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1.

Odvaha být eřk s ť anem.
Ptáme-li se na smysl křestanství, ptáme se na
to, k čemu je křestanství pro člověka dobré. Nepří
mo se vlastně ptáme na praxi, na to, jak žije člo
věk, který se pokládá za křestana. Zajímá nás, proč
lidé chtějí nebo nechtějí se stát křestany.
Je mezi námi málo těch, kteří vědí, proč se sta
li křestany.
V naší době se většinou setkáváme s názorem, že
křestanství je jedinou alternativou proti
novopohanství. Co rozumíme novopohanstvím? Novopohanství
je žitý materialismus. Mnoho nezáleží na tom,
zda
jde o materialismus provenience marxistické, nebo o
materialismus konsumně užitkového pragmatismu. V obou případech se žije podle potřeby. Jednou jde je
jich denní praxe podle potřeby levotočivé, jindy se
jde pravotočivě; hlavně se tento druh lidí
vyhýbá
řešení otázky, jaký má smysl mé jednání, za jakým
cílem vlastně jdu.
Pragmatismus (řecké slovo "pragma" = "jednání") po
chází jako označení od Severoameriča
na C.S.Peirce pro filosofický relativismus, utilitarismus a positivismus. Hodnota pravdy spočívá jen
v její použitelnosti při zvládnutí praktických úko
lů.
1

Jedno však je jisté, že i ten největší ramenář,
pokrytec a "pohan" se jednou, chtě nechtě,
musí
nesmlouvavě projevit, jakým ve skutečnosti je, jak
smýšlí, jaké má přesvědčení.
Způsob jak
smýšlím
se nutně odráží ve způsobu jednání, ve způsobu,
jak se chovám k lidem, a k tomu zpravidla každého
přinutí krajní situace.
A tak ptáme-li se na smysl křestanství, k čemu
je křestanství dobré, ptáme se nejen na denní pra
xi křestana, ale ptáme se i na otázku,
co dělá
křestanství křestanstvím, jak se křestansky má
myslet. Vždyt sedmdesátá léta byly dobou vyloženě
permisivní, byla to doba měkké vlny.
Permisivní
smýšlení nejde do výšky a do hloubky. Pokud se vů
bec někam směřuje, tak jen do nezávazné šířky jed
norázové praxe; ale to je praxe a způsob jednání,
který nehodláme nijak hlouběji zdůvodňovat. Jedná
me hlavně podle potřeby, řídíme se podle zodpově
zení otázky, jaký užitek,
zisk či úspěch dosáhne
me, a to jsou příznaky praktického utilitarismu. A
proto jednáme permisivně. Čeho se hlavně bojíme je
to, aby nás někdo neměl za hloupé; nutíme se proto
nevybočovat z řady, nutíme se mít vědomosti"běžně"
předpokládané, hlavně z přírodovědeckých oblastí,
z nukleární fysiky, biologie, matematiky,
ale k
jinému druhu spekulativního myšlení se stavíme víc
jak vyhýbavě; hlavně pokud spekulativní myšlení na
příklad z filosofie a theologie nepřináší v praxi
ani uznání, ani užitek a zisk; stalo se také něčím
běžným jakoukoli problematiku odbýt poznámkou,
že
na člověka osmdesátých let se nemohou klást poža
davky, nerozuměl by např. spekulativní theologii.
A tak se setkáváme v odborných slovnících s upoPermisivní (lat. "permitto" = dovoluji, na vůli dá
vám, přenechávám, odevzdávám, promíjím)
UŽ etymologicky je obsah a význam slova vysvětlen.
Utilitarismus (lat. "utilis" = užitečný).
učení,
podle nehoz je mravné to, co je uži
tečné, a proto spatné je to, co škodí prospěchu.
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zorněním, např. při zpracování thematiky "osoba", v
dnešní době se pojmu osoba rozumí jinak, než jak se
užíval v raném křestanství: Ale přitom se nijak ob
šírně nevysvětluje pojem osoby ve srovnání, jak pá
té století chápalo obsah slova osoba, a jak se ro
zumí pojmu osoba v naší době. A lidé si to nechají
líbit. Většinou namítají jen tehdy, když je má ně
kdo za hloupé, a proto chtějí vědět, co je osoba.
Ptáme-li se na smysl křestanství, ptáme se na to,
co dělá křestanství křestanstvím. A to není jen sfé
ra spekulativních otázek, to je také hledání odpově
di na otázku, k čemu je vlastně křestanství
dobré.
Převážná většina lidí totiž již dávno křestansky ani nežije, a valná většina theologů přispívá nepřímo
k závěru, že se bez křestanství také dá žít.
Avšak
osmdesátá léta nutí k tomu, aby se každý z nás zařa
dil do proudu, kam patří, vždyt jednotlivé tendence
se jak názorově, tak politicky dostatečně vykrystalisovaly. Je to jiná doba, než byla doba před námi,
ptá se na smysl praxe, a tak se i my ptáme na smysl
"žitého křestanství".
Byly doby, kdy místo obratu "žité křestanství" se
užíval obrat "duchovní život".
Ale naše permisivní léta jsou jízlivě kritická a
nedůvěřivá ke všemu, co se předem jasně a stručně ne
definuje. Potřeba, aby se definovalo slovo "duch",
je sice velká, avšak jde o řešení problematiky, kte
rá mnoho předpokládá, co se týče vědomostí. Křestanský spekulativní způsob myšlení je mnohem náročněj
ší, než spekulace materialistické provenience; vždyt
se dosud neumí definovat, co je hmota.
Když byly ještě doby, kdy se pěstoval "duchovní ži
vot", vládl dvojí názor na řešení otázky, kdy začíná.
Bylo velmi rozšířené učení, že nejdřív je třeba,
aby se prošlo asketikou, cvičením pevné vůle, odří
káním, odmítáním zbytečně živočišných potřeb, aby se
člověk naučil rozlišovat, co je k životu nutně třeba
a co potřeba k životu není, a tak aby zahlédl
propastnost nicoty, která dokáže všechny naděje člověka
pohřbít, dokud se nenaučí mít naději v Boha.
Nebylo všechno špatné, co se na úseku tvrdé aske3

se praktikovalo, pokud se nesklouzlo do odmítání vše
ho hmotného, jako něčeho zlého, protože tím už
za
číná praxe manicheismu.
Vedle tohoto názoru, který nejdřív praktikovalaskesi jako předpoklad "duchovního života", bylo poje
tí opačné. Nekladl se důraz na dosažení určité kva
lity asketického odříkání4 Ale jakmile člověk dojde
k rozhodnutí, že chce začít "duchovně" žít, už
tím
začne zcela nový způsob života; pokud je pokřtěný, je
křestanem, a proto se dá říci, že začíná žít
"žité
k ř e s t a n s t v í T o t o pojetí nedělá křiklavý rozdíl me
zi začátkem a vyvrcholením. Zdůrazňuje, že člověk se
neustále podílí na pomoci, které se mu neustále do
stává - od Boha. Proto se nedělá rozdíl mezi začá
tečníkem, který musí každý den znova a znova začínat,
protože každý den se mu povede něco zkazit, a mezi
pokročilým. Vždyt oba se podílejí na pomoci, kterou
dostávají, jen s tím rozdílem, že pokročilý už dove
de pomoci využít, začátečník klopýtá o svou namyšlenost, nedůslednost, váhavost. Nejhorší je, když za
čátečník zůstane navždy začátečníkem. A tak nezůstat
jen na začátku, o to jde! I ten nejpokročilej ší, kte
rý skoro už sedí na vrcholku, může spadnout, a pád
takových je vždycky pádem velkým a hlomozným. A zase
jde jen o to, aby se znovu po pádu začalo a po novém
začátku, aby se nestagnovalo.
Tento druhý pohled na lidské slabosti je domini
kánský názor. Je to vlastně pohled dominikána sváté
ho Tomáše Akvinského (+1274), který centrem a stře
dem svého myšlení učinil podílnictví, účast, parti
cipaci na pomoci Boží. Nepředěluje "žité křestanství"
na asketiku a mystiku (= tajemno). Mystika totiž za
číná hned, jakmile se člověk rozhodne křestansky žít.
Tomáš Akvinský si nemohl dovolit luxus přehrad, jak
mile přijal za centrum svého myšlení napojení,
po
dílnictví, účast, participaci. Proto se tolik
zdů
razňuje: učiněný první krok je rozhodující, proto
že začínat musí každý z nás. Kdo nechce, ten také
nezačne. Ale začínat se musí každý den. Začínat se
musí každý den tam, kde se včera přestalo. Jen nezůs
tat trčet, přešlapovat, stagnovat na jednom místě.
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I když padnu, i po pádu se musím znova zvednout, a
znovu začít; není náhodou, že právě po pádu, pokud
se ihned vstane, se sportovcům tleská, protože mít
odvahu nezůstat ležet, ale znovu vstát a znovu za
čít, to je důsledné, konsekventní, a to se cení.
Tomášovský pohled na žité křestanství zdůrazňu j e ,
že síly, vlastnosti, talenty člověka mají velikou
cenu jako nástroje, kterými se dá vystavět lešení,
které nese výstavbu budovy: víru v Boha. Vždyt Bůh
na základě lešení, které člověk svými silami
sám
vybudoval, člověka k sobě úžeji váže a přitahuje.
Ještě dřív, než člověk pojal myšlenku začít oprav
du po křestansku žít, už začal být člověk přitaho
ván, objímán pomocí Boží. Proto už první krok roz
hodnutí "začnout", např. chtít rozumět, co křestan
ství dělá křestanstvím, už tento krok má
v sobě
první dávku tajemna, mystiky. Už první pokus o mo
dlitbu je první, byt jen mizivá dávka
snolečen—
ství Božího vůči člověku, první dávka daru, který
je člověku zdarma dávaným darem. Nadarmo se neříká,
že víra je dar. Víra je stav, v němž zasahuje Bůh.
Podíváme-li se do starého katechismu,
dozvíme
se jasnou definici modlitby: modlitba je zbožné po
zdvižení mysli k Bohu. Moderněji se dá slovo "po
zdvižení" nahradit slovem dialog. Modlitba je roz
mluva s Bohem. Neuvádí nás skromná knížka katechis
mu, určená jen pro děti, - do nemalé mystiky?
I když užíváme místo "duchovní" život obrat "žir
té křestanství",
stačilo by užít "život z víry",
kdyby se běžně vědělo, co je víra. Víra se nevzta
huje jen na náboženství. A když máme na mysli jen
náboženskou víru, - víra není jen souhrn zjeve
ných pravd, ve které má člověk věřit.
Náboženská
víra je získaný stav životní praxe, která je nese
na přesvědčením o pravdivém obsahu Kristem zjeve
ných pravd.
Jenomže co je víra?
Víra je nejběžnější zjev v našem životě.
Víra není jen projev, jímž člověk uznává
svou
závislost na Bohu, vždyt nejobecnější definice ná
boženství vyjadřuje rovněž "člověkem uznanou závisslost na Bohu".
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Víra je nejčastějším pramenem poznání pro kaž
dého člověka. Už každé vyučování spočívá na víře.
V každém vyučování dává vyučovaný souhlas rozumu k
informaci učitele, který informuje o pravdě. Pro
to jakmile člověk příjme cizí poznatek za svůj po
znatek, začne věřit. Jakmile se dá souhlas k před
kládané informaci, která je pouze předkládána,
sám si ji nemohu, ba nedovedu ověřit, začínám vě
řit. Začínám věřit tomu, co jsem sám na vlastní oči neviděl, začínám věřit informacím a faktům, kte
ré jsem sám neprožil jako událost, začínám
věřit
výzkumům a objevům, které si sám neumím ověřit
a
zdůvodnit, ale jsem pouze o nich informován. Věřím
lidem, kteří události, o kterých mě informují, pro
žili. Věřím vlastně na každém kroku. Už každé vy
učování je možné jen na základě víry, která je pra
menem zcela nových a pro mne dosud neznámých vědo
mostí.
Víra znamená někomu věřit něco, co on, jako in
formant, pokládá za pravdivé.
Proto jsou u víry důležité dva momenty, hodno
věrnost, která se týká informanta, a věrohodnost,
která se týká obsahu informace, totiž že jde o in
formaci pravdivou. Hodnověrnost se týká informují
cí osoby, věrohodnost se týká pravdivosti podávané
informace. Víra je běžným zdrojem našeho poznání;
víra probíhá v každodenní praxi. Pokud se obíráme
naším vztahem k Bohu, jde o úvahy náboženského ob
sahu; náboženství totiž je člověkem uznávaný vztah
závislosti k Bohu.
Co je v podstatě křestanství? To je otázka, je
jíž odpověd se musí řídit zodpovězením otázky, jak
si život křestana představoval samotný Ježíš Kris
tus. Křestanství je vlastně kristovectví a křestan je kristovec, protože křtem náleží ke Kristu,
a křestanem je každý člověk platně pokřtěný. Ptát
se na podstatu křestanství není jen otázkou teore
tickou, ale její zodpovězení má dalekosáhlý dopad
pro každodenní praxi člověka, má zásadni vliv
na
způsob života.
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Víme, že Ježíš Kristus v ne jrozhodnější chvíli
svého života mezi svými učedníky, to je při své po
slední večeři, řekl: "Již vás nebudu nazývat slu
žebníky... Přáteli jsem vás nazval." (Jan 15, 15)
Jde o věty, které nám dosvědčil apoštol a evange
lista Jan, přímý účastník Ježíšovy poslední večeře.
Jan to, co na poslední věčeři slyšel, dosvědčil,
a
proto pro nás napsal své evangelium, které podává
informace, velmi závažné.
Je na místě otázka, jakým způsobem byla Janova
věta, která nás informuje o faktu, že Kristus mlu
ví o přátelství mezi ním a člověkem, vzata
v
úvahu jako pravdivé svědectví.
Je dobře, že jsou za námi doby, kdy se křesťan
ství vykládalo "lidově" ve snaze, aby se přiblíži
ly jeho zásady prostým lidem. Ježíš Kristus ovšem
měl vysoké pojetí člověka, které neodpovídalo zli
dovělému výkladu smyslu křesťanství; Hlavní povin
ností křesťana je, aby si zajistil věčnou
odměnu
po smrti. Jisté je, že se tento ryze osobní zájem
křesťana nedá odbýt jako mylný. Je však nebezpeč
né, aby se lidem vyzdvihoval pouze osobní zájem a
zisk ze života, který by zasluhoval nejvyšší od
měnu.
Jde o charaktery, kterým stačí, aby se do
staly do společnosti osvobozené od Boha, a působe
ním osvobozovacího boje vůči náboženství snadno se
naučí zaměňovat zisk věčný se ziskem stranickým. A
nemějme jen na mysli naši dobu, mnohem dřív s osvobozováním člověka od křesťanství začal voltairianismus. Zajištění odměny z hlediska
osobního
zisku pojímat jako smysl a cíl křesťanství zavání
nepříjemným minimalismem, a vede ke zkreslení cí
le křesťanství a jeho smyslu. Hlavně když cílem
všech křesťanových snah se stane člověk samotný.
