charakteru vlastností,
které má určitá bytost.
Osvícenství si libovalo v užívání pojmu
"přirozenost". Stalo se módou dovolávat se
přirozenosti. Zdůrazňovalo se vše přirozené
a neustále se mluvilo o "přirozeném zákonu".
A tak je tomu skoro dodnes, ale když se ně
kdo odváží zeptat, co znamená "přirozené",
- většinou se neví.
Co znamená přirozenost v tomášovském po
jetí? Vědět, co je přirozenost, znamená si
uvědomit, jakou činnost musí určitá bytost
mít, aby jí byla přirozená, a proto odpoví
dala bytnosti příslušné bytosti. Předpokla
dem je - znát bytnost-esenci věci.
Dřív
než se začne mluvit o přirozenosti, že tře
ba znát, co dělá poznávanou věc onou věcí.
(Esence-bytnost = to, co dělá věc věcí).
Pokud příslušná esence "má" bytí, vyka
zuje činnost podle "svých esenciálních", tj.
charakteristických vlastností a schopností.
Činnost vychází z vlastností, které
jsou
charakteristické pro poznávanou esenci, ale
pod podmínkou, ze esence "stojí" v bytí. Esence musí stát v určitém stupni účasti na
bytí, aby mohla vykazovat činnost, která je
pro esenci činností charakteristickou. Při
rozenost je esence, pokud "má" bytí.
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I v otázce "přirozenosti" opět jde
o účast na bytí! Jde o činnost vycházející
z vlastností esence "mající" bytí.
Nestalo se náhodou, že permisivní theo
logie se nestala stoupenkyní tomášovské fi
losofie participace na bytí.
Spíš u ní
přišel ke cti teilhardismus, který
začí
ná v době skepse přírodovědců vůči totál
nímu vyznavačství "vývoje" a "prohlubování
vědomí" být trapný. Proto také známý
teilhardovský odpor ke všemu "nadpřirozené
mu". Zájem je q milý obrat "promilované,
zamilované hmoty" (Matiěre amorisée).
Jde
0
vynoření živého z neživého. Prý lze v
živém vidět přirozený klíč k pochopení ne
živého, pro genetickou souvislost živého s
neživým, takže v srdci hmoty dřímou přiro
zené síly, z nichž vyrůstá a rodí se život.
Nezadržitelně přirozené mosty a přechody mezi neživým a živým samozřejmě stojí, {tle
1 padají),- na předpokladu, že vývoj vždy
jde pouze vzestupně a nezvratně. Proto mí
rou směru, jímž prochází vývojová osa bio
sféry, je nervová soustava.
Podél smě
ru vývojové křivky a v přímé závislosti na
stoupajícím vývoji lze pozorovat mohutnění
"niternosti" jako mohutnějící "vědomí". A
tak lze mluvit i o skutečnosti "kosmického
vědomí" (= niternost a vnitřní stránka svě
tové hmoty); hmota nese, určuje a uskuteč
ňuje vzestupně se projevující vývojový fe
nomén .
A tak vývoj, samozřejmě pouze vzestupné
ho charakteru, stojí v pozadí nadšení še
desátých let pro teilhardismus.
V přímé
závislosti na tvrzení o vzestupně stoupají
cím vývoji se začal rýsovat u
theologů
formátu Henri de Lubac S.J. a Karl Rahner
S.J poměr mezi přirozeným a nadpřiroze
ným řádem. Neučil Lubac, že
nadpřirozený
řád se nutně musí pojmově zahrnout do
přirozeného?

Totální
vývoj
Automatický
vývoj

Vývojová
iconic

s t o j í c í na
domnělém
předpokladu,
ze vývoj jde
nezadržitelně
vpřed k
lepšímu
Telihardovs ke
p o je tí
"kosmického
vědomi”
usnadnilo
zjednodušeni
výsledká
výzkumu pro
"stopy
sebevědomí"
u zvířat
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Na phcdpo kladu
vzcátupncho
vývoji lz e do
pojmu
"phlhozcna"
zahh.nout také
"nadphlhozeno"

Účelový
optúnlómuA

pho
možnoi>t
"anonymních.
kheAtaná"
mlčky mluví o
možnosti
"athelí, tichých
kheótaná"

Pokud nadpřirozeno je jako takové poj
mově zahrnuto v lidské přirozenosti, pak
jeképak mluveni o nezaslouženosti milosti?
Když Pius XII. v encyklice "Humani generis"
(1950), tj. za čtyři roky po
zveřejněni
Lubacovy knihy "LE SURNATUREL",
výslovně
mluví o "zfalšování pojmu o nezaslouženo
sti nadpřirozeného řádu tvrzením, že Bůh
nemohl stvořit bytosti vybavené rozumem a
současně je zároveň nepovolat do věčného
patření jako do samozřejmosti", pře
dešel nástup rahnerismu. Nezamítl v zárod
cích ráhnerovské tvrzení o - "anonymních
křestanech"? Jde o druh optimismu účelo
vě dvojsečného; pokud mohou být atheisté
"anonymními křestany", proč by se křestané nemohli stát "anonymními atheisty" ?
Když Rahner ve své theologické encyklope
dii "SACRAMENTUM MUNDI" zdůrazňuje
ta
jemství vtělení věčného Slova v Ježíši z
Nazareta, mluví vlastně neustále o "abso
lutně nejvyšším stupni zdokonalení toho,
co chápeme jako esenci člověka". A tak i
milost je jen "zdokonalení naší lidské
bytnosti-esence". 0 takovéto vyvýšení
člověka do blízkosti Boží, o takovýto způ
sob zdokonalení lidské bytosti katolictyí ne
jde!
Jistě ne Tomáši Akvinskému. Pokud
začínají osmdesátá léta vyznávat "totální
pluralismus, o něm mluví už "SACRAMENTUM
MUNDI", jako o znaku "theologie budoucno
sti", nebyla malou ironií Ernsta Blocha
jeho poznámka, - když prý Kristus přišel
vtloukat lidem do hlavy, že jsou určeni pro nebe, tak prý jsou "oboženi"...
Arogance výsměchu vůči katolictví za
pomíná, že Kristus přišel na svět v poní
žené službě vůči svému Otci, a jen Jemu
položil k nohám utrpení na kříži
kvůli
vině všech. Ne těm, kteří Boha
hledají,
byt čestně, a také po tomášovsku.
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Zapříčiněnost
účasti na živo tě B o žím
Vlastní dimensi katolicismu, - a křes
ťanství vůbec, - vyjádřil apoštol Petr
ve
svém druhém listě. (2 Petr 1, 4)
Definuje
2 ?(LtA 1, 4
.milost jako "účast na přirozenosti- Bozi".
Podle apoštola Petra je tedy
podstatou
křesťanství, které je opravdu žité a pl
ně prožívané, - podílnictví na životě Bo
žím.
Jenomže jak může člověk získat účast
na
něčím životě? Jak může mít někdo účast
na
činnosti, která vyvěrá ze schopností určité,
individuelní přirozenosti? Na přirozenosti,
kterou chápeme jako činnost vyvěrající
ze
schopností příslušné esence, která "stojí" v
bytí, a proto opravdu existuje?
Objasnit "účast na životě Božím" mohl vel
mi dobře Tomáš Akvinský. A učinit to mohl na
základě své nauky o bytí, která učí partici
paci na bytí. Zbytečně se Tomášovi neříká "učitel milosti". Mluví o milosti z hlediska
účasti na bytí, a proto mohl milost
učinit
smysluplnou, stejně jako smysluplným učinil i
nadpřirozeno, milost vlastně představuje
nadpřirozeno. Pro Tomáše Akvinského se
ani
nemohlo nadpřirozeno v podobě milosti jevit
jako něco nesmyslného, jak lze někdy zaslech
nout z řad permisivních theologů.
Tomáš vycházel ze zásady, která je jasná
veAitatz,
pro toho, kdo se obeznámil s tomášovskou naukou o bytí.
í* 27, a. 2.
"Nemůže mít někdo ... činnost, která je něja
ké přirozenosti vlastní, nemá-li dříve bytí
oné přirozenosti". (De veritate, q.27 a.2)
Pro Tomáše nejde tedy o nic víc, když mluví
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o člověku v milosti, než o uvedeni člověka
do účasti na byti přirozenosti Bozi.
Jen
zapomenuti tomášovské nauky o účasti— par
ticipaci na byti mohlo způsobit - rozpaky
vůči užívaní pojmu "milost", ani nemluvě o
teilhardovském odmítání nadpřirozená. Pro
fatální vztah
to mlčení vůči Petrovu požadavku na člově
k pojmu
"mllo&t" ka, aby získal "účast na životě Božím",
mělo se stát smrtícím mlčením. Co vlastně
ttojl na
způsobilo tento fatální vztah k pojmu "mi
nepochopeni
"paAtlclpace
lost"? Ale to je totéž,jako se ptát, - co
na bytí" vlastně požaduje apoštolův požadavek?
Požaduje, aby člověk získal "účast
na
bytí oné přirozenosti, která stojí v
na
prosté plnosti bytí vůbec". A tak apoštol
mluví o "účasti na přirozenosti Boží".
Pod přirozeností není třeba simysletnic
jiného, než esenci aktuálně existující,
a
proto esenci "mající" bytí. Mluvíme-li
o
přirozenosti, mluvíme vlastně o esenci
z
hlediska jejích vlastností a schopnosti, po
kud jsou schopny vykazovat nějakou činnost;
podíl na určitém dění. Jde-li nám hlavně o
dění a činnost, která vychází z esenciálních
schopností určité bytnosti mající bytí,
mluvíme o esenci už jako o přirozenosti.
Proto je třeba neustále zdůrazňovat, že
pod přirozeností nutno rozumět bytnost sku
tečně existující, která, protože "má"
bytí, - vykazuje "nějakou" činnost, kte
rou lze chápat jako jí "přirozenou".
Pro
to lze mluvit o přirozenosti, pokud se pod
přirozeností rozumí bytnost stojící v bytí.
Co je na tomto rozlišování zásadního?
Ne to, že je třeba užívat obrat "přiro
zenost", jak činívali v osvícenských
do
bách, takže nakonec nikdo dobře nevěděl, co si má
pod pojmem "přirozenost" před
stavovat.
Je však zásadním požadavkem, aby se zdůrazňovalo; že je rozdíl mezi by-
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tím a mezi bytností, mezi "esse" a "esen
cí", jako je rozdíl mezi bytím a jsoucnem.
Bytí není totéž, co jsoucno, podstata.
A protože toto rozlišování se ve filo
sofii opustilo, pod vlivem zdůrazňování esence-bytnosti na úkor bytí, které se za
čalo pojímat jen jako etiketa na lahvi-bytnosti, došlo na mnohé! A tak je sice správ
né říkat, že pravda o nějaké věci definuje
bytnost poznávané věci, ale nesmí se zapo
menout, že to bylo právě bytí, v němž po
znávaná esence stála, které zapříčinilo
poznání pravdy. Nebot bytí určilo poznáva
jící rozum natolik, nakolik bylo bytí po
znávané esenci účastí na bytí "propůjčeno"!
Definovat poznávanou bytnost věci je možno
jen za předpokladu, že bytí poznávané věci
mohlo určit rozum "natolik, nakolik má by
tí". (STh I. q .16. a.3)
Přirozenost je možno chápat jako esenci,
(= esence-bytnost je to, co dělá věc věcí)
- která "stojí" v bytí. 0 přirozenosti je
možno mluvit v tomto smyslu za předpokla
du, že se rozlišuje mezi jsoucnem a bytím.
Že je mezi nimi tak velký rozdíl, jako je
mezi zpřítomněností, presencialitou, a tím
se rozumí "bytí", — a mezi přítomným,
čímž
se rozumí "jsoucno" (= věc). Vyburcování z
letargie zapomenutí na bytí musel provést
až Martin Heidegger, ač takzvaným tomistům
to nemělo být třeba, kdyby také tomášovsky
o bytí
učili,
že nesmlouvavě už mladý
Tomáš napsal:
"Bytí
se lisí od esence".
"Ergo patet quod esse est aliud ab essentia
vel quidditate... " (De ente et essentia 5)
Proto Petrova definice milosti,
"účast
na přirozenosti Boží" se Tomáši Akvinskému
nejevila jako nehoráznost.
Pro Tomáše apoštol pouze požadoval, aby člověk měl "účast na činnosti, která je vlastní přiro
zenosti Boží".