Ještě horší zkreslení dostalo křesťanství, když
se došlo k závěru, že křesťanství je třeba chápat
jako vyšší morálku. V tomto pojetí křesťanství však
byl učiněn poslední krok, když se život
křesťana
definoval jako život povinnosti. Jde o horizontál
ně zkreslené křesťanství neoprávněnou
aplikací
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Kantova (+1804) kategorického imperativu, který po
žaduje: "Jednej tak, aby ti lidstvi, jak vlastní lid
ství, tak
lidství v osobě druhého člověka,
bylo
vždy účelem, ale nikdy prostředkem". Tento humanit
ní obraz křestanství se drží dodnes a křestanství se
bagatelisuje na humanitu. Byli jsme svědky
jejího
nacistického zneužití, když se povinnost stala samoúčelem.
Oba zjednodušené pohledy na křestanství zastřeně
dělají cílem všech křestanových snah zdokonalení člověka. Člověk je cílem plahočení se za ziskem, ta
ké se stal odplatou pro člověka. Člověk je cílem morálky: Aby si člověk uchoval úctu sám před sebou,
stane se morálka prostředkem, aby se člověk stal ob
divovaným cílem.
Přišel však Kristus proto na svět, aby lidem oznámil, že cílem všeho úsilí člověka se má stát
člověk? Kvůli tomu chodit nemusel, to se praktiko
valo odjakživa. Člověk byl vždycky zakoukaný do sebe, a bude takovým vždycky, dokud nevezme křestan
ství vážně a nebude se snažit o poznání, co vlastně
dělá křestanství křestanstvím.
Kdykoli se ptám na to, co dělá věc věcí, ptám se
na esenci věci. Jakmile poznám, co věc dělá
právě
jen touto věcí, mohu definovat, co poznaná věc zna
mená.
Kristus nám definoval křestanství, když na
poslední večeři mluvil proti výlučnému životu
"služby".
(Jan 15, 15) Proto řekl, "nebudu vás už
nazývat služebníky".
Stačí si uvědomit, že Kristus tuto větu prohlásil
před rigorosně věřícími Židy. Věřící Žid přec dodnes
vidí smysl a cíl svého života ve službě Boží.
Apoštolové však uslyšeli z úst svého Pána, že ne
mají chtít být jen služebníky, ale naopak se
mají
stát přáteli Ježíše Krista. Dobře věděli, co zna
mená slovo "přítel". Přítel se účastní na
živote
svého přítele, podílí se na živote přítele.
Musela to být pro apoštoly ohromují myšlenka. Je
však ohromující ve svých důsledcích i pro nás?
Přátelství člověka s Bohem, to byla naprosto no
vá myšlenka pro židokřestany.
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Přátelství člověka s Bohem se stalo pro
židokřesťany novým pojetím člověka. Člověk se má sna
žit o vtažení, do účastí na přirozenosti Boží a o
společenství s Bohem, o přátelství s Bohem.
Křes
ťané se mají stát účastníky na živote Božím, proto
na životě milovaného Pána, Ježíše Krista.
S touto
naprosío novou myšlenkou přišel k lidem Ježíš sám.
Ale nejde jen o to, že je to myšlenka naprosto
nová. Kristus dokonce učinil tuto myšlenku zákla
dem, na němž stojí katolictví, ba bez uskutečňová
ní této myšlenky padá, stává se zbytečným.
Mnozí se ptají, v čem spočívala statečnost prv
ních křesťanů, když dokonce s radostí šli vstříc vůči potupné popravě. Ale to je totéž, jako odpo
vědět na otázku, co je smyslem a cílem žitého křes
ťanství. Tutoodpověň rané křesťanství velmi dobře
znalo, pochází z druhého listu apoštola Petra, ta
ké se dochoval i nám. (2 Petr 1, 4) Apoštol Petr v
tomto svém dopisu helenistickým křesťanům napsal v jedné větě
definici křesťanství a jeho smysl:
...abychom se stali účastni přirozenosti Boží.
Křesťanství se stane teprve tehdy žitým křes
ťanstvím , když se stane chtěným podílnictvím - na
životě Božím. Křesťanství "žité
člověku umožňuje
milost, život v milosti, aby si mohl pro sebe při
vlastnit svým účastenstvím vzniklé připodobnění k
přirozenosti Boží. Podle sv. Tomáše Akvinského je
milost propůjčené, sdělované,"participované připo
dobnění k přirozenosti Boží". (Participata simili
tudo divinae naturae. STh. Ill, 62, 1)
Sv.Tomáš nezaměňoval podmínku a předpoklad s vlastním cílem křesťanství.
Základním smyslem není
v křesťanství, aby se člověk zajímal pouze pro svou
osobu o věčný zisk, nebo se snažil pouze o dosažení
vysokého stupně morálky.
Jenomže dodnes se lidem nevysvětluje, že smyslem
lidského života je získat
připodobnění k bytí Bo
žímu na základě participace , která je konkretisována přijetím svátostí. Na něco takového by se nikdo
z lidí neopovážil ani pomyslet!
Proto musel Kristus přijít, aby nám řekl,
co je

smyslem a cílem lidského života už zde na zemi,
a
ne až po smrti. Jde tedy o informaci, kterou lidem
musel přijít dát samotný Kristus, který pro svou osobu vyžadoval naprostou suverenitu. Kristovo Sdě
lení pro nás zaznamenal apoštol Petr. (2 Petr, 1,4)
A tak jde jen o otázku hodnověrnosti Petrovy osoby.
Petrovi jako apoštolovi musíme věřit. Vždyt tu
to informaci slyšel z úst svého Pána. Přejal Kris
tovu informaci jako pravdu, a proto jako informaci
věrohodnou. Jak velmi byl apoštol Petr osobou hod
nověrnou? Petr nic nezamlčoval, co bylo pro jeho
osobu nepříznivé, chtěl druhé informovat, a to
v
plném rozsahu. Nechtěl Kristem sdělenou pravdu za
mlčovat, a Kristem sdělené zjevené pravdy lidem chtěl ostatním zaznamenat. A tak Petrovo ujištění,
že člověk se má snažit, aby získal
účastenstvím
vzniklé připodobnění k přirozenosti Boží', (STh III
62, 1), - je informací pravdivou,
a tím i věro
hodnou. Autorita Petrova osoby, který neváhal pro
pravdy, které Kristus přišel lidem sdělit, a tím i
oznámit, - zemřít potupnou smrtí. Autorita Petro
va mučednictví činí Petrovo ujištění,(2 Petr 1, 4),
informací hodnověrnou.
Na nás však je, abychom se dostali k jasnému vy
světlení Petrovy výzvy. Petrova definice milosti předpokládá však mnoho znalostí, a tak i zodpověze
ní otázky, jak se vůbec mohlo dojít k polopravdivým odpovědím na otázku, co je smyslem a cílem křesťanství. Jak se mohlo dojít k závěru, že křes
ťanství je vysoce pojatá mravnost?
To se mohlo stát na základě filosofického omylu,
že dobro je absolutní, na ničem nezávislé, že do
bro je samo ze sebe dobrem a samo v sobě dobrem, a
že dobro vlastně spočívá v dobru, protože svou
podstatou je samo sebou dobrem. V době osvícensky
neseného optimismu se vlastně šlo proti nebezpečně
zjednodušenému tvrzení, že dobro je dobrem k vůli
Bohu. (Opakem je na Bohu mravnost nezávislá. )
Jenomže je také ve svém základě chatrné tvrze
ní, že morálka musí platit a mít odůvodnění, i když
by Bůh nebyl. Tedy tvrzení, které se dá snadno pro10

hlasovat,
zvlášt když se - o existenci Boha ani
tak nestojí, ale mnohem těžší je toto tvrzení beze
zbytku obhájit.
Avšak otázka dobra je otázkou filosofickou,
a
proto nemusí stát na důkazu existence Boží. Avšak
jde o nesprávné pojetí dobra, když se dobro jedno
duše začne pojímat jako něco absolutního: dobro na
ničem nezávisí, dobro je samo ze sebe dobrem.
Od kterého okamžiku je možno mluvit o dobru? 0
dobru se dá mluvit od onoho okamžiku, jakmile ro
zum člověka je schopen poznat pravdu; jakmile ro
zum začne poznanou pravdu hodnotit. Jenomže vlivem
Kanta (+1804) se přestalo mluvit o vztahu mezi do
brem a pravdou, a proto se mohlo dojít k absolutir
saci dobra, mohlo se začít dobro pojímat v nespráv
ném smyslu jako něco, co není na ničem závislé.
A proto mluvit o věrohodnosti Petrovy výzvy, aby se člověk snažil o účast na životě Božím, před
pokládá mnohé vědomosti. Dotkli jsme se problemati
ky dobra poukazem, že od dob Kantových se přestalo
mluvit o vztahu mezi pravdou a dobrem. A to před
pokládá vědět, co je pravda, co je nepravda, a jak
se člověk k pravdě dostane.
Kdy je rozum schopen poznat pravdu? Jakmile je
rozum nucen odpovědět na otázku, co je ono něco, které před poznávajícím člověkem stojí a existuje
mimo něho, a proto nezávisle na něm. Jakmile je pro
mne zřejmé, evidentní, že "něco" přede mnou exis
tuje, (není to tedy nějaká má halucinace, protože
si ověřuji,
že existuje nezávisle na mně,
vždyt
existuje nezávisle na mém rozumu),
jsem nucen
se ptát, co je ono "něco, co přede mnou existuje."
Na co se svým rozumem ptám? Ptám se na to,
co
dělá onu "věc", která existuje přede mnou,
onou
věcí. Snažím se definovat onu existující věc přede
mnou, a začnu být jistý: přede mnou leží socha,
a
nikoli pouhý kus kamene; začnu poznávat, že přede
mnou sedí pes, a nikoli kočka. Poznat, co věc dělá
věcí, znamená podat definici poznávané věci. Avšak
umět definovat věc, která přede mnou existuje, je

totéž jako dosáhnout shody mezi rozumem a mezi sku
tečně existující věci. To je však totéž jako
poznat
pravdu, totiž zjistit, že bytost sedíci
přede
mnou,
je pes a nikoli kočka.
Pravdu definujeme jako "shodu mezi rozumem a mezi
poznávanou věci". (STh I, 21, 2)
Tak o pravdě učí
Tomáš Akvinský.
Ale rozum nezůstane jen u zodpovězení otázky,
co
věc dělá věcí, rozum nezůstane jen u poznání bytnosti
poznávané věci. Rozum nezůstane jen u zjištění,
že
bytost před ním sedící je pes.
Jakmile člověk pozná pravdu, začne poznanou prav
du hodnotit. Hodnotit znamená, že se poznávající ro
zum začne na poznanou věc dívat z hlediska,
jakou
má pravda o existující věci či bytosti pro mne smysl,
když si vezmu za cíl, abych poznanou věc či
bytost
pro sebe získal.
Když poznám, že onen osamělý pes, který sedí přede
mnou, je patrně bez pána, začnu se ptát, co s ním, když jde o čistokrevného psa, a nikdo pěkného psa ne
chce. Začnu se sebe samotného ptát, jaký by to mělo
smysl, abych si psa vzal k sobě, jaké by pro mne na
staly důsledky, když si vezmu za cíl vlastnit
psa,
kterého nikdo nechce.
A tak se začnu sám sebe ptát,
zda mohu pravdu, že ona bytost sedící přede mnou, je
pes, cenit jako hodnotu, a psa začít hodnotit jako
dobrý cíl, když si ho odvedu domů.
Začínám se totiž
sám sebe ptát, zda mohu pravdu přijmout za svůj cil.
Jsme u základu zkušenosti, proč je dobro dobrem.
Když začnu poznanou pravdu hodnotit jako "svůj"
osobní cíl, dostává pravda charakter dobra.
Dobro je pravda přijatá jako osobní cíl.
Poznaná
pravda hodnocená jako osobní cíl dostává
charakter
dobra.
A proto se může poznaná pravda poznávajícím člo
věkem přijmout, ale také se může odmítnout. Ne pro
to, že by poznaná pravda nebyla pravdou. Ale pravdu
může člověk odmítnout hlavně jen proto,
že pravdu
nechce přijmout za svůj cíl.
Jakmile začnu poznanou pravdu hodnotit kladně,
a
pravdu příjmu jako cíl, začnu se na poznanou pravdu
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dívat jako na své dobro.
Jestliže poznanou pravdu
naopak nepřijmu jako "svůj" cíl, ale začnu se na
poznanou pravdu dívat jako na něco negativního, od
mítnu pravdu jako cíl, když příjmu
poznanou prav
du jako něco, co nemá pro mne žádný smysl. Jakmile
se začnu na pravdu dívat z hlediska požadavku,
zda
pravda má či nemá pro mne smysl, stačí už jen krok
k tomu, abych začal pravdu hodnotit jako "mé" zlo.
Zlo však je opakem dobra.
Proto je základním omylem, který má nedozírné a
tragické důsledky, když se tvrdí, že dobro je samo
ze sebe dobrem, takže to, co dělá dobro dobrem,
v
dobru samotném spočívá, a pramení z dobra samotného.
Jde o zásadní omyl, když se tvrdí, že dobro
má
základ svého dobra samo v sobě a že dobro je dobrem
samo ze sebe. V čem má dobro základ?
Základem dobra je hodnocení pravdy jako cíle.
0 čem mluvíme jako o dobru? To se stane tehdy,
když se pro mne začne pravda jevit jako "moje" do
bro. Jen proto se snažím o to, abych si pravdu při
vlastnil, pokud začnu pravdu hodnotit jako
dobro.
Jen proto se snažím, abych poznanou pravdu
dosáhl
jako svůj cíl, když začnu
v poznané pravdě vidět
"své" dobro. Proto dobro není dobrem skrze sebe sa
motné, protože dobro není něčím, co je naprosto ne
závislé. Na čem dobro závisí?
Dobro závisí na poznané pravdě, kterou pro sebe
hodnotím jako cíl, který má pro "mé" smysl. Proto i
smrt se může z určitého hlediska hodnotit jako do
bro.
Dobro závisí na pravdě, která se dobra týká.
Jestliže je dobro závislé na způsobu, jak se pozna
ná pravda hodnotí,
je alespoň pravda nezávislá?
Ani pravda není něčím nezávislým. Na čem je po
znaná pravda závislá? Pravda je vždycky závislá na
věci, kterou poznávám jako věc existující mimo mne
a nezávisle na mne. Nemohu poznat věc, která není,
která neexistuje, která nestojí mimo mne a nezávis
le na mně. Proto ani pravda není něčím nezávislým.
Na čem je pravda závislá? Pravda je závislá na
existováni véci,
kterou poznávám. Právě existování
věci nutí můj rozum, aby se snažil věc poznat.
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Pravda je vždycky závislá na věci, která existuje
mimo mne a nezávisle na mně, je závislá na existová
ni věci, které nuti rozum, aby se snažil věc, která
existuje mimo rozum, a nezávisle na něm, poznat.