Odmítáni
"účasti
na bytí"
Ato ji na
nepochopeni
aozdllu mezi
"j-ioucnem" a
"bytím"

Odmítavý
postoj k
"nadpňlJiozenu"
tolénuje
"etenclallómui'
Ne&paávné
pojetí poučky,
že "plZčlnou
poznáni je
bytí”,
kdy bytí je
chápáno jako
j-ioucno
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Vetrova
definice
"milo&ti"
Atojl na
"participaci
na byti"

STk I .
q.16, a.l,
ad 3

l /lna je
houkla* myhli
na základe
hvědectvi
o pravdě

Rozumová
složka v
člověku je
určována
zásahem byli

Ale není to totéž, jako požadovat "účast"
na přirozenosti, která stojí v bytí absolut
ní plnosti?
Jenomže bytím v plnosti rozumíme - Boha!
A také jde o to, že každá pravda je za
příčiněna bytím, a proto i pravda zjevená.
Zjevenou pravdu zapříčiňuje také bytí, jenomže bytí v plnosti, - tím je bytí Boží.
Proto Petrova definice milosti požaduje
vtaženi, člověka do stavu "účasti na Boži pravdě", a to je totéž jako přisvědčení ro
zumu k Boží pravdě, což je úkon rozumu. Je
nomže tím se předpokládá vznik stavu "víry",
v němž se dostane lidský rozum k pravdě Bo
ží, která je zapříčiněná bytím v plnosti.
Ale jak může být rozum člověka "určován"
bytím v plnosti?
Že určován být musí, je pro Tomáše jasné,
protože pro něho "byti věci je - přicinou
rozumové pravdy". (STh I. q.16 a.1 ad 3)
A tak stav víry je rovněž zapříčiněn by
tím, tj. bytím v plnosti, kdy bytí Boží za
sáhne lidský rozum. A jen zásahem Božího by
tí, které zapříčiní naše lidské poznání Bo
ží pravdy, - ,rbyti j*e přicinou pravdivého
poznáni" (In Met.II. lect.2), - vzniká ví
ra jako stav vyvolaný milostí. Vždyt
pod
vírou rozumíme souhlas mysli na základě
svědectvi o pravdě.
A to platí i pro víru
náboženskou, že je souhlasem mysli na
zá
kladě svědectvi o pravdě Boži. Jde o stav,
v němž se dostává poznávací rozumová složka
v člověku k pravdě Boží, která je zapříči
něna bytím v plnosti, kdy bytí Boží zasáhne
lidský rozum a vyvolá v něm souhlas vůči
pravdě Boží. Ale to je totéž jako říci, že
rozumová složka v člověku je určována Božím
bytím, že zásahem bytí Božího, - když se do
tkne bytí. Boží poznávací rozumové složky v člo
věku, - dojde k vyvolání stavu "víry".
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Co je to získání stavu "víry"?
Člověk začne "mít podílnictví na životě
Božím", které bylo zapříčiněno zásahem
bytí Božího na poznávací rozumovou složku
člověka.
Jde o "dotknutí bytí
Božího",
které rozhýbalo poznávající rozum člověka,
aby začal "mít" zjevenou pravdu. Jak může
být rozum člověka určován bytím v plnosti?
Nakolik bytí Boží přirozenosti rozhýba
lo rozumovou poznávací složku u člověka, natolik byl uveden do účasti na bytí Boží
přirozenosti; natolik se stal účastným na
životě Božím, nakolik "má" bytí Boží při
rozenosti. Nemůže mít někdo "účast na ži
votě Božím", nemá-li dříve "účast na
bytí Boží přirozenosti".
Nakolik se člo
věka dotkl zásah bytí Boží přirozenosti, nakolik byl zavalen zásahem sjednocování
Božího vůči člověku, natolik velkým se
stal člověkův "podíl" na životě Božím. Na
kolik bylo člověku propůjčeno "účastenství','
podílnictví na bytí přirozenosti Boží, na
tolik se může uskutečnit její činnost, je
jí působení, její sdělování jako "dar víry'.'
Jde vždy o otázku intensity tohoto "stavu
víry". Jde o intensitu vtažení člověka do
stavu účastenství na bytí přirozenosti Bo
ží. Také lze mluvit o intensitě prožívané
ho přicházení Krista k člověku na základě
účasti člověka na bytí přirozenosti Boží.
Nejde tak o to, že obrat "přicházení",který
objevuje P.M. Teilhard de Chardin
(1881-1955) jako "přicházení Kristovo" za
člověkem, - dá se využít pro námitku o
"nejstejnorodosti příčin".
Pokud se oprav
du v Krista věří jako v Bohočlověka, dá se
"přicházení Krista" chápat na základě "účasti člověka na bytí přirozenosti Boží".
Přicházení Kristovo se druhově snese také
s podarovaným přicházením ~ ke Kristu,