Existování věci nutí rozum k tomu, aby se snažil po
znat, co věc dělá věcí, která skutečně existuje. Poznám-li bytnost věci, tj. to, co dělá věc právě tou
to věcí, poznávám pravdu o věci, která mimo můj
ro
zum nezávisle existuje.
Pravdu poznávám z věci existující mimo mne a nezávisle na mně.
Kdy je rozum schopen poznat pravdu? Jakmile je
nucen odpovědět na otázku, co je ono "něco", co sto
jí před poznávajícím člověkem, a proto existuje mimo
něho a nezávisle na jeho rozumu. Jakmile je pro mne
zřejmé a evidentní, že "něco" přede mnou je, jakožto
existující mimo mne a zcela nezávisle na mně,
jsem
nucen se ptát, co je ono "něco", co přede mnou exis
tuje. Nač se svým rozumem ptám? Snažím se definovat
onu existující věc přede mnou. Snažím se určit,
co
dělá mnou poznávanou věc právě touto věcí a bytostí.
Poznat, co věc dělá věcí, znamená umět definovat
věc, která přede mnou existuje. Ale to je totéž jako
dosáhnout shody mezi rozumem a mezi věci, dosáhnout
zodpovězení otázky, co dělá poznávanou věc právě tou
to věcí, dosáhnout jistoty, že přede mnou leží socha,
a ne kámen, nebo že přede mnou sedí pes, a ne kočka.
Dosáhnout shody mezi poznávajícím rozumem a mezi po
znávanou věcí je však totéž jako dosáhnout pravdu.
Tomáš Akvinský definuje pravdu jako "shodu
mezi
rozumem a -poznávanou věci".
(STh I, 21, 2)
Nemohu poznat pravdu, když neexistuje věc, o kte
ré chci získat pravdu. Kdyby mimo mě a nezávisle na
mně nic neexistovalo, nemohl bych něco poznat, a ne
mohlo by ani žádné poznání vzniknout. Pravda se týká
vždy jen poznávané věci, stejně jako dobro se vztahu
je k poznávané věci a týká se věci právě
poznávané.
Jak pravda, tak dobro vždy závisí na existování věci,
kterou poznáváme vždy jako existující nezávisle
na
našem poznání. Proto jak pravda, tak dobro nejsou
něčím nezávislým. Rozdíl mezi pravdou a dobrem je jen
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ten, že pravda dostane charakter dobra. Rozumem po
znaná pravda hodnocená jako smysluplný cíl dostává
charakter dobra. A tak poznaná pravda se může při
jmout, ale může se také odmítnout.
0 dobru se dá mluvit teprve od onoho okamžiku, v
němž člověk začíná být schopen poznat pravdu a zá
roveň pravdu hodnotit, oceňovat: dát pravdě smysl
a na poznanou pravdu se dívat z hlediska cíle, kte
rý sleduji. Jakmile poznaná pravda není
přijímána
jako cíl, ale naopak pravda je jako cíl odmítána, je
pravda hodnocena jako zlo. Zlo je opakem dobra.
Prohlásit za smysl křestanství vysoce hodnotnou
morálku je možné jen za předpokladu filosofíčkyneodůvodňovaného tvrzení, že dobro je samo ze sebe do
brem. Jakmile však se zdůvodní opak tohoto tvrzení,
že dobro je dobrem jen proto, že rozum je
schopný
poznat pravdu, která se týká poznávané věci, potom
- existování věci nutí člověka, aby poznal pravdu
0 věci existující mimo rozum poznávajícího člověka,
a nezávisle na něm, - A tak existování věci nutí. ne
jen poznat, co dělá věc právě touto věcí a ne jinou
věcí, ale nutí člověka, aby poznanou věc
hodnotil
podle hlediska, jaký cíl by dosáhl, kdyby si chtěl
poznanou věc také přivlastnit za svou. Tím přestá
vá být dobro něčím nezávislým.
Také přestává být
1 smyslem a cílem křestanství pouhé zdokonalení člo
věka v oblasti mravní. Vždyt co je cílem morálky?
Morálka je pravidlem pro jednání. Morálka je dobrá
pro morální zdokonalení člověka. Cílem morálky
je
člověk, jeho mravní zdokonalení; pokudsi za cíl vzal
plnit povinnost pro povinnost, zvlášt když se vezme
za povinnost, aby si člověk vzal za vzor mravní do
konalost Kristovu, pořád za cíl bere sám sebe.
Jestliže se za cíl křestanství prohlásí dosažení
mravní dokonalosti člověka, pak cílem křestanství a
jeho smyslem by se stal člověk, protože mravní do
konalost člověka. Křestanství však nejde jen o mo
rální zdokonalení člověka. Již dávno před Kristem se
lidé snažili o mravní zdokonalení člověka, jenomže
Kristu šlo o to, aby se cílem lidských snah nestal
pouze člověk.
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Dokazatelnost existence Boží.
Učinit cilem a smyslem křestanstvi morálně doko
nalého člověka je snaha, aby se cilem lidského úsilí
stal pouze člověk. Křestanstvi staví na mravní do
konalosti člověka a vysoce hodnotí mravně dokonalé
ho člověka, ale neprohlásilo za vlastní svůj
cíl
vysoce hodnotnou morálku.
Být mravně dokonalým člo
věkem, to sice není málo, ale je to cíl osvícenců a
volnomyšlenkářů, kteří vycházejí z nesprávného po
jetí dobra jako něčeho absolutního.
Jenomže dobro není naprosto nezávislé, dobro ne
ní dobrem skrze sebe samotné, dobro není samo ze sebe dobrem, protože není pravda, že dobro vůbec
na
- ničem nazávisí.
Protože rozumem poznaná pravda,
pokud je hodnocena jako smysluplný cíl, dostává
charakter dobra, jde o to, zda i pravda na
něčem
závisí. Pravda se týká poznávané věci, a proto jak
pravda, tak dobro, obě závisejí na existování věci,
kterou člověk poznává. Ostatně morální zdokonalení
člověka má vždy za cíl určitý, vyšší stupeň tohoto
zdokonalení. Jaký stupeň zdokonalení člověka sledu
je křestanstvi? Aby se lidé "stali účastni božské
přirozenosti". (2 Petr 1, 4)
Svědectví apoštola Petra má autoritu jeho hodno
věrnosti; mučednicky zemřel pro vyznávání zjevených
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pravd, které přišel lidem Kristus oznámit. Můžeme se
světlem našeho rozumu dostat na základě rozumové úvahy k bližšímu jejich osvětlení? Můžeme se na zá
kladě rozumových úvah dostat k věrohodnosti Kristovy
výzvy, "abychom se stali ... účastni božské přiroze
nosti", kterou apoštol slyšel z úst svého Pána? Vě
rohodné je jen to, co lze dokázat jako pravdivé. Proč
dokazujeme? Dokazuje se pro získání pravdy. Jakákoli in
formace je věrohodná potud, pokud je pravdivá. Co je
pravdivou informací? Pokud jsme informováni o
ně
čem, co skutečně někde existuje, co se skutečně sta
lo, co se naším působením skutečným stát může,
jako
například naše "účast na životě Božím." Věrohodnost
se týká pravdivosti a pravdivost má vztahnakonec jen
k pravdě, že pravda, o které hovořím, se týká věci či
bytosti, která má existováni.
Kdy člověk má
exis
tování "účastí, člověka na božské přirozenosti"?
Ne
jde nakonec nejdřív o důkaz existování Boha? A co
znamená, když se řekne, že něco opravdu "má existová
ní"? Co znamená, když se řekne, že něco existuje?
Něco může existovat jen proto, že toto "něco" ob
drželo zpřítomněnostj proto "stoji V byti",
jakožto
v existování. Stát v bytí je totéž, jako když se ob
dobně řekne "mit byti". Jak poznám, že "něco" stojí
v bytí, a proto má bytí? Jakmile se v denní
zkuše
nosti setkám s věcí, která existuje mimo mě a nezá
visle na mně, jde o věc - "přítomnou". Neustále ze
zkušenosti zjištuji, že "něco" mimo mně dostalo
existování, a proto existuje nezávisle na mně, proto
že jde o věc nebo bytost, která začala být,
začala
"jestvovat", takže není mým výmyslem tvrzení, že "ně
co" existuje mimo mě a nezávisle na mně. Naopak
je
mou denní zkušeností, že vlastně neustále narážím a
klopýtám o věci, které existují mimo mě a nezávisle
na mně. Jejich existování mě nutí, abych uznal,
že
existují, jinak mě existování kamene přede mnou při
nutí, abych se mu vyhnul, pokud nechci přes
kámen
zakopnout. Příčinou mého respektu před kamenem leží
cím přede mnou je jeho bytí, které má.
Proč vůbec
něco objevujeme? Jsme nuceni uznat přitomnost věci,
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kterou objevujeme. Kdyby se věc nemohla pro nás stát
věcí přítomnou, nemohli bychom ji objevit. Co však
znamená přítomnost věci? Jsme nuceni uznat zpřítom
něnost věci, kterou objevujeme.
Co je zpřítomněnost? Zpřítomněnost uvádí "něco" do
přítomnosti, takže "něco" začne mimo mne a nezávis
le na mně existovat. "Něco" začne stát ve zpřítomněnosti, když počalo
mít bytí, začalo existovat.
Zpřítomněnost a bytí je jedno a totéž.
Jsme nuceni uznat zpřítomněnost věci, kterou ob
jevujeme; na každém kroku se neustále setkáváme s úkazem, že "něco" mimo nás má existováni, protože má
účast na zpřítomněností, protože začalo mít účast na
bytí. Neexistuje kolem nás nic, co by nemělo určitý
stupeň účastí na bytí. Všechno, co mimo nás existuje,
existuje jen proto, že má účastenství na bytí a
že
mu byla propůjčena účast na bytí. Námi zjištěná účast
na bytí u věcí, které kolem nás a nezávisle na nás existují, protože jsou na nás nezávislé ve svém trvá
ní v účasti na bytí, - nutí řešit otázku, jak došlo
k účasti na bytí, jak vůbec došlo k tomu, že "něco" - JE.
Uznat, že existuje účast na bytí, je totéž
jako
uznat, že vše, co skutečně existuje, je závislé na
příčině udělující bytí. Ale to je vždy jen příčina,
která sama "má" bytí, a proto je schopna uvést v účast na zpřítomněností. Příčina, která sama má stu
peň účasti na bytí, je schopna uvést v účast na bytí
"něco", co dosud účast na bytí nemá.
Vznik účinku, jakožto právě nově vzniklé věci, se
dá vysvětlit na základě příčiny, která sama "má" by
tí, které může předat svému účinku. (Otec je příči
nou dítěte). Do nekonečna však nelze jít. Nutně se
dostaneme k naprosto první příčině. Co rozumíme pod
absolutně první příčinou? Naprosto první příčina je
pramenem a zdrojem všeho bytí, na němž mají
určitý
stupeň účasti věci, které existují bezprostředně ko
kem nás a mimo nás jako věci a bytosti na nás nezá
vislé.
První příčina je příčinou bytí u všeho, co
sku
tečně mimo nás a nezávisle na nás existuje, je spo18

jena jako příčina se vším, co má účast na bytí. Je
to spojení příčiny s účinkem na základě podílnického stupně účasti na bytí. Absolutně první příčina
je přítomna všude tam, kde dochází alespoň k něja
kému stupni účasti na bytí.
Účast první příčiny na
existování věcí, které mají bytí, je účast příči
ny na účinku. Biblicky řečeno: v naprosto první pří
čině "žijeme, hýbáme se a
j s m e
(Sk 17,28)
Nebát se úžasu nad neustálou přítomností účasti
na bytí, o to jde! 0 udržování v existování jde!
Nebát se přiznat si fakt, že bezprostředně ko
lem nás a nezávisle na nás všechno žije, hýbe se a
existuje, a proto trvá v přítomnosti,
jen proto,
že stojí ve zpřítomněnosti, a že každý z nás je do
zpřítomněnosti ponořen. Ale to je vlastně úžas nad
tím, že vůbec něco je a existuje.
Také jen na základě úžasu nad neustále udržova
nou zpřítomněnosti každého z nás může dostat kaž
dý okamžik našeho trvání v účasti na bytí smysl a
hodnotu. A nebo také ne, pokud všechno kolem a mi
mo nás pokládáme za samozřejmé, že mimo nás a ne
závisle na nás setrvává ve svém trvání.
Této permisivně živené lhostejnosti ubývá ovšem na síle,
jakmile se dotkneme otázky, jak to je s délkou udržovaného našeho trvání v účasti na bytí, protože
tu jde o skutečnost, že "uloženo je člověku jednou
zemřit". (Žid 9, 27)
Uvědomit si s jasností jistotu faktu, že všich
ni jsme nuceni uznat neustále udržovanou účast na
bytí, znamená mít odvahu nic si nenalhávat. Ale to
je totéž jako se nebát - vidět kolem stopy existo
vání, že existování není nic jiného než získaný a
propůjčený stupeň účasti na bytí, které objevujeme
na každém kroku kolem nás.
Stopy účasti na bytí jsou však
neotřesitelným
důkazem stop prvni pviciny, kterou nazýváme Bohem.
Bůh je plnost bytí, Bůh je bytím v naprosté plnos
ti. Bůh je bytí, kdežto my "máme" pouze bytí.
Křestan nevěří v Boha, aniž by se netázal,
zda
je možné, či zda není možné, Boží existenci doká19

zat. Podali jsme důkaz, že Bůh je, na základě důka
zu, že všechno, co je, existuje jen proto,
že "má"
bytí, které "má" na základě účasti na bytí.
Dá se tedy s jistotou dokázat, že Bůh je, proto
že je nutné připustit bytí v plnosti jako absolutně
první příčinu, která je příčinou všeho, co "má" by
tí, která je přítomna všude tam, kde alespoň něja
kým způsobem probíhá účast na bytí; vždyt jde ta
ké u první příčiny o účast příčiny na účinku.
A tak rozumově se dá s jistotou poznat existence
- naprosto první příčiny, pro kterou má čeština označení slovem Bůh. Proto každý člověk, pokud
je
schopen úžívat svého rozumu, nutně musí dojít k zá
věru, že Bůh je, takže "nemají, omluvy" lidé, kteří
tvrdí, že se nedá Boží existence dokázat. Také apo
štol Pavel v tomto smyslu jasně mluví. (Řím 1, 20)
Na základě rozumových úvah se dá dokázat existen
ce
Boží.
Proto apoštol Petr mohl mluvit o Bohu v
tom smyslu, že člověk může získat "účast na přiro
zenosti Boží".
( 2 Petr 1 , 4)
Petr stavěl na faktu, že Bůh je. Můžeme se však
na základě rozumových úvah dostatkvěrohodnosti, a
proto k pravdivosti Petrova tvrzení, že člověk může
získat schopnost, aby získal "účast na Boží přiro
zenosti"? Co rozumíme pod obratem "účast na přiro
zenosti"? Jde o "účast na bytí přirozenosti Boží".
Jakmile uznám svou závislost na účasti na bytí,
a jakmile uznám, že všechno, co existuje, je závis
lé na udržování v účasti na bytí, svitne mi, že mo
je zpřítomněnost, a zpřítomněnost všeho, co skuteč
ně existuje, může být udržována jen Všudypřítomným,
který je Zpřítomněnost sama, a proto je bytím v ab
solutní plnosti. Nadarmo se v bibli nemluví o Bohu
jako o Zpřítomněném, protože je všude přítomen.
Je
přítomen všude tam, kde něco existuje, a proto
je
přítomen všude.
Neustále udržovaná účast na bytí, která je udr
žovanou účastí na zpřítomněnosti, měla by se
stát
centrem našeho uvažování, stimulem pro díky za udr
žované trvání v účasti na bytí, v existování.
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3.

Tomášovský způsobmyšlení.
Jakmile nabudeme jistoty, že Boží existence je
dokazatelná, a že jde navíc o neotřesitelný důkaz,
protože se zakládá na bytí, které je jen jedno, na
kterém všechno, co skutečně existuje, má účast,
čili jak odborně říkáme, participuje, každé znejištování lidí připomínkami, že Bůh se nedá dokázat,
jako se nedá ani popřít, - stane se pro nás ubo
hostí. Jde totiž o názor, který se v naší době ne
bývalé rozšířil,
a má úspěch. Může mít úspěch jen
u těch lidí, kteří jsou líní myslet.
Je pohodlnější lidem říkat, že se Bůh nedá do
kázat, než lidi učit znát obsah nových pojmů, jako
třeba umět definovat, co je pravda, co je dobro, a
to nejsou malé znalosti. Vědět, že pravda se týká
poznání toho, co existující věc dělá právě
touto
věcí, že příčinou vzniku pravdivého poznání je jen
existování věci, tj. její účast na bytí,
to věru
není lehké lidem vysvětlovat.
Kdo si však rozumo
vý způsob myšlení osvojí, nabyde jistoty před kaž
dým chaotem, který se zálibou zaměňuje, co se jen
zaměnit dá. A tak se tvrdí, že člověk není schopen
pravdu poznat, a když se ozřejmí, že příčinou po
znání pravdy je bytí věci, začne se tvrdit, že ne
umíme poznat "celou" pravdu, že každý dosáhne jen
"svou" osobní pravdu. Jenomže zaměňovat schopnost
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člověka pravdu poznávat s dokonalostí, sjakou je člo
věk pravdu
schopen poznat, je typickou ukázkou pro
úmyslné zaměňování: něco jiného je, že je možné po
znat pravdu, a něco jiného je stupeň dokonalosti,
s
jakou je člověk schopen pravdu poznat. Jenomže zámě
na pojmů není příznakem přesnosti myšlení.
Také se setkáváme se závěrem, že člověk věřící v
Boha, nepotřebuje, aby se mu Boží existence dokazo
vala, když přec už věří.
Avšak debatovat o tom, kdo
čeho potřebuje, to je věru záležitostí každého z nás,
co potřebuje a co nepotřebuje.
Člověku i
věřícímu
jde hlavně o uznání osobní závislosti na existování,
které musí být neustále udržováno jakožto účast
na
bytí, a to není nic jiného, než člověkem
uznávaný
vztah závislosti, na Bohu. Pokud máme na mysli defi
nici náboženství jako "člověkem uznávaný vztah zá
vislosti na Bohu", jde jen o to, co kdo pokládá
za
"svého" Boha. Jestliže někdo učinil "svým"
Bohem
politickou stranu, je rovněž vyznavačem náboženství,
jenomže atheistického.
Pokud si nenecháme líbit podceňování schopností v
tom smyslu, že neodborník není schopen pochopit ob
tížné odborné pojmy, musíme mít odvahu přijmout za
své přesvědčení tomášovsky jasné zjištění, že každá
aktuálně existující věc, tedy i já sám, neustále sto
jím v účasti na bytí, protože "mám" bytí pouze pro
půjčené, a proto neustále udržovanou účast na bytí,
a to po celou dobu trvání mého života.
Každý člověk
může svým rozumem poznat tuto základní pravdu.
Také
jen z ní může jako její důsledek vyvodit závěr,
že
Bůh může být s jistotou poznán alespoň natolik,
že
opravdu existuje. Jen z věcí, které skutečně mimo mě
a nezávisle na mně existují, dá se dojít kzávěru, že
Bůh je, takže nemají omluvy ti, kteří tvrdí opak.
Křestan nevěří v Boha, aniž by se netázal, zda je
možno, či zda není možno Boha dokázat. Křestan nevě
ří v Ježíše Krista, aniž by odmítal
zmrtvýchvstání
Kristovo, protože nejde proti rozumu. Vždýt ze zku
šenosti ví, že kolem sehe může neustále pozorovat existování různých dimensionálních stupňů účasti
na
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bytí. Proč by Kristovo zmrtvýchvstání se nemohlo po
jímat jako pro nás lidi dosud neznámá, a proto nová
dimense účasti na bytí, kterou si pouze neumíme ani
představit v naší třírozměrné dimensi, v naší časo
prostorové omezenosti. Proto zmrtvýchvstání není ne
smyslem a absurdností, vždyt nejde proti rozumu.
Vlastně žádná pravda, kterou Kristus přišel lidem
sdělit, nejde proti rozumu. Jde o pravdy, které mají
člověku ulehčovat život a usměrňovat život člověka.
Jde totiž o to, že nejde jen o rozumové uvažová
ní o zjevených pravdách. Žádné poznání není ani mož
né bez součinnosti souhlasu či odmítnutí
poznávané
pravdy. Je třeba lidem neustále zdůrazňovat, že člo
věk hledá pravdu vlastně jen proto, aby - hledáním
pravdy hledal pro sebe dobro, a tím unikl zlu, které
je opakem dobra. Avšak aby člověk mohl zlu uniknout,
musí nutně nejdřív pravdu poznat.
Teprve když
pozná pravdu, jen tehdy může lidský rozum začít po
znanou pravdu posuzovat jako cíl, zda jde o cíl pro
něho vhodný či nevhodný.
Jakmile rozum člověka uzná poznanou pravdu jako
smysluplnou, začne s e n a pravdu dívat jako na "svůj"
cíl, který by měl získat jako "své" dobro, aby mohl
uniknout zlu. Hledáním pravdy hledá člověk smysl
a
cíl, hledání pravdy je hledáním dobra jako
hledané
hodnoty.
Jen na základě poznané pravdy je člověk
schopen
hledat pro sebe hodnoty, které bude sledovat
jako
"svůj" cíl. Vždyt pravdu člověk vždy rozumem hodno
tí bud jako své osobní dobro nebo jako své osobní zlo.
Je totiž člověku vrozeno, aby pro sebe volil
pouze
tu pravdu, v níž vidí své dobro. A tak i
sebevrah
volí pro sebe smrt jako své dobro. Přestal totiž vi
dět ve smrti zlo a záhubu.
Poznání je vždy volbou, zda chci poznanou pravdu
přijmout nebo zavrhnout jako pravdu pro mě nevyhovu
jící. Vždy musí dojít k souhlasu rozumu k poznávané
pravdě; teprve když k pravdě svolíme, kpravdě řekneme
své "ano", je poznání pravdy dovršeno. Ale í tehdy,
když pravdu odmítneme jako pro nás nevyhovující,
i
tehdy je poznání pravdy dovršeno.
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Proto otázka dobra, a tím i otázka zla,
souvisí
s volbou, jaký průběh vezme naše hodnocení pravdy,
kterou jsme svým rozumem poznali. Poznání je
vždy
volbou mezi pravdou a nepravdou. Když je dán rozu
mem souhlas k poznané pravdě, je pravda zvolena ja
ko cíl, a proto jako dobro.
Proto je na místě v této souvislosti zdůraznit,
že každý je provokován Kristem, který přišel lidem
sdělit pravdy,
které by člověk nikdy s jistotou
nemohl tvrdit. Takovou pravdou je apoštolem Petrem
předložená zjevená pravda o tom, že člověk je scho
pen získat "účast na bytí přirozenosti Boží".
Kaž
dý z nás má na vybranou: bud odmítnout jako nevyho
vující, nebo naopak přijmout, jako pravdu pro "mne"
vyhovující. A tak jde vlastně také o to, abychom se
naučili zjevenou pravdu pro její věrohodnost rozumem
hodnotit.
Nejde tedy jen o hodnocení zjevené pravdy
jako
našeho cíle, zda jde o cíl vyhovující,
či nevyhovu
jící, ale ještě dřív jde o ozřejmování, osvětlování,
promýšlení rozumových hledisek, proč může, či nemůže
se Kristem zjevená pravda pro mne stát smysluplným
cílem. A to je totéž jako se ptát, zda nejde proti
rozumu, zda není absurdností. Dokud se nenaučím dí
vat na Kristem zjevené pravdy jako na pravdy obha
jitelné rozumem, nenaučím se budovat lešení,
bez
něhož není možné vystavět budovu náboženské víry ja
ko osobní
stav každého pokřtěného.
Pravda zjevená Kristem, tak jako každá
pravda,
jakmile je hodnocena jako smysluplný cíl, nutně do
stane charakter dobra; dobro je pravda, kterou při
jímám jako svůj osobní cíl, který dává mému životu
smysl. Zůstane však také navždy jen pěknou hudbou,
která k nám doléhá hezky zdaleka,
pokud
Kristem
zjevené pravdy nebudou rozumově
i ozřejměny,takže
by se stala absurdní námitka odpůrce, že jdou proti
rozumu.
Bez splnění podmínky, že lze zjevené prav
dy rozumově ozřejmit natolik, že nejdou proti rozu
mu, nedá se usnadnit proces hodnocení
Kristem
zjevených pravd, aby se jakožto pravdy staly
také
dobrem, které obohatí život člověka.
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Abychom si usnadnili proces hodnoceni
Kristem
zjevených pravd, učime se nejdřív pochopit
tomášovský pohled na existování všeho, co existuje mi
mo nás a nezávisle na nás. Učíme se dívat
na existování jako na neustále udržovanou účast na by
tí v participační dimensi, - jako na účast zapří
činěnou naprosto první příčinou. Vlastně jde jen o
to, aby se člověk naučil vidět svou účast na bytí
ve smyslu bytí participovaného.
Jde o to, zda chci, nebo zda nechci
hodnotit
fakt, že "mé" bytí je pouze bytí udělované,
jako
důvod k odvaze, že uznávám dar stálého
udržování
mé účasti na bytí, které je pouze bytím participo
vaným. Tím nejvyšším způsobem zhodnotím závislost
sebe, a všeho, co kolem mne existuje;
objektivním
způsobem ocením hodnotu člověka, že jeho existová
ní leží v dlani Boží; tak velmi je trvání účasti, na
bytí zapříčiněno. Jakmile příjmu tomášovské pojetí
participovaného bytí, že jde o udělované bytí skr
ze neustálou účast na bytí, která je v trvání
za
příčiněné udržovaná, jde jen o to, zda tento Tomá
šův výklad příjmu za své životní přesvědčení.
Pak
ovšem mohu s nadšením přijmout svědectví apoštola
Petra o daru, abych se i stal účasten božské při
rozenosti, (2 Petr 1, 4), že v něm je
vyjádřeno
vysoké pojetí člověka, jeho cena, hodnota a důstoj
nost. Z jakého faktu vychází? Neopatruje nás
náš
Udržovatel v trvání nám udělovaného bytí jako zřír
telnici oka svého? Uznám-li však svou
závislost
na udržovaném trvání účasti na bytí, musím součas
ně uznat, že víc náležím Bohu, než sobe. Ale to je
pro apoštola ještě velmi málo.
Mluví o daru, kte
rý uschopní člověka,
že překročí hranice,
které
člověka ohraničují, aby mohl vyjít z hranic omezu
jících velikost,
s jakou člověk participuje na by
tí. Vždyt apoštol mluví o daru, který člověku umožní, aby mohl participovat na "bytí přirozenosti
Boží".
Pochybovačná střízlivost ovšem může namítnout s
oprávněnou trpkostí, že v nauce o bytí se dá neo
patrně sklouznout do obávaného pantheismu.
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Dá se tomášovsky pojatá nauka o bytí aplikovat na
výklad obtížného místa v druhém listě apoštola Petra?
Pokud si uvědomíme, že Tomáš Akvinský (+1274) učinil centrem nauky o bytí - participaci na bytí,
která probíhá v různých dimensionálních stupních,
dá se i zjevená pravda dosvědčená apoštolem
Petrem
tomášovsky osvětlit, ozřejmit, interpretovat.
Když Tomáš ještě ani ne třicetiletý se stal před
rokem 1256 autorem první své vědecké práce, promítl
do této své vědecké prvotiny vlastní program
svého
myšlení, když učinil jeho centrem participaci na by
tí. Neustále udržovaná určitá dimense v participaci
na bytí se stala v Tomášově učení o bytí
ústřední
myšlenkou, ba programem tomášovského myšlení.
Již mladý Tomáš měl jasnozřivý vhled do všech ne
bezpečných úskalí, které mohou nebezpečně
ovlivnit
myšlení člověka, ba navodit jeho ztroskotání.
Tomáš však nikdy neměl opravdové stoupence, kteří
by jeho učení o bytí opravdu rozuměli, až na kolín
ského mistra Eckharta (+1329), který však rovněž umřel nepochopen.
A tak došlo na základě
nesprávně
navozeného trendu myšlení ke katastrofálním důsled
kům, které ohrožují dodnes. Vlastně nutně
muselo
dojít k odkřestanštění Evropy. Může dojiti k odkřes
tanštění celého světa, pokud nedojde k obratu,
aby
se Tomášovo učení o participaci na bytí bez jakýchko
li příměsků odjinud začalo bez výhrad studovat, vy
kládat, interpretovat.
Jak geniální vhled do skutečnosti měl Tomáš svým
učením o participaci na bytí, jak nesmlouvavě předví
dal nedobrý spád vývoje ve filosofickém myšlení,
ukazuje nedávný velmi významný fakt, že teprve Němec
Martin Heidegger (+1976) přesvědčivě usvědčil evrop
ské myšlení ze zásadního nedostatku, protože se v evropské filosofii zapomnělo na bytí. Představme si,
700 let se mlčelo o základu vší skutečnosti!
Připo
mínka, že stoupence scholastického myšlení je třeba
bránit před touto výtkou, není dost dobře oprávněná,
když se všeobecně dovolovalo zaměňovat jsoucno s by
tím; asi také z tohoto důvodu zavedl Heidegger roz
díl mezi bytím a jsoucnem, zvaný ontologický rozdíl.
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Jisté je, že o bytí se mlčelo v mimokřestanské fi
losofii. A v křestanské se užívalo, a dosud se užívá, avšak zamlženě, takže "někdy" se dá ze smys
lu věty soudit, že by se mohlo slovu "bytí" přisou
dit pojmový obsah "zpřítomněnosti".