Nakolik bytí
Boži
pilno zenoútl
unčllo
poznávací
úložku, v
človíčku,
natolik i>e
človčk útal
"áčattným na
živ oté
Božím'

Účatl na
živote Božím
je áčatt na
dlnnoútl,
klená je
vlat tni
pilno zenoútl
Božl-= poznáváni a
lát ka=
= úebetdélován
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fiiiost je
úddít na bytí
pAÁAozenoitl
Boži

když člověk začíná žít svůj život s Kristem.
Ale to je získaný stav, který je možný jen
na základě "vnoření do Krista", když
došlo u pokřtěného k účasti na bytí
při
rozenosti "přicházejícího Krista" k člově
ku. A to je totéž jako překračování, pře
MlZost je
konávání a přesahování mezí a hranic urče
úddít na
ných pro člověka. Také z tohoto
hlediska
společenství je třeba charakterisovat u člověka jeho
s KfuLítem
proniknutí do společenství Kristova.
Co je schopno zapojit člověka do spo
lečenství s Kristem a do společenství Kris
tova? Nejde jen o otázku milosti.
"Přicházení Kristovo" za člověkem před
pokládá nejen řešení otázky, co je schop
no zapojit člověka do Kristova "přicházeni",
a to je otázka milosti, ale také před
pokládá zodpovězení otázky, jakými - "pro
Pdo.itA.edky
středky" se dají povznést lidské síly, aby
k povzneseni
se mohl jak poznávací složkou rozumovou,
lidikých
tak složkou smyslovou - napojit na spo
schopnosti
lečenství s Kristem. A to je otázka sváto
k jejich
stí.
zapojeni do
Člověka zapojuje do "přicházení Kristo
"společenství
va" jeho vnoření do účasti na bytí přiro
s KnXstem" zenosti přicházejícího Krista za člověkem.
= svátosti
Co je účast na bytí přirozenosti Bozi?
Milost je účast na bytí přirozenosti přicházejícího Krista za člověkem.
Tak jako "existováním" jsme účastni na
Exlstovánl=
bytí,
které nám bylo propůjčeno, tak také
= "mlX" bytl=
"milostí"
jsme účastni na bytí přirozenosti
= stát
Boží.
Účast
je nám pouze propůjčena a da
v účasti
rována;
podle
dosaženého stupně intensity
na bytí
v účasti na bytí - budeme souzeni. Nebudeli žádná účast na bytí Boží
přirozenosti
prokázána, budeme odsouzeni.
Milostí nabývá člověk společenství s
Kristem, vstupuje do společenství Kristova.
Oprávněnost námitky o "nestejnorodosti pří
čin" likviduje, tak jako v případě důkazu
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existence Boží, - účast na bytí, které je
jen jedno. Milostí nabývá člověk
účasten
ství na bytí přirozenosti Boží. Milostí ta
ké získává člověk společenství s Kristem na
základě zapojení člověka do účasti na bytí
přirozenosti Boží. Milostí je člověk napo
jen na přítomnost Krista, člověk se s Kris
tem sjednocuje, a to způsobem naprosto in
dividuálním.
Mluvit o "přítomnosti Krista"
znamená
rozlišovat od teilhardovské "přítomnosti kos
mického Krista".
Teilhardem byl do vrchol
ku vývojové spirály postaven jako do ohni
ska - "kosmický Kristus". "Září do všech
věků a na všechny bytosti". (BUDOUCNOST ČLO
VĚKA, 124) Nemá "Kristova kosmická přítom
nost" charakter "obecné" přítomnosti? Je
ohniskem, jímž nutně dojde ke všeobecnému,
protože vývojovému sjednocení všech v Kris
tu: Všichni se dostanou do anonymního spo
lečenství s Kristem. Není divu, že se Teilhardovi dostalo odezvy od atheistů.
I jim
jde o anonymní společenství. I jim jde o anonymní začlenění do kolektivního společen
ství. A za Krista se dá dosadit vše ostat
ní, co je vhodné.
Když všichni mohou získat účast na kos
mické přítomnosti Krista a vejít tak do anonymního společenství s Kristem, je opráv
něn účelový optimismus. Není každý
člověk
zaplaven milostí? Když
milost je přítom
na v každé době?
Je oprávněné mluvení i o
spásonosnosti nekřesťanských náboženství. A
není také oprávněný každý druh nivelisovaného křesťanství? Sociologickému křesťanst\á
svítí naděje na vytvoření anonymního spole
čenství, v němž bude člověk alespoň důstoj
ně žít, a lidé se vzáj emně sjednotí. na základě
své lidské důstojnosti. Nešlo každému mesianismu vždycky o sjednocení všech do ano
nymního společenství?