Ale většinou
se naopak pod slovem "bytí" myslí "věc", která
je uskutečněna. Teprve Heidegger zdůvodnil
tento
nedostatek, když zdůraznil rozdíl mezi bytím a me
zi jsoucnem-V Německu se o Heideggerově objevu ví,
a také se v odborných pracích respektuje. Jen
v
českém exilu se o rozdílu mezi bytím a jsoucnem opatrně mlčí. Dodnes se v exilovém tisku
zaměňuje
bytí, jakožto zpřítomněnost, se jsoucnem. A tak se
dodnes běžně užívá
definice, že "jsoucno je vše,
co je nebo může být, co alespoň nechová
v
sobě
vnitřní rozpor",
čili co alespoň není absurdnem,
jako třeba čtverhranný kruh. Tak se definuje
po
jem jsoucna v příručce "Základy vědecké filosofie",
jejíž autoři Miroslav Skácel a Jan Skácel výborně,
ba pro české poměry nenahraditelným způsobem zpra
covali třísvazkové dílo dominikána T.M. Zigliary.
Uvědomit si, že již 700 let před námi žil mys
litel, který předešel naši dobu v myšlení, je něco
ohromujícího. Před 700 lety žil sv.Tomáš Akvinský,
(+ 1274), který vlastně objevil evropský
způsob
myšlení. Byl to Tomáš, který chápal bytí jako
zpřítomněnost! Ale tento smysl slova "bytí", latin
sky "esse", se dochoval ještě v pracích kolínského
Mistra Eckharta (+ 1329), a po něm přišla potopa,
záplava záměn mezi slovem bytí a jsoucno, a ta se
trvávala přinejmenším 500 let. Až koncem let dva
cátých, a hlavně v letech třicátých našeho století
se na Západě neustále diskutoval pojem "bytí"; ale
nezačalo semluvit o bytí v tom smyslu, jak mluvíval
již před 700 lety sv. Tomáš Akvinský. Je třeba ne
ustále zdůrazňovat, kde v myšlení my Češi jsme,
a
kde by nutně celé lidstvo muselo být, kdyby Tomáš
došel sluchu už ve 14.století, a kdyby se od názo
rů Tomášových neupustilo. Poslední koncil
však
měl odvadu odklidit náspy předsudků, a dal také i
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nám, Čechům v exilu, možnost, abychom dohnali,
co
se promeškalo.
Poválečné české myšlení se upíchlo
nanejvýš do fenomenalismu E.Husserla, (1938).
Snad
proto, že se narodil v moravském Prostějově?
Slo
vanstvo vlastně se v myšlení nedostalo dál, než k
fenomenalismu. M.Heidegger nepronikl, snad proto,
že za ním šlo odium nacisticky kompromitovaného a
osočovaného člověka.
A snad je dobře, že tomu tak
bylo, aby pouze francouzský existencialista Sartre,
(+ 1980), pronikl do oblasti českého myšlení; jeho
nedostatky jsou průhledné, zatím co
Heideggerovy
svou zamlžeností velmi vábně svádějíOstatně proč němečtí katolíci propadli spíš je
jich Heideggerovi, je otázkou, kterou lze zodpově
dět jen na základě německého úsilí, aby se překo
nala přehrada mezi protestantismem a katolictvím.
Přijmout totiž učení Tomáše Akvinského v jeho
nesmouvavém učení o bytí by se 'biohlo" stát i překáž
kou. Vždyt jeho centrem je participace, kterou již
M. Luther (+ 1546) v roce 1515 odmítal. (Viz: WA IV,
400, 31-402, 6) Nikdo už neznal "participaci bytí".
Pokud si exiloví čeští katolíci osvojí tomášovský způsob myšlení, předejdou dobový vývoj jistě o
50 let. Jaký je to způsob myšlení?
Musíme si jasně uvědomovat zpřítomnšnost u věcí,
které jsou kolem nás, mimo nás, a nezávisle na nás.
Musíme se naučit chápat zpřítomněnost, kterou vě
ci a bytosti kolem nás mají,
jako jejich základní
hodnotu, ba jako základ pro možnou jejich dokona
lost. Velikostjejich dokonalosti jde
přímoúměrně
podle dimensované dávky bytí, na němž mají účast.
Nadarmo Tomáš neučí, že "každou věc lze poznat na
tolik, nakolik má bytí". (STh. I. q.16, a.3) Také
není pro věc a bytost, mající bytí, nic
horšího,
než když dojde k okamžiku ukončení jejich udržova
né zpřítomněnosti, a oni "ztratí" možnost stát ve
zpřítomněnosti. Ztráta zpřítomněnosti je konec tr
vání věci či bytosti; to je konec života pro kaž
dou žijící bytost, - tedy smrt. Smrt nastane, po
kud bytost stojící ve zpřítomněnosti,
přestane v
v bytí stát. Jen proto přestane existovat.
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Když bytost mající, zpřítomněnost "svou" zpříto
mněnost ztratí, přestane existovat. Neříká se zby
tečně o zemřelém člověku, už "není". Člověk smrtí
přestane "být", protože přestane "mít" bytí., přesta
ne "stát" ve zpřítomněnosti, a to jen proto, že pro
něho bylo skončeno udržování jeho účasti na bytí.
Co je smrt? Většinou slyšíme odpověd, "vlastně se
neví, co je smrt". Hlavně se však smrt vykládá
z
hlediska její biologické nutnosti, ale to je celkem
málo duchaplné odsouvání odpovědi.
Tomášovský pohled na smrt neopomíjí "bytí"
ve
smyslu "zpřítomněnosti".
Smrt nastává ztrátou
účasti na bytí; smrtí se živé bytosti odnímá výsada,
že je neustále udržována v účasti na bytí.
Ztráta
udržování v účasti na bytí může znamenat, že
toto
udržování přešlo do nové dimense, že bytí je udržo
váno jiným způsobem, v jiné dimensi, v jiné
dávce
účasti na bytí.
Jaký je důsledek tohoto pohledu na
bytí? Proč se leckde odbývá Kristovo zmrvýchvstání
pohrdavým mlčením, i když se dobře zná Heideggerovo
učení o bytí? Protože se opomíjí tomášovské pojetí
participace.
Z hlediska tomášovského pohledu na bytí se začne
Kristovo zmrtvýchvstání najednou jevit jako smyslu
plné, a nikoli jako absurdita. Smrtí se bytí, kte
ré je tak jako tak vždy bytím sdělovaným, darovaným,
se nemusí nutně ničit; naopak smrtí se může jen mě
nit způsob udržování v bytí, smrtí se mění dimense
účasti na bytí, kterou sice neznáme ze zkušenosti,
ale její možnost nám Zmrtvýchvstalý prokázal.
Z vlastní zkušenosti sice nezná nikdo z lidí onen "nový" způsob účasti na bytí, ale byli jsme již
hodnověrnými svědky informováni o tom, že zmrtvých
vstání se uskutečnilo jako fakt, který oni prožili,
a proto je zmrtvýchvstání faktem věrohodným. V ja
kém stupni jde o fakt věrohodný, záleží na fundova
nosti rozumového výkladu; ten je u Tomáše na zákla
dě jeho učení o participaci na bytí neotřesitelný.
Apoštolově a evangelisté jsou svědky pro Kristo
vo zmrtýchvstání, a jsou to svědci hodnověrní. Vě
rohodnost procesu zmrtvýchvstání záleží v rozumovém
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osvětlování a vysvětlování na základě tomášovského
učení o bytí, které vykládá bytí jako
zpřítomněnost.
Z německé odborné terminologie by se dalo vysuzovat, že její autoři pochopili nauku o bytí, ale
nikoli podle Tomáše Akvinského, ale jen heideggerovsky; užívá se pro české slovo "bytí" německý obrat "Anwesenheit", i když se běžně nepropaguje.
Tomášovské pojetí "bytí" vylučuje s rozhodností
jakoukoli kontaminaci s nicotou, tedy s tím,
co
ještě není, ale teprve bude, a tím, co již bylo, a
proto již není.
Bytí musí podle Tomáše nutně za
hrnovat a v sobě postihovat neustálou presenci,
a
tak jen to, co j.e neustále přítomné. Proto
český
obrat "zpřítomněnost" odpovídá tomášovskému pojetí,
když Tomáš učí, že "bytí pro tecL. ..dá se vlastně
vypovídat jen o Bohu, jehož bytí nezná minulost nenebo budoucnost." (Summa theologica I, 13,11:"Ease
in praesenti...maxime proprie de Deo dicitur, cuius
esse non novit praeteritum vel futurum". Dá se te
dy tomášovské bytí přeložit do češtiny jako zpří
tomněnost, protože "esse in praesenti" se dá zná
zornit jako neustálé odkapávání okamžiků "ted" pro
nás přítomného trvání v čase, takže je
naprostou
samozřejmostí o Bohu, který je bytí samo, prohlá
sit, že je Všudypřítomnost sama.
Avšak heideggerovská "Anwesenheit" mizí v ča
sovém určení nějaké výpovědi, takže se o někom dá
sice prohlásit, že "je přítomen", ale tím se nemu
sí vždy rozumět, že "právě pro ted" je pro mne ta
dy přítomen, ale spíš byl, anebo bude pro mne zde.
Tato poplatnost času je pro existencialisty heideggerovského ražení víc jak příznačná;
nevykládají
bytí na způsob něčeho, co je neustále přítomné. Ale Tomáš Akvinský chápe bytí jako
"ůbergreifende
Anwesenheit", tedy jako "přítomnostpřekračující ja
kýkoli stanovený rozsah". A tak se zpřítomněnost i
dá označit jako nad-přítomnost (Ubergegenwart). I
Tomáš mluví o praesentialitas. (STh I, 14,13) Zby
tečně kolínský arcibiskup Hoffner nezdůrazňuje po
třebu, aby se překonaly neznalosti ve filosofii.
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4.

Udržovaná účast na bytí.
Nauku o bytí, kterou Tomáš Akvinský vykládal ve
smyslu udržované účasti na bytí, Tomáš sám ob
jevil, a také si toho byl velmi dobře vědom. 0 tom
se však nikde nemluví.
Před Tomášem se vedly jen nezávazné rozpravy
o
bytí a v nerozpracovaných souvislostech se mluvilo
o participaci. Tomáš však vypracoval nauku o bytí v
system, který kotví v "účasti na bytí". Vlastně už
mladý Tomáš věděl, že učiní ústředním bodem
svého
myšlení participaci na bytí.
Musíme si totiž uvědomit, že nauka o bytí, která
nezná participaci, je pro křestanství nepoužitelná.
Jakmile se v nauce o bytí nemluví o participaci, je
velmi jednoduché domyslet ji v pantheismus.
Pantheismus je slovo vytvořené z řečtiny.
"Pan"
znamená česky "všude", a "theos" je česky "Bůh". 0brazivost básnicky založených lidí může bytí v pl
nosti rozprostřít do všeho;
všechno kolem nás, v
nás a mimo nás jsou jen mody, způsoby, jimiž se Bůh
jakožto absolutní bytí projevuje; všechno je pouze
způsob, modus absolutního bytí. Bůh jako absolutní
bytí se staví ke světu v tom smyslu, jako se člověk
staví ke svým vlastnostem. Tak jako vlastnosti člo
věka "následují" z lidské přirozenosti, tak i svět
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"následuje" z Boží bytnosti, to je z toho, co dělá
Boha Bohem. A protože Boží bytnost je bytí, které je
v plnosti, všechno, co existuje, "vyvěrá" vlastně z
Boha. Pantheista nedělá rozdíl mezi bytím absolutním,
a to je bytí v plnosti, a mezi bytím konečným,
a to
to je bytí sdělené, participované, protože je jen
jedno bytí. V tom má pantheismus pravdu; je jen jed
no bytí.
Vysvětlení pantheismu nejlépe ozřejmí pantheistické zjednodušování skutečnosti.
Pak je i jasné, ja
ký ohromný význam má tomášovské učení o participaci,
vždyt: účast na bytí ozřejmuje denní zkušenost bytí,
které je jen udělované, propůjčované, protože parti
cipované.
Všechno, co skutečně existuje,
existuje
jen proto, že má bytí udělované. Ale udělované bytí
není bytím v plnosti. Absolutní bytí je první příči
nou, která uvádí všechno, co má bytí udělované,
do
dočasného trvání, do dočasně udržované účasti na by
tí. A tak všechno, co kolem nás "má" bytí,
vlastní
bytí pouze participované.
V tomášovském učení o bytí není ani stopy zakukle
ného pantheismu. Nebezpečí
pantheismu naprosto ruší
ústřední myšlenka nauky o bytí, totiž participace na
bytí. Právě participace na bytí zabraňuje, aby všech
no, co skutečně existuje, se dalo ztotožňovat s Bo
hem. Bůh je bytí, kdežto my "máme" pouze bytí,
my
máme jen udělované, participované bytí.
Ani si neumíme představit ono bytí v plnosti, by
tí nezávislé, samostatné; vždyt nekonečně přesahuje
každou udržovanou dimensi zpřítomněnosti u věcí, by
tostí, které existují mimo nás a nezávisle na nás.
K pantheismu se může dojít, když se vychází z učení o bytí, které však nezná nauku o participaci na
bytí. Co je nám platný Heideggerův nářek nad tím, že
se ve filosofii zapomnělo na bytí, když nauka o bytí,
pokud se v ní nemluví o participaci na bytí, - může
vyústit v pantheismus? Snad je dobře, že české pro
středí se neseznámilo s Heideggerem (+1976),
a jen
došlo k Edmundu Husserlovi (+1938); jako příklad se
dá uvést zesnulý J. Patočka (+1977).
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Stoupenci tomášovského způsobu myšlení nemusí s
Heideggerem naříkat nad zapomenutím na bytí;
toto
obvinění z nedostatečného způsobu myšlení nemusí na
sebe vztahovat.
Právě Tomáš Akvinský se nedá ob
viňovat ze zapomenutí na bytí, jde však o to,
zda
Heidegger Tomáše vůbec znal.
Jakékoli nepřátelské tažení proti
katolicismu
na základě obviňování z nedostatečného způsobu myš
lení se stane okamžitě směšným, protože katolictví
velmi dávno, mnohem dřív, než novodobí
Kolumbové
"bytí" objevili,
zaslíbenou "Ameriku" nauky o by
tí už zásluhou sv. Tomáše dávno měli.
Také fakt, že se podařilo Evropu odkřestanštit,
nemusí mít nutně fatální prognosu. Už proto ne, že
současný trend evropského myšlení má převážně permisivní tendenci. Stačí, aby dosud žijící - autoři
tohoto trendu včas vymřeli; pokud se vyskytne do
bře fundovaná skupina vyznavačů tomášovské spiri
tuality jasného myšlení, progresivní permisivnost a
její šiřitelé ztratí oporu, a strašidlo z odkřestanštění světa se potichu vytratí.
Stačilo by málo
k tomu, aby světlo tomášovské nauky o bytí vymetlo
hrozící stíny nevěrectví, totiž aby se psaly fundo
vané rozpravy o tomášovské spiritualitě normálnímu
čtenáři srozumitelným způsobem. To však není lehké.
Pak by se stal každý člověk, který se nebojí domýš
let a z domyšleného vysuzovat důsledky pro opravdo
vé uskutečňování "žitého křestanství",
získat.
Vždyt jde o spiritualitu, která neznamená nic jiné
ho než řešení vztahu mezi člověkem a Bohem, a zod
povězení otázky: Bůh a já?!
Je třeba neustále, ba až do omrzení, opakovat a
zdůrazňovat, že člověk se nusí naučit uznávat svou
závislost na udržováni jeho účasti na bytí.
K tomu je třeba nejenom se naučit po tomášovsku
myslet, ale zároveň se učit pokoře. Ne já jsem pá
nem svého života, ale pánem mého života je ten, kte
rý mě v životě udržuje; já nepřidám k délce trvání
svého života ani jeden loket; já sám mohu propadnout
jen do nicotnosti smrti, ale život si nedám.
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Uznat svou marnost, to není maličkost, to je od
řeknutí se pýchy, namyšlenosti, spokojenosti se sebou samým. Proto také jakékoli odstoupení od
pýchy
bolí. Jenomže i myšlení - bolí. Jen jedno nebolí, hnít v permisivitě.
Protože se lidé vyhýbají myšlení a rádi stagnují
v samolibém upnutí se na sebe samotného, není lehké
prosazovat tomášovský způsob myšlení.
Co znamená upnout se na tomášovský způsob myšlení?
Nejde jen o to, naučit se myslet tomášovským způ
sobem. Nej těžší je vyvodit z Tomášova učení o bytí
důsledky pro život. Vyvozovat z poznané pravdy
dů
sledky pro život je velmi obtížná oblast myšlení. Ro
zum je vrozeně nucen z poznané pravdy hodnotit po
znanou pravdu jako cíl: zda poznanou pravdu odmítne
jako dobro,
anebo odmítne poznanou pravdu jako zlo.
Nestačí jen, aby byl člověk na základě svého po
znání nucen uznat svou naprostou závislost na udržo
váni v trváni své účasti na bytí, ale zároveň,
sou
časně je třeba vyvodit z přesvědčujícího poznání dů
sledek pro způsob života. 0 jaký důsledek jde?
Když jsem přímo nucen, abych svým rozumem uznal,
že musím být neustále udržován v trvání mé účasti na
bytí, musím zároveň s úžasem uznat, - v jak napros
té, ba absolutní závislosti žiji.
Každý okamžik mé
ho života je především mým obdarováním. Každý okam
žik mého života není nic jiného než darování zpřítonr
něnosti pro mou osobu. Žiji v neustálé přítomnosti udržované účasti na bytí, a bytí s trvalou neustálostí
pouze - "mám", bytí neustále přijímám jako dar.
Byly doby, kdy se psala zbožná cvičení, aby se člo
věk učil žít v přítomnosti Boží. Byly to dobře psané
úvahy, až na to, že dělaly dojem básnických
statí,
protože se v nich nevysvětlovalo, jak je možné,
aby
člověk se za svého pozemského života snažil
žít
v přítomnosti Boží.
Tomášovo učení o participaci na bytí vysvětluje a
objasňuje důvod, proč přemýšlející člověk by měl mít
pro každý okamžik svého života dost příležitostí
k
tomu, aby mu nikdy nescházely důvody k adoraci Boha.
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Toho Boha, který neustále udržuje dimensi lidské účasti na bytí, které Bůh uděluje člověku.
Zamyslet se nad potřebou adorace Boha je v naší
době víc jak časové.
Vždyt dnešní katolík se vyzna
čuje hlavně tím, že neadoruje ani před
svatostán
kem, i když říká, že věří ve skutečnou
přítomnost
svátostného Krista. Nej trapnější důkaz, že tomu tak
je, je skoro již "český" úkaz, že umělci začínají už
odmítat spolupůsobit při slavnostním hudebním závěru
pontifikálních
bohoslužeb, když je využíván také
ke hlasitému seznamování a informování, jen ne k ti
chému naslouchání, protože hudební závěr po mši sv.
se hlavně dělá pro zvýšení radostného usebrání, po
kud děkuji za příležitost, že jsem se mohl podílet
na slavnostně sloužené bohoslužbě.
.Naučít se adorovat Boha, klanět se Bohu, děkovat
Bohu, to je mnohem víc, než prosit, žadonit, vvnrošůvát slT'neco na~ltahu^ i kdvz k tomu a™1' nemám
jasne důvody, leda p rosbu o m ilost^
-/iCf „7
Když základní poznatek, který se pro nás ma stát
?
poznatkem běžným,
- ze jsme ponořeni do udržovaně
udělovaného bytí, do participovaného bytí, do
kážeme také zahrnout do našeho životního přesvědče
ní» uděláme první rozhodující krok, začneme chtěně
křesťanství žít. Projdeme také nejbolestnějšim úse
kem našeho života. Rozloučíme se totiž jednou pro
vždy se svou samolibostí, se spokojeností jse sebou
samotným, se svou namyšleností. A to_není malá
askese., to není malé~odříkán í . Co máš, co jsi ne
dost aT7nKdo_T s ů T _T y , který nevládneš ani
jediným
okamžikem v~ trváni svého životaI Vždyt
neexistuje
ani jediný okamžik, abys nebyl hlídán,
opatrován a
udržován. Naopak vždycky by vlastně stačilo
velmi
málo k tomu, abys přestal být, a začal - n e b ý t .
Neopatruje nás náš Udržovatel v trvání nám darova
ného bytí - jako zřítelnici oka svého? A jaká je
hase vděčnost? Jaký je náš údiv? Osobujeme se pro
sebe právo mluvit o - samozřejmosti.
^ z a t í m není nic samozřejmé,.naopak všechno exis
továni je ien naprogramované» totiž Bohem, ale ne námi.
Co nám zbývá?__Js.me-1i upřímní sami k sobě, tím
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i spravedliví vůči sobě. .jediné:
Dekování. Adorace. Klanění.
~~~S~Ta]T15Trr-T5masovský způsob myšlení a pro chápá
ní skutečnosti není třeba, aby se "žité křestanství'
dělilo na askesi a na mystiku.
Už samotné hodnocení skutečnosti se
neobejde
bez odříkání. Je to odříkání, ktere denně navozuje
zkušgrLQg-t-,— že mi byl opět_ dán nový den 7" a l e n ě jako
něco samozřejmého. Odřeknout si samozřejmost"trvání
toho", co mám, neznamená smutek, ale radost z toho,
že pokud "necd~~mám. mám pro to , že jsem všechno dostaí.
ĎUriknout se vlastnietvíisebeT"~t:o není m alá askesť.
Co máš, co jsi nedostal? Avšak odříkat se znamená,
zě vím dobře, jak velmi patří dary tomu, kdo dává,
á tak i vědět, zeT spíš patřím Dárci, než sám sobě.
Vlastně zaleží na založení člověka, zda
neustálá
adorace ve smyslu hymnu, "klaním se Ti, skrytý Bo
že",
bude pro něho radostí či povinností.
Také
není náhodou, že autorem těchto slov je právě sva
ty Tomáš.
A tak už první krok, ke k terému jsme se rozhodli, abychom začali "žité křestanství"
opravdu
prozívat, uz jen úmysl konečně začít,
je plný
tajemna, mystiky. Jsme tajemném neustále
vlastně
obklopení. Je jen nutné si to uvědomit, ale to ta~ké znamená, nebrat všechno za samozřejmost.
A tak
je nemalou ironií, že jsme si tak zvykli na samo
zřejmost hmoty, že už nám ani nevadí, že ani neví
me, co hmota je. A to je příznačné. Vlastně bychom
měli lidskou hloupost definovat jako důsledek ne
vědomosti, neznalosti, povrchnosti. Proto je pros
tý člověk mnohem přístupnější, než člověk namyšle
ný, jehož vzdělání spočívá jen v pamětově nashro
mážděných vědomostí, ale bez tvůrčího úsilí. Zvyk
li si však všechno hodnotit podle svého obrazu
jako samozřejmost. Nepřijali také své pamětově na
dání jako samozřejmost? Pamětově zvládnout, a ta
ké pamětově zapomenout - jaká samozřejmost!
Ani
nepotřebují, aby se museli učit hodnotit pravdu
jako cíl a smysl, stačí jen vědomosti zvládnout alespoň na nějakou dobu, pokud je potřebuji. Jsou-li
mimo potřebu, dají se lehko zapomenout.
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Snadněji propadají inflaci zla, kteří
se nenau
čili hodnotit pravdu jako cíl a smysl. Pro ně je jen
otázkou zručnosti pravdu obrátit v nepravdu, a proto
pravdu nehodnotit jako dobro. Snadnost, s jakou lidé
propadají
inflaci zla, je vysvětlitelná.
Nejdřív musí člověk zlostejnit k inflaci zla prá
vě v těch oblastech světa, kde člověk není hodnocen
křestanským způsobem,
a proto ho může inflace zla i
otupit. Setkáváme se s otupeností vůči zlu na každém
kroku, jestliže se pravda začne hodnotit jen jako po
znatek a nikoli jako dobro. Jen tak se může zlo do
stat za fasádu, pro kterou se zlo okamžitě nepozná.
Neupírá se člověku schopnost, že jeho rozum je scho
pen poznat pravdu? Bytí, - které poznávanou věc dělá
zřejmou, popírají jako příčinu pravdy.
Opovážlivá důslednost tomášovského způsobu myšle
ní je nemalá vůči samolibé nadutosti současného člo
věka. Na základě Tomášova učení o bytí nutně musíme
dojít k závěru, že pouhé uvědomení si, že každý z nás
vlastní pouze darované bytí, vede k nemalému odří
kání se lidské nadutosti a samolibosti.
Vždyt k jakému závěru nás vedou úvahy o udržované
participaci na bytí, pokud je domyslíme? Je možný
jen jeden závěr. Tento závěr se dá vyjádřit jen jed
nou větou:
Uznám-li svou závislost na udržovaném tr
vání účasti na bytí, musím současně uznat, že - VÍC
náležím Bohu, než sobě.
Slyšeli jste dobře. Všechno, co kolem nás existu
je nezávisle na nás, ale i my sami, - všichni náleží
me víc Bohu než sobě. To je výsledný závěr pramenící
z Tomášova učení o participaci na bytí.
Aplikované tomášovské učení o participaci na bytí
do denní praxe není ničím jiným, než praxí, aby se
člověk učil žít v přítomnosti Boží, Bůh udržuje na
ši účast na zpřítomněnosti. Vždyt vést svůj život v
přítomnosti Boží, která je všudypřítomnou zpřítomněností, znamená, naučit se žít svůj život s Bohem. Jir
nými slovy, již zde na Zemi se každý z nás může nau
čit sklánět se před myšlenkou, že věčnost nezačíná
až po smrti člověka. "Naše" věčnost začala už naším
početím, jakmile nastal okamžik, že propůjčené bytí
začalo být udržováno.
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Naše věčnost začala už prvním okamžikem trvání účasti na propůjčeném bytí, když se začala uskutečňo
vat účast na bytí; "naše" věčnost začala už
naším
početím.
Jde o věčnost, která pramení z
absolutní
plnosti bytí, které je první příčinou všeho, co sku
tečně existuje, protože všechno, co existuje, trvá v
existování jen proto, že je účinkem první příčiny,
která uvádí do účasti na bytí.
Od šedesátých let je Západ zaplaven inflací zla,
každodenně naservírovanou na stránkách ilustrovaných
časopisů, na obrazovce, v rozhlase, tisku, ale křestané se staví, jako kdyby nic nepozorovali.
Nebo je
inflace zla otupila do lhostejnosti? Jistě, zlo bylo
vždy, jenom nemělo zjemněnou podobu, nemělo líbivou
fasádu, aby se hned nepoznalo pro svou skrytost skr
ze masky, kterou pokrytci mezi námi zlu dali, a
to
záludně, aby vznikl dojem, že zlo je samozřejmou sou
částí našeho života.
Jaké je zdůvodnění hracích au
tomatů? Jsou pro zábavu a přebytky jsou určeny (v Ně
mecku)
pro výstavbu sociálních bytů. Podobně se potratářství schvaluje jako potřeba, ale vyzývavě
se
mlčí o ovulační metodě, která jednak nic nestojí, jed
nak by s jistotou vyřešila populační explosi. A tak
naše ulice, naše okolí vyzařuje zlo na běžícím páse,
zlo se vlévá mezi nás docela nepozorovaně, takže za
čínáme zlo brát jako samozřejmost.
Tato inflace zla v sobě skrývá bankrotářství jako
svůj vlastní důsledek. Když se zlo začne pojímat ja
ko samozřejmost, člověk se přestane zlu vzpírat, ba
přestane pocitovat před zlem odpor, a začíná
mít
strach před iniciativou - jít proti zlu.
Je starým pravidlem, že za fasádou nadutosti
se
skrývá strach, hlavně aby mě snad někdo neměl za hlou
pého. A protože každé zlo je bankrotářské, táhne za
sebou jako svůj důsledek - strach. Ze strachu,
aby
se nezůstalo pozadu, dopřávají rodiče svým dětem už
v jejich mladém věku "všechro", aby prý obstály
v
dnešním světě. Proč by měli své dítě učit, že člověk
je schopen svým rozumem poznat pravdu, a proto je ta
ké schopen rozeznat dobro od zla, když právě na ško
lách jsou učitelé, kteří popírají rozdíl mezi dobrem
a zlem?
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Nejhorší u žonglování se zlem je praxe, která učí skrývat zlo za kolektiv podle pravidla, když to
dělají všichni, nemůže to být tak špatné, a já budu
pro smích, když budu jiný.
Rozum člověka se však nedá do nekonečna obelhávat
a nedá si jednou provždy nalhat, že člověk je nezá
vislý suverén, který je sám sobě cílem a smyslem.
Rozum člověka naopak dokáže usvědčovat každou lžir vost.
Proč se prolhaný
začne bát?
Protože strach
je
doménou světa těch lidí, kteří už v mládí zabi
li svůj vztah závislosti k Bohu. Bůh se však nedá od
nás vyhnat, protože člověku byl dán rozum. Právě ro
zum na základě přemýšlení dovede člověka k Bohu, do
vede člověka k závěru, že je povinen uznat svou zá
vislost, a to totální závislost - už na pouhém tr
vání svého existování. Svět permisivně myslících li
dí, lidí žijících konsumním způsobem, je světem mani
pulovatelným, aby se lehce mohl stát světem bez Bo
ha; a proto hysterie strachu jako průvodce permisivního člověka nastoupí jako pojetí, že svět nebude už
moci lidi uživit, nebo v podobě strachu z rakoviny, z
infarktu, z války. Strach se stal neustálým průvod
cem světa bez Boha. Strach je totiž důsledek neslyš
ného odpadu od Boha, odpadu, který se prosazoval po
malu, pozvolna, tak říkajíc s dobou, protože "nejsem
přece blbej", jak měl ve zvyku říkávat jeden pán. Je
to strach, který vnucuje lidem horoskopy, každý tý
den nedočkavě očekávanými, ač jde
- jen o alterna
tivu, která někomu slouží, když umí strach
využít
jako dobrý obchod pro sebe. Kdo nevěří v Boha, věří
ve všechny možné pověry, protože strach plodí strach.