MÍZoi>t jí

ztikáni
Apo-tzdznství
t> K h Á A t m
HULobt

napojují na
"pdítomnoót
KvUAta"
PdíZomno-it
KnÍAta
jí vddí
díovdku vždy
"o-iobnZ"
níkotí
"anonymní"

Spolzdz n&tví
v K>víi>tu
mní
ópolzdzn&tvím
anonymním
a mmfržz 4 e
4 tčU

vetUZkálnízn
■iocíoZogíckým
kÁzitamtvím,
pokud jz
Kk á a í u a

pňíjímán jako
Bohodtovdk
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"N e d e /íe 4 e

m&&lanl&mw
anonymního
ópoleázn&lvl
[2 Sol 2, 3)

Nivelisující optimismus stal se lavinou
odpadnutí, které přijde nejdřív; objeví se
člověk hříchu ... který se bude
vyvyšovat
nade všechno, co se jmenuje Bůh a čemu se
vzdává božská pocta; dokonce se posadí
v
chrámě Božím a bude si počínat, jako
by
byl Bohem". (2 Sol 2, 3n)
Známe již teroristicky pathetickou aro
ganci bohorovného člověka. Ale jeho boho
rovnost je jen opici "obožení", k němuž se
hlásila raná stoleti starověkého křesťan
ství. Osvobozující mesianismus anonymního
společenství stal se možným jen jako úkaz
po-křesťanský. Než vzniklo křesťanství, by
lo možné, aby člověk byl zároveň theistický a atheistický, (= třeba u buddhismu).
Ale jakmile Ježíš z Nazareta pro sebe ná
rokoval soupodstatnost s Bohem, začal si i
člověk pro sebe nárokovat "svou" autonomii
a suverenitu bez výhrad, začal sám sobě být
zákonodárcem. Proto apoštol Pavel
prosí,
(2 Sol 2, 3) ba varuje:"Nedejte se svést!"
Nedejme se svést mesianismem anonymního
společenství, které provede prý sjednocení
všech do nové, vyšší, lidštější společnosti.
Nedejme se svést mluvením o křesťanství
přizpůsobeném dobovým potřebám a
poža
davkům, nebo
nesené souhlasem pro prin
cipy, které jsou křesťanství nejen cizí, ale zásadně nepřátelské. Není ani divu,
když se jimi dobové problémy řeší
proti
křesťansky. Usilují osvobozenecky o sjednoní do anonymně sociálního
společenství na
základě sociologického křesťanství, aby prý
křesťanství osmdesátých let bylo schopno od
povídat na dobové problémy.
Neodpovídal také apoštol Pavel na dobo
vé problémy? Odpovídal, jenomže opravdově
křesťansky, protože stavěl sice také na
společenství, ale nikoli na anonymním spole
čenství. Mohl totiž stavět na Mesiáši.
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Křestanství staví na neanonymním spole
čenství. Je škoda, že se o této skutečnosti
tak spořivě mluví. Ale je tomu tak proto, že se přestalo učit tomášovské pojetí milo
sti jako o propůjčené podmíněném a omezeném
stupni účasti na bytí přirozenosti Boží.
A
tak je možné nadšení pro teilhardovsky
ovlivněné učení o obecné "přítomnosti milosti"
(STUDIE, 66, 514 s.) v konkrétních
dějin
ných situacích. Jde o pojeti "anonymního křes
tanství" K. Rahnera a Schillebeeckxe, že i
"nekřestané mohou být považováni za
"ano
nymní křestany", protože žijí, aniž to vě
dí v obecenství s Kristem". (STUDIE 66, 515)
Jenomže Ježíšova výzva, "neboj se a veř",
(Mk 5, 36) staví na osobním, a nikoli na
anonymním "podílu a účasti pokřtěného"
na
společenství Božím vůči němu, aby došlo k
osobnímu stavu účasti na skutečně přítomném
společenství s Kristem. Ale kterak se pro
půjčuje "podmíněně omezený stupeň účasti na
bytí přirozenosti Boží", aby se dalo mluvit
o výrazně osobní účasti na bytí přirozenosti
Boží?
To je otázka prostředků, které jsou ur
čeny pro člověka, aby nabyl jistoty o "svém"
osobním napojení na bytí přirozenosti Boží a
0 nabytí osobní součinnosti s Bohem, že za
číná "jeho" osobní život s Bohem, "jeho" osobní účast na bytí Božím. Těmto prostředlům
se říká - svátosti.
Posměváčci "náboženství svátostí" neradi
slyší, že do svátostí soustřeďuje Kristus svou moc Bohočlověka, a že ve svátostech
působí sám Kristus.
Rádi by popřeli, že
svátosti byly Ježíšem Kristem samotným
ustanoveny. A že byly Kristem ustanoveny k
vnitřnímu osvobození člověka, aby kompensovaly vhození člověka do totální vezdejšnosti,
1 když nelikvidují propadnutí sklonu k hor-