Není to trest, tento neustálý strach?
Nemít strach před strachem je uskutečnitelné jen
za předpokladu, když se překoná živočišný strach,
a
ten nemůže překonat zvíře.
Jen člověk může překonat
strach rozumem.
Osvobozující pohled na skutečnost na základě ro
zumového poznání, že skutečnost je neustále udržova
ná ve zpřítomněnosti, není nauka o účasti na bytí
kladivem na strach ze strachu?
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Tak docela samozřejmé přece jen není, že právě já
jsem určen pro pokračující přítomnost až do mých 100
let, naopak samozřejmost permisivního myšlení je také
usvědčována z hloupé nadutosti.
Strach z nicoty stá
vá se velmi lehko druhou alternativou. Strach z
po
myšlení, že to, co dosud je a existuje,
"hravě" může
přestat existovat. Permisivní myšlení
šedesátých a
sedmdesátých let vychovalo generaci, která má blízko
k hrůze z nicoty, hrůzu z pomyšlení, že stačí tak má
lo k tomu, aby nic nebylo. Jde o hrůzu, která je pod
míněna světem bez Boha.
Strach z nicoty je jednou alternativou. Avšak ra
dost z existování je druhou alternativou. Zvlášť po
jí knd si člověk sán u svym —rozumem dokáže vysvětlit,
jak
n je~ mozhe, ^e~VŤasTnl-^
rrsvóu" účast na bytí, ba jak je
' zřejmé poukazovat s jistotou na Boží existenci.
Také
bible s jistotou ujišťuje, že "v Bohu žijeme, dýoháme
a existujeme", (Sk 17, 28), a proto definuje alterna
tivu křesťana, který se dá těžko vmanipulovávat
do
strachu, který bez výhrad ovlivňuje jednání člověka.
K zakončení dosavadního trendu úvah, které převáž
ně mají rozumový charakter, je třeba podotknout,
že
i člověk protikřesťansky orientovaný, vyznavač islámu
nebo naopak jakéhokoli druhu atheismu, by je mohl
vyslechnout, pokud by měl dobrou vůli.
Tak velmi je třeba, abychom uměli na základě rozu
mových úvah obhájit křesťanství.
Je to potřebí proto, že právě na základech
rozu
mových je třeba řešit otázku nové spirituality,
ale
zároveň takové spirituality, která spočívá na výpově
dích Ježíše Krista.
Potřebujeme mít novou spirituali
tu.
Osmdesátá léta vykazují v současném křesťanství udivující trend; Dá se mluvit o křesťanství bez
spi
rituality; nebetyčně vybujelo - úsilí, aby se křes
ťanství zesocialisovalo.
Spiritualitou rozumíme to, co se dřivě běžně nazý
valo "duchovních životem", a co jedna z publikací edice Krystal v exilu nazvala "žitým křesťanstvím".
Spiritualita je snaha člověka, aby již během své
ho života navázal napojení na Boha.
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D imense účasti na bytí.
V křestanství nebyla spiritualita nikdy zanedbá
vána, /leda některýmiT tendencemi různých škol~ znevýraz n ována.
Tomášovšké pojetí křestanské spirituality postu
puje bez výhrad k jádru problému, kde začíná život
člověka s Bohem: Každý, kdo chce začít vést svůj život s Bohem podle tomášovského způsobu myšlení, mušíse nejen zřeknout starého způsobu života a myšle
ní, ale m u s T začít znova; mušT^^vyTvořit^prJ sebe no
vý vžtaTTTcé šlcutečnosti a k sobě samotnémii. a k to
mu je potřebí nemalé tvůrčí síly a námahy. Věru není většTm odříkáním a askesí, než prodrat se k
uzftan ÍT~totá 1 ni závislosti člověka~na darovaném bytí,
na~udrzované~~učášti na obdrženém bytí. Málo se dá
tomásbvskemu spekulativnímu myšlení vytknout odstup
od skutečnosti, protože právě Tomáš se tvrdě
sku
tečnosti drží a z ní vychází, když dělá středem své
ho myšlení participaci na
svěřeném bytí.
Jakmile
se člověk rozumově přesvědčí o nevývratnosti tomášovské nauky o participaci na bytí, pokud je
také
důsledný v aplikaci této nauky pro život, musí nut
ně v sobě překopat všechny dosavadní, většinou jen
zvykové způsoby myšlení, aby pro běžnou denní praxi
realisoval pravidlo, že víc patří Bohu, než sobě.
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Bytí je pro Tomáše Akvinského nejenom základem,
gruntem skutečnosti, ale je základem křesťanské a
katolické spirituality.
Tomášovská spiritualita je možná jen na zákla
dě faktu prožívané skutečnosti, že vše, co existu
je, existuje jen proto, že je udržováno v partici
paci na bytí. Tato ústřední Tomášova myšlenka je
oslňující, a také obstojí v každé době myslitelského vývoje.
Tento tomášovský koncept ovládá nejen
spekulativně rozumové myšlení, je aplikovatelné i
ppo theologii. Všechny evangelisty dosvědčené vý
roky, které se připisují Ježíši Kristu jako zprá
vy o pravdách, které Kristus přišel lidstvu sdě
lit, dají se přijmout, a tím vysvětlit,
vyložit,
interpretovat z hlediska nauky o participaci
na
bytí. Tento centrálně pojímaný koncept je aplikova
telný také na řešení otázky svátostí.
Potřebujeme mít novou spiritualitu.
Proč by
chom se měli bránit přijmout spiritualitu tomášovsky nesenou?
Nežijeme však v době nějak vyvážené, ale naopak
v době, která je charakteristická odklonem od svá
tostí. Jenomže jak je řešena otázka svátostí,
tak
je řešena i otázka křestanské spirituality. A po
kud není nijak řešena otázka svátostí, nemůže ani
řešení otázky spirituality být nijak oslňující.
A
proto se stává něčím běžným výtka, že západní křes
ťanství těžko může prokázat pokoncilovou spiritua
litu, totiž vzhledem ke spiritualitě hinduismu
a
buddhismu, nemluvě o spiritualitě ortodoxního, vý
chodního křesťanství.
Jak je řešena otázka svátostí, tak je řešena i
otázka spirituality pro evropsky orientovaný způ
sob myšlení.
Proč Kristus ustanovil svátosti?
Ustanovil je proto, aby odstraňovaly každodenní
banalitu zla, jímž je každý člověk zasypán tím víc,
čím větší je inflace zla, jak je tomu v naší době.
Pomocí svátostí naprogramoval Kristus pro člověka
novou budoucnost, a také domyslel budoucnost člo
věka, který má, a vždycky bude mít sklon k tomu,
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aby chtěl žít a existoval bez Boha. Člověk však od
počátku byl určen pro prostředí Boží, i když zavi
nil, že byl z prostředí Božího vyloučen,
vyhnán,
a tím pozemsky ohraničen do pouhé časoprostorovosti. Málo záleží na tom, že se v současné době stá
le ještě traduje osvícensky zednářské nadšení pro
pozemskou ohraničenost člověka ve smyslu vyhraničení člověka na sebe samotného, kdy se člověk do
konce pyšní se suverénní odkázaností na sebe samot
ného, která se pokrytecky označuje jako soběstač
nost člověka; člověk prý má jen jeden úkol, usku
tečňovat sám sebe. P o k u d j e fascinován kolektivem,
veImí~snadno se da zavřít do úzkých obzorů světa,
který je osvobozen od Boha. Kam ústí
osvícensky
tradovaná suverenita člověka?Ústí do strachu, po
tud si člověk uvědomí tvrdost hranic, do
kterých
je uveznen 7 ~o~T?Feřě se umlátí jako o mříže,
když
bude chtít vědomě kompensovat svou naprogramovanost
na absolutno jen ve smyslu úsilí, aby nadále pře
kračoval svou ohraničenost.
Ježíš Kristus dobře rozuměl psychologii člově
ka. Věděl, co člověku schází.
Člověk nebyl naprogramován tak, jak je tomu
u
zvířete, jen na časoprostorově omezenou participační dimensi, do které byl po svém pádu vhozen, uvr
žen, a odsouzen v ní žít po celý svůj život.
Člo
věk sice dokáže na základě rozumových úvah
pře
kračovat své hranice, které ho ohraničují, i když
ví, že nikdy "svými" prostředky nedokáže "své" omezení, ohraničení překročit. Tento sklon k abso
lutnu Kristus u člověka uměl dobře vyhmátnout, tak
dobře tento sklon znal, a proto jeho spád mohl do
bře pro budoucnost člověka domyslet. Věděl, že ne
jde o nic jiného, než o doplněni člověka.
Vnitřní
rozpornost člověka žene člověka k úsilí "sahat po
Hvězdách",
a na druhé straně se svíjí pod ^svou"
nemohoucností. nřed svou nemohoucí budnnrnnsti.
Kristus domyslel budoucnost člověka. Domyslel,
jakým způsobem by se pro každého člověka dala uskutečnit možnost doplnění člověka.
Dobře věděl,
že jde o dimensionální doplnění člověka. Proto ustanovil svátosti
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Svátosti mají umocnit člověka vzhledemk dimensi,
kterou
každičký člověk "má" jako pozemské účas
tenství na darovaném bytí. Jen tomášovský pohled
na svátosti s konečnou platností řeší důležitost fak
tu, proč Kristus vůbec svátosti ustanovil.
Svátos
ti byly ustanoveny pro doplnění člověka. Kristus ustanovil svátosti pro člověka proto, aby
pomohly
umocňovat participační dimensi člověka na obdrženém
bytí; pomáhajívymaňovat člověka z hranic
uzavřené
dimense na participaci, jejíž velikost byla dimensi
onálně ohraničena. Toto lidské účastenství na par
ticipaci je "pozemsky" omezeno. Proto jde vlastně
jen o jediné - doplnit člověka. Jak je možné dopl
nění člověka? Aby byla člověku dána možnost, která
pomůže umocňovat pavticipacni dimensi na byti.
Na základě nauky Tomáše Akvinského o participaci
na bytí dá se ozřejmit problematika svátostí a je
jich funkce. Ustanovené svátosti pomáhají umocňo
vat participační dimensi na bytí, pomáhají vymaňo
vat z hranic uzavřené velikosti dimense,
s jakou
člověk participuje na bytí.
Lehko se dá prohlásit za poučku věta, že způsob
řešení otázky svátostí je přímoúměrný způsobu,
ja
kým se řeší křestanská spiritualita. Není však opovážlivostí mluvit o svátostech v tom smyslu,
že
u člověka umocňují velikost jeho účasti na bytí?
Aplikovat nauku o participaci na bytí není opo
vážlivostí potud, pokud není opovážlivostí mluvit o
Ježíši Kristu jako o Bohočlověku. A tak ten, kdo
nevidí v osobě Ježíše Krista Bohočlověka,
- nemů
že se pokládat za křestana, ale také nutně se musí
stát posměváčkem "náboženství svátostí", jímž kato
lictví bez nadsázky skutečně je, a nikdy nedojde k
řešení otázky svátostí. A to je problematika naší
doby, která dopustila, aby se o osobě Ježíše Krista
mluvilo v permisivní tendenci, a proto zastřeně,
jako kdyby bylo opovážlivostí žádat od člověka, aby
alespoň vyslechl důvody, proč vidíme v Kristu Boho
člověka. Jakmile se stane opovážlivostí definovat
Krista jako Bohočlověka, začne být opovážlivostí mlu
vit i o svátostech.
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Tendence nemluvit o svátostech není bohužel nic
nového, naopak jde o trend víc jak 500 let starý,
kdy o katolictví se začíná mluvit s nemalou přezí
ravostí jako o náboženství svátostí.
Avšak o Boholidství Kristově mluvit či nemluvit
není věcí vkusu. Kristovo Boholidství je nosným pír
lířem křestanství, a kdo Krista neuznává jako Bohočlověka, nemůže se zvát křestanem. Také pro ten
to druh lidí se křestanství časem nutně stane zby
tečné, protože se pro člověka stane něčím bezcen
ným. Není mezi námi málo lidí, kteří o sobě pro
hlašují, "věřím v Ježíše, ale nevěřím v Boha";
a
tak ač "věří v Ježíše", překáží mu pro řešení
otázky zla existence Boha, a nevadí mu, aby byl bu
dován svět bez Boha. Jenomže co znamená skutečnost
osvobozená od Boha, a proto svět, v němž se
žije
bez Boha? Křestanství pro skutečnost osvobozenou
od Boha mělo vždy jen jedno pojmenování - peklo.
Je sice pravda, že slovo "Bohočlověk" se v bib
li nevyskytuje;
a tak jde o oprávněnost jeho po
užívání? Je třeba také zdůraznit, že
prohlášení
Ježíš je Kristus se rovná ujištění,
že JežJs j’e
Bohočlověk. Jisté je, že tak jasně se o Ježíši ja
ko o Kristu mluvilo v roce 451 na koncilu v Chalkedonu. 0 Ježíši z Nazareta se mluvilo jako o Kristu,
v němž jsou dvě přirozenosti, božská a lidská, ne
boř obě přirozenosti sjednocuje Kristovo boholidské bytí v jednu osobu.
Je totiž možno podle To
mášovy nauky o participaci na bytí mluvit o boholidském bytí.
Na základě nauky o bytí se dá ozřejmit
osobní
jednota mezi božstvím a lidstvím, stává se smyslu
plným prohlášení,
Ježíš je Kristus, to je Boho
člověk.
Když apoštol Pavel psal dopis do Koloss, mluví
o Kristu jako o tajemství. (Kol 2, 2)
Protože
apoštol psal řecký, užívá pro české slovo "tajem
ství" řecké slovo "mysterion". Apoštol Pavel dává
Krista do rovnítka s tajemstvím, takže Kristus je
totéž co tajemství, a proto Kristus a tajemství je
pro apoštola jedno a totéž.
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První generace křestanů a křestané prvních stole
tí běžně zaměňovali Krista a tajemství.
Pro první
křestany byl Kristus mysterion, tajemství.
Teprve když
místo řeckého slova "mysterion" se
začalo užívat latinské slovo "sacramentum",
česky
"svátost", pozvolna se upustilo od identifikace
osoby Kristovy se svátostí; hlavně v západním křesfanství se svátosti přestaly chápat kristologicky,
a
Kristus se přestal ztotožňovat se svátostí. Svátosti
se začaly chápat mechanicky; hlavní zájem se
týkal
zodpovězení otázky, kdy byla která svátost ustanove
na, kterými slovy a za jakých okolností působí, a v
tomto trendu žijeme dodnes.
Ztotožňování Krista s "mysterion" vyplývá organi
cky z boholidského bytí Bohočlověka, Krista.