Kduianttvl
Atojí na
neanonymním
společenství
v Kristu

Mfe 5, 36

KleJ>tans tvl
stoji na
osobni
účasti
na bytí
pllnozenostl
Boži

Otázka
Svátosti
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Šímu. Vhození člověka do mrazivé vezdejšností totálního odepření blízkosti Boží ne
stačí kompensovat "pouze" víra. Víra je
úkon fLOzumu
p i u uédčujZcZho "úkon rozumu přesvědčujícího pravdě Boží",
(STh II.2. 3. 9. c), - pokud se tomášovsky
pAaude 8ožž
" z příkazu vůle Bohem pohnu
z púZkazu v&Ze zdůrazní, té skrze milost"’
, víra uschopňuje člověka
Bokem
vejít ve stav společenství s Bohem.
pohnuté a
Jen pomocí svátostí je pokřtěný přene
uAdené t>kn.ze
sen
do spojení s Kristem, do působení a mo
mZZoút
ci
Kristovy,
do společenství s Kristem, a
(STk I I . 2 ,
do
společenství
Kristova. Tím i do stavu <?. 3 , a . 9 , c)
"života s Bohem". Protože ve svátostech působí sám Kristus, osobnost křestana se vytváří pod vlivem svátostí.
Jak velmi svátosti pokřtěného přenáše
jí do osobního spojení s Kristem, takže se
nedá mluvit o nějakém pouze obecném a ano
nymním spojení s Kristem, jak by možná rá
di chtěli permisivně smýšlející zdůvodňo
vat odvoláváním se na "obecné kněžství" u
pokřtěného (1 Petr 2, 9), - dokazuje uče
Obecné
knéžótvZ ní o existenci svátostného charakteru ne
boli ne zrušitelného znamení u 3 svátostí,
( J PedA 2 , 9 )
totiž u křtu, biřmování, kněžství. Řečtí Ot
a
cové užívají pro "svátostný charakter"
ucenZ o
slovo "sfragis" = "pečef."
nezsLuSZteZném velmi souznačné
Ve starověku se užívalo tohoto slova o
znamení a
známce, kterou měl vpálen dobytek nebo oAvátoitném
cka/uikteAu trok, náležející některému pánu. A tak ono
"obecné kněžství" anuluje každý těžký
" av dutoctného
knéžAtvZ" hřích, ale neanuluje "svátostný charakter','
neboli "nezrušitelné znamení" přijaté svá
tosti kněžského posvěcení u katolického
kněze. V něm pokračuje Kristus ve svém ži
votě jako Zachránce,
a bude pokračovat až do konce věků. Protestantů odmítli kněž
ství jako svátost, snad se domnívali,
že
tím povznesou laiky. Ale zatím jen poníži
li Kristovo kněžství, když bylo zcela odNáboženská
vína. je
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straněno.
Je jistá hluboká tragika v torn
to ponížení Kristova kněžství, tak jako li
šili o anonymní společenství nese v
sobě
cosi tragického.
Proto podstatnou dimensí katolictví je
to, nač Ježíš z Nazareta neustále poukazo
val "život s Bohem". To je také zcela
"Kristova" myšlenka, myšlenka ryze nová, která se nikde jinde nevyskytuje. Proto se
nemůže úsilí "zasloužit si posmrtnou od
měnu", ani úsilí o "vyšší morálku", a o
- "zbožnou službu Bohu" a člověku pro
hlašovat za podstatu křestanství. To
vše
není vlastním smyslem křestanského života,
a nic z toho není křestanstvím - výlučně.
Také není tak docela nezávazné
uznat
historicitu osoby Ježíše z Nazareta. Uzná
ním historické skutečnosti, že Kristus opravdu žil, se nutně uznává, - byt jen
nepřímo, - co Kristus žil! A to znamená se
vypořádat s Kristem evangelií, se Zmrtvých
vstalým! To je, že Ježíš z Nazareta je
Kristus, je Zmrtvýchvstalým, který žije ve
vyšším, nám neznámém stupni bytí!
Takový
byl evangelisty dosvědčen. U Ukřižovaného
nastal procesem zmrtvýchvstání přechod
z
z nižšího stupně účasti na bytí do nového
druhu a vyššího stupně účasti na bytí. Jde
o život člověku neznámý, tajemný, a tím mystický, protože pro člověka nepřístupný.
Pokřtěním se však získává
přivtělení
ke Kristu vnořením do tajemného
Kristova
života. Pokřtěný sdílí podílnictví na ži
vote Krista, který žije s každým pokřtě
ným, pokud nedojde ze strany pokřtěného k
osobnímu přerušení individuelné osobní úcasti na životě Kristově na základě osobní
ho sjednocení s Kristem. Je-li křest
po
čátkem sjednocení a přivtělení ke Kristu a
skrze Krista, je dovršením osobního sjedno

PocUtatnou
dementi
katolicismu
j e požadavek
na ž itý ttav
"života Bohem"

S d íle n i
p o d íln ictv í
na životě
Khlttově
na základe
otobnlho
tjedno ceni
t hnit tem
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Společenství
s Kalstem
na základe
p a lje ti
euehanlstle
osvobozuje
z totálního
paopadnuti
člověka do
vezdejSnostl,
netečné pao
"paosťiedl
Bozi"

cení s Kristem - eucharistie.
Když se zákoník Šavel na cestě do Da
mašku dověděl, že nepronásleduje "kristovce", ale že pronásleduje Ježíše, (Sk.
ap. 9, 5), až v Damašku mezi
křestany
pochopil, že každý pokřtěný se má
stát
'škutečným kristovcem": Má nejen usilo
vat o osobní účast na životě
Zmrtvých
vstalého , dosáhnout určitý, individuelně
různý stupeň účasti na životě Kristově,
ale apoštol Pavel pochopil i to nej těžší.
Pochopil, že pokřtění vzájemně mezi sebou se podílejí na tajemně novém, vyšším
stupni Zmrtvýchvstalého. Proto navzájem
mezi sebou vytvářejí sociální společen
ství Kristovo.
Pavel v Damašku pochopil,
že šel do Damašku pronásledovat Krista
mystického, tj. sociální společenství Kristovo, které sestává z pokřtěných, usilujících o osobní společenství s Kris
tem.
Nejdřív musí u člověka dojít k fázi
individuelně osobní účasti na bytí Zmrt
výchvstalého skrze "con-unio" (= communio)
- tj. sjednocení s Kristem (= společenství
s Kristem) - přijetím eucharistie.
Otázka milosti se úzce napojuje na cr
tázku, proč Kristus se mezi lidmi objevil
a proč přišel na svět. Přišel na svět,
aby vystavěl most mezi člověkem a Bohem.
Přišel, aby vybudoval nový vztah
závi
slosti člověka vůči Bohu. Přišel osvobo
dit z totálního propadnutí do
vezdejšnosti zcela netečné vůči "prostředí
Božímu". Přišel člověka "vykoupit" ze
zapříčiněnosti v dědičný hřích. Příčinou
dědičného hříchu je ztráta milosti. Jde o
posvěcuj ící milost, která byla osobním stavem
prvního člověka.
M ilo s t

p o m á h a jíc í

dá

se

chápat

ja k o "p o 
m oc B o z i
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Pod pojem milost zahrnují Otcové, - také
sv. Augustin (+ 430), - veškeren vliv Boží
na člověka. Nejen udržuje člověka v propůj
čené dávce účasti na bytí, ale pomáhá, aby
se člověk mohl dostat do prostředí Božího
na základě dosažení "účasti na bytí přiro
zenosti Boží".(2 Petr 1, 4) Otcové slovní
obrat "milost pomáhající" a "milost posvě
cující" nepoužívají, ale znají přesně a
velmi konkrétně účinky obojí milosti a roz
lišují mezi nimi, protože znali
platónský
pojem "participace"; podobně je tomu u To
máše Akvinského.
Když se v současné době nerozlišují účinky obojí milosti, - pokud se ještě vůbec
o milosti mluví, - jde o nehoráznost. Ne
znalost nauky o bytí způsobuje, že se neroz
lišuje mezi stupni účasti na bytí, a milostí
se rozumí jen milost posvěcující jako "při
cházení Krista". A tak se můžeme i dočíst,
"že Kristova milost se "vtěluje" nikoli je
nom do dějinných situací života církve, ný
brž do všech dějinných situací každého člo
věka". (STUDIE 66, 514) Je možné mluvit o
"evangelisaci ostatních náboženství" (523),
dokud není vysvětlen smysl křestanství?
Individuelně osobní společenství s Kris
tem, jako osobní podílnictví na životě Kris
tově, je první fází žitého křestanství.
Cí
lem je získat účast na "eucharistickém Kris
tu". Sjenocení všech v Kristu, jehož smyslem
je sociální podílnictví na životě Kristově,
je druhou fází žitého křestanství;
znamená
žít v "přítomnosti Krista mystického", ne
být nikdy sám. Není ciziny v objetí mysti
ckého Krista, v sepjetí mezi "já" a "Ty" na
základě osobně individuelního a současně i
sociálního společenství v Kristu. Tento vý
raz společenství nemá ani stopy anonymity.
Nic menšího nám nepřišel Kristus - dát,
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než sebe samotného, a nic většího srdci
člověka, - nikdy nedosyceného, - ani dát
nemohl. Osobní společenství s eucharistickým Kristem nemá nic společného s
ano
nymním "přicházením Krista". Prostičký pelagianismus nestačí na tomášovskou nauku
o účasti na bytí, na vysvětlení o "zásahu",
ř5ak" je člověk "osobně" rozhýbán 'Ho podílu"
účasti na bytí Boží přirozenosti. Je víc
jak naivní mluvit o anonymních křestanech,
o anonymním společenství s Kristem. Kdyby
nebyl evangelisty dosvědčen Zmrtvýchvsta
lý, bylo by křestanství zbytečné, ba ne
smyslné.
Zatím se o to někteří
snaží
tvrzením, že člověk může žít ve společen
ství s Kristem, aniž o tom ví. Blouznivá
fikce o anonymním společenství všech
v
Kristu spočívá na domnělé neotřesitelnosti.
vývojové teorie a z;ačíná vykazovat fatál
ní příznaky. Ostatně o sjednocení
všech
na základě anonymního společenství
vždy
šlo každému mesianismu - bez Mesiáše.
Zmrtvýchvstalý je obsahem evangelií. A
tak se projevuje neustálá Kristova přítom
nost jednak jako osobni společenství
s
Kristem, jednak jako sociální společenství
Kristovo. Ale Kristova přítomnost není nikdy anonymní.
Požadavek na člověka, aby se zapojoval
do neustále osobní přítomností Kristovy,
je principiální dimensí katolictví. Kris
tus přišel osvobozovat, zachraňovat, vy
kupovat člověka do božího prostředí, aby
člověk jako jedinec nebyl vydán sám sobě
na pospas a všanc.
Nestačí-li přítomnost Kristova,
pak
vyhovuje totalitní teror - jako potřeba.
Kebudeme-li jíst Tělo Kristovo, budeme
"pojídat" jeden druhého, tak velmi potře
bujeme eucharistii, a mši svátou.
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Aby se lidé k oběti mše svaté vrátili, a
aby z ní čerpali sílu sjednocení v Kristu,
jak osobním společenstvím s Kristem,
tak
sociálním společenstvím Kristovým,
měli bychom o to prosit ve jménu našeho Pá
na Ježíše Krista. Amen.
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EDIC
lE
sta
ry
K
v exilu vydává filosoficko náboženské
orientační texty

NA HLUBINU
Katolická filosoficko-theologická revue.

Vyšší náboženské kursy
Zveř ejněné texty náboženských přednášek.
Sv.1:
Sv.2:
Sv.3:
Sv.4:
Sv.5:
Sv.6:

Spása - jenom fráze? Koln 1980, 48s.
Prahřích? Koln 1980, 48s.
Co je víra? KSln 1979, 45s.
Žité křesťanství. Koln 1980, 52s.
Ježíš Kristus . Koln 1980, 52s.
Dimense katolictví. Koln 1981 , 75s.

(1978)
(1978)
(1979)
(1979)
(1979)
(1981)

Věroučné Studie dotazovaní vlny
se zaměřují z hlediska tomášovské filosofie na
dobově podmíněné myšlenkové proudy
v náboženské filosofii.
Sv. 1 : V í r a ? Koln 1979, 88s.
Analysuje podmínky ke vzniku víry na
základě učení Tomáše Akvinského, že "bytí je

příčinou pravdy."
(STh I. q. 16, a. 1, ad 3)

Orientační te xty
popularisují monognafícky určítou základní otázku,
probíranou buď v revue Na hlubinu
nebo ve Vyšších
náboženských kursech.
Sv.1: J e Bůh? Koln 1981, 13s.
Sv.2: Svátosti? Koln 1983, 29s.

1 981
1 982

TOMÁŠOVSKÁ EDICE
zdarma expeduje vyžádané
brožury v druhém vydání, původně vydané
exilovou edicí KRYSTAL.
Adresa: D-5000 Kóln 1, PF 290201.

SEZNAM
vydaných brožur v 2. vydání.
Spása - jenom fráze?
Zveřejněný text 1. přednášky Vyššího
náboženského kursu v roce 1978.
1. vydání vyšlo v roce 1980, 48 str.
Ježíš Kristus.
Zveřejněný text 5. přednášky Vyššího
náboženského kursu v roce 1979.
1. vydání vyšlo v roce 1980, 52 str.
Víra?
Věroučná studie analysující podmínky
pro vznik víry, která nemusí být jen
náboženskou vírou.
1. vydání vyšlo v roce 1979, 88 str.
Všechny brožury, které vydává
TOMÁŠOVSKÁ EDICE,
vycházejí z učení sv. Tomáše Akvinského.
Máte-li zájem o brožury vydané bývalou edicí
Krystal
v
exilu,
které
ovšem jsou již
rozebrány,
můžete si je znovu objednat,
a tak svým zájmem urychlit
2. vydání.