Boholidské bytí sjednocuje obě přirozenosti, lidskou
a
božskou, v jednu osobu Ježíše Krista. Proto záleží
na okolnostech, jak se zdůrazňuje svátostnost osoby
Kristovy. Namítne-li se, že svátostnost osoby Kris
tovy je samozřejmostí, nemusí se mít vždy na
mysli
základní předpoklad, že se o Ježíši Kristu
zásadně
mluví jen jako o Bohočlověku.
Tento předpoklad není v naší době samozřejmostí a
stejně není jednoznačně zodpovídána otázka, proč vů
bec Ježíš Kristus přišel na svět. Liberální voltairiáni osmdesátých let 20 .století sice zdůrazňují na
dále, že můžeme Kristu děkovat za náročnou
etiku;
usilujíovědomě méněcenné hodnocení Kristovy osobnos
ti. Kvůli náročné etice věru nemusel chtít umřít na
kříži. Nechtějí nic slyšet o smírčí oběti na kříži,
vždyt jejich Bůh tak jako tak je Bůh deistů,
který
sice svět stvořil, ale protože mu také dal zákonitos
ti, proč by se měl dál o svět a člověka starat, vy
žadovat smíření, osvobozovat člověka nebo dokonce i
nabízet možnost participace na bytí Boží přirozenos
ti? Jenomže narážíme na větu biblicky doloženou, a
biblicky doložitelné je tvrzení, že Kristus svátosti
ustanovit chtěl, a také svátosti ustanovil, jak do
svědčuje Nový zákon. A máme-li na mysli Pavlovo mís
to v jeho dopise do Koloss (2,2), kde apoštol ujištuje, že Kristus je svátost, začíná se ujasňovat ta46

ké myšlenka, že Kristus přišel lidi osvobodit, spasit.
Jak je také přišel osvobodit?
Jestliže Kristus je mysterion-svátost, nabývá člo
věk skrze přijímanou svatost spojení s Kristem jako
s prvotní svátosti.
Go t o znamená, když se řekne, že
Kristus ie prvotní svátost?
3
Svátostí přijímá clovék účast na boholidském bytí
Jezíše~Krista.
PrTj~ímát svátosti znamená, že člověk se
rozhodl
přijmout řešení svého vztahu "Já a Buh", a to má ra
dikální dopad.
Totiž přijmout účast na boholidském
bytí zavazuje člověka, aby přijal za svou budoucnost,
kterou nabízí Kristus. Jakou budoucnost nabízí člo
věku Kristus? Kristus přišel člověku umožnit,
aby
se mohl alespoň přiblížit k plnosti života ještě bě
hem svého pozemského života. Aby se člověk
také
chtěl dát vyvést z banality denní totality zla kolem
sebe; aby se dal zbavit zla, zla hříchu; aby se mohl
doplnit_jirostor mezi tím, čím člověk chce být a
čím se má stát, ale čím by se nikdy vlastními silami
nestal.
Přijímání svátostí člověka zavazuje, aby si
chtěl přivlastnit soulad mezi budoucností, kterou by
rád chtěl dosáhnout, ale nedosáhne, protože mu k ní
vždycky nějaký kus schází, a mezi budoucností, kte
rou nabízí Kristus: člověku umožnit na základě svá
tostí přiblížení k plnosti života ještě během pozem
ského života.
Jenomže získat účast na boholidském bytí na
zá
kladě přijímané svátosti je sice nebývalou možností,
ale také nabídkou těžko srozumitelnou, i když se dá
interpretovat na základě nauky o participaci na bytí.
Jde totiž o zodpovězení otázky, jak je možné,
aby
k nabytí účasti na boholidském bytí stačila dimense,
která byla člověku propůjčena k participaci na bytí,
které je mu
darováno. A tu jsme u gruntu
řešení
otázky, proč vůbec Ježíš Kristus svátosti ustanovil.
Kristus vlastně svátosti ustanovit musel, pokud vů
bec chtěl dát lidem příležitost, aby již za svého ži
vota mohli získat účast na bytí přirozenosti Boží, o
níž mluví apoštol Petr. (2 Petr 1, 4) Aby člověk byl
funkčně uzpůsoben k účasti na boholidském bytí, muse
la by být umocněna participační dimense člověka.
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Aby mohla být umocněna participační dimense člově
ka, musely být pro člověka ustanoveny svátosti. Funk
ci svátostí je umocnění člověka, pokud svátosti při
jímá platně. Umocnění participační dimense skrze svá
tosti je nutným předpokladem k tomu, aby člověk při
jetím svátostí mohl získat účast na boholidském bytí
Ježíše Krista. Nezáleží mnoho na tom, jak dlouho tr
vá umocnění participační dimense, aby mohlo u člověka
dojít k účasti na boholidském bytí. Jisté však také
je, že každým hříchem, sebe víc všedním a
"běžným",
dojde vždy ke snížení participační dimense na
boho
lidském bytí, a k naprostému jejímu odmocnění každým
těžkým hříchem. Každý těžký hřích anuluje
jakýkoli
stupeň umocněnosti participační dimense na
boholid
ském bytí Ježíše Krista.
Aby mohlo být pro každého zainteresovaného člověka
umožněno umocnění participační dimense na boholidském
bytí pomocí svátostí, na to reagoval Kristus s velkou
vážností, ale také s mimořádnou horoucností.
Věděl,
co člověku dává, a ustanovoval svátosti s velkou toužebností. Svátostmi se mělo lidem zprostředkovat do
sažení účasti na bytí samotného Ježíše Krista, a pro
to vnoření člověka do náruče Boží. Kristus dal usta
novením svátostí prostředky člověku, kterými měl být
člověk doplněn na základe účasti na boholidském bytí
podvojné přirozenosti Ježíše Krista.
I když nezáleží mnoho na námitce, že dimensionální
doplnění participační schopnosti na základě svátosti,
která nebyla hodně přijata, může dostat mžikové trvá
ní, jakmile člověk znovu upadne ve zlo, do viny a do
hříchu, - je třeba neustále zdůrazňovat, že umocně
ní člověka bylo vždycky programováno. Jde jen o člo
věka samotného, zda do tohoto programu vstoupit chce,
či nechce. A pokud chce, jde vždy o intensitu, v, jaké
stav víry u jednotlivého člověka probíhá. Jak velká je
intensita víry, tak velká je intensita umocnění par
ticipační dimense, aby mohlo dojít k účasti na boholidském bytí Ježíše Krista.
Kdykoli se člověk dopustí něčeho zlého, byt jen v
myšlenkách, stačí to k tomu, aby se podle
velikosti
zaviněného zla přímoúměmě umenšovala i velikost in48

tensity, v níž probíhá u člověka velikost stupně par'ticipace na boholidském bytí.
Proto se nedivme, že je mezi námi pořád tolik za
čátečníků ve zvládnutí křestanské spirituality.
Začátečnictví se projevuje v jeho nijak neutucha
jící křehkosti, s jakou se neustálý začátečník
do
pouští oněch malinkatých hříchů, které se pozorova
teli mohou jevit jen jako nepříjemní komáři, jenomže
když se mnohost malinkatých komárů sečte, tak se mu
sí uznat, že jejich nepříjemnost není malá, takže se
o malých vinách nedá mnohdy pro jejich častost pro
hlašovat, že jsou zanedbatelné.
Pak není divu,
že
takový křestan navždy zůstane začátečníkem v křestan
ské spiritualitě. Častá recidiva v začátečnictví "ži
tého křestanství" pro svou urputnost v průběhu neu
stálého opakování může se stát těžko vyléčitelnou.
U každého z nás stojí zlo mezi námi a Kristem,
a
vždycky znejištuje. Proti jakékoli nejistotě obstojí
jen zbraň tomášovsky ukutá. Tou zbraní je úsilí chtít
existovat z Boha. Co znamená existování z Boha?
Člověk si má zvykat na myšlenku, že opravdu lid
ské existování se dá pochopit jen v tom smyslu,
že
člověk ve "svém" existování víc náleží Bohu než sám
sobě.
Zvykovost tohoto pohledu na "existování" však
časem způsobí, že člověk každodenně si s radostí uvědomí důsledky poznání, že je si vědom "svého" vta
žení do bytí, které je příležitostí jak k radosti,
tak příležitostí k adoraci, klanění, děkování za ne
ustálou Bozi blízkost. Je to blízkost všudypřítomná a
neustále udržovaná, protože neustále udržuje
účast
na darovaném bytí. Tato adorace je výsadou, kterou
si může přivlastnit i nepokřtěný.
Radostnost adorace pokřtěného^e mnohem hlubší a
poznátelnost jejího základu ieště zřeiměiší.__ Vždyt
každaTsvátost je darem zdarma daným. Podarovanost n a
základě přijeti svátosti může se stát vědomě uvědo
movanou, a může se š taY Tied s ťa1 ým vědomím
člověka,
který si není vědom ničeho zlého, ale jen toho,
že
u něho denně probíhá neustálá touha po setkání s Je
žíšem Kristem pomocí nástroje, jímž je každá svátost.
Jde o řáúošTnost adorace,—která může probíhat
neu49

stále: pokud se člověk dokáže neustále sám sebe ptát,
s jak velkou intensitou se chce "dnes" bezprostředně
setkat se svátostným Kristem, a s jakou důrazností odmitá pomyšleni, že by mohl přijmout Krista k sobě
s
reservou.
Že pokřtěný začal existovat z Krista je jisté
od
okamžiku, kdy byl svátostné přivtělen na základě křtu
ke Kristu.
Aby pokřtěný začal chtít existovat z Kris
ta, o to jde při přijeti každé svátosti. Aby neustále
trval na své výsadě, že náleží Kristu, znamená,
aby
neustával trvat na úmyslu, "chci náležet Kristu",
a
aby znal jen tento druh rozhodnuti, a nepřipustil je
ho opak.
Ježíš Kristus požaduje na pokřtěném jen jedno: aby denně pracoval na sobě. Proto ustanovil svátosti a
chtěl , abychom svatosti- přij iinaTrí~7~protože je to JežiJLjýristuI~ sám, ~který vylévá při každém příjetí_svátosti na člověka sve_vlastní sjednocování se; vtahuje
Člověka db napojení na sebe samotného.aby člověk exis
toval ž~~BOhay ~~~~
ATakTcPmožnost existováni z Boha, o to jediné Ježí
še Krista prosme.
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RESUMEE.
1. Der Mut Christ zu werden.
Es ist wichtig die Frage nach dem Sinn und Ziel
des Christentums zu beantworten. Dadurch wird
in
der Zeit des Konsumismus und der gelebten táglichen
Praxis eines Pragmatismus bei den sogenannten kritischen Christen
auch eine wichtige Frage beantwortet, warum die Menschen entweder Christen sein
wollen oder gar nicht wollen, wenn sie
erfahren,
was eigentlich einen "Christen" ausmacht.
Es geht
námlich auch um die Antwort, die uns die Tatsache
erláutern wird, weswegen ein getaufter Mensch, ein
Christ, immer nur ein Anfanger in seinem Christsein
bleibt und weshalb die Christen der achtziger Jahre keinen Mut haben, den Grund des
eigentlichen
Christseins zu entdecken. Die falsche
Auffassung
vom Christentum, daB das Christsein nur eine hóhere Art der Moral sei, das ist nur ein lastiges Er
be der Aufklárungszeit, das durch ungeeignet gezogene Schlússe im philosophischen Bereich
verursacht wurde.
Das Ziel der Moral ist moralische Verbesserung
des Menschen; wird das Christentum nur ais eine
hóhere Moral angesehen, dann kann ais Ziel
menschlicher Bemůhungen wieder nur der
Mensch sein.
1st der Mensch allein das eigentliche Ziel - des
Christseins? Nur unter der Voraussetzung, daB das
Gute in sich selbst und aus sich selbst
gut sei,
ware es moglich, das Christentum ais eine
hóhere
Moral zu betrachten. Gutes ist jedoch eine Wahrheit, die ais persónliches Ziel angenommen,
ein
Wert ist, den der Mensch fůr sich verfolgt.
1st also der Grund des Guten eine Bewertung der
anerkannten Wahrheit, dann ist das Gute
in sich
selbst von der Wahrheit abhangig; diese hángt von
einer existierendenSache ab, die der Mensch gerade
erkennt. Mit groBer Berechtigung hat der Kólner Kar
dinál J.Hóffner auf die Notwendigkeit hingewiesen,
die Unkenntnisse in der Philosophie zu ůberwinden,
um den Mut zum Christsein zu entdecken.
Denn das
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Christentum ist ja mehr ais nur eine bloBe hóhere
Moral.
2. Die Beweisbarkeit der Existenz Gottes.
Der Mensch ist gezwungen die Gegenwart um ihn
existierender Dinge anzuerkennen. Und das gleicht
der Anerkennung, daB alles, was ihn umgibt, unabhángig von ihm und neben ihm existiert.
Weil jedeš Ding eine Existenz hat, so ist
es
gegenwártig, ist aktuos; es ist ein seiendes Ding,
weil es seine Anwesenheit, seine Aktuositát, sein
Sein hat. Weil das gegenwártige Ding sein Existieren hat,
ist es ins Sein, in die Aktuositát
gebracht
worden.
Jeder Mensch ist gezwungen, alles, was tatsáchlich existiert, anzuerkennen, das heiBt das Existieren des seienden Dinges nur ais eine Teilhabe
am Sein anzuerkennen. Auch ist er gezwungen anzuerkennnen, daB diese Teilhabe am Sein
durch die
erste Ursache immerwáhrend erhalten wird, die al
les ins Existieren fůhrt, in die Teilhabe am Sein;
zugleich wird auch das Existierende
durch
die
erste Ursache in der Teilhabe am Sein
erhalten.
Wir haben die Angewohnheit die erste
Ursache
ais Gott zu bezeichnen. 1st der Mensch gezwungen,
die Abhángigkeit der tatsáchlich
existiarenden
Dinge von der ersten Ursache anzuerkennen, heiBt
es auch, daB er selbst nicht fáhig ist, sich sein
Sein zu geben; er steht zwar in seinem ganzen Leben lang im Sein ais in seiner Aktuositát,
doch
nur auf Zeit, námlich bis zum Tode; seine Aktuo
sitát wurde ihm nur geliehen. 1st er nicht
ge
zwungen, uber eine erhaltene Teilhabe am "seinen"
Sein zu reden? Denn die ganze Zeit der
Lebensdauer ist dem Menschen bloB bemessen worden;
er
konnte "sein" Sein nur bekommen. Von wem?
Nur
von dem, der selbst das Sein im UberfluB hat und
nicht auf kurze Zeit, sondern auf Ewigkeit;
von
dem also, der selbst Sein ist und nicht wie wir,
die das Sein nur haben; man kann in der Frage
nach der Menge des Seins nicht bis ins Unendliche
gehen.
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Der Beweis der Gottesexistenz
der Teilnahme am Sein eigentlich
schůttern.

ist auf Grund
nicht zu er-

3. Die thomanische Denkweise.
Basierend auf den Grundkenntnissen der Philo
sophic unter der Voraussetzung, daB die Unkenntnisse in der Philosophie nicht mehr ais selbstverstándlich hingenommen werden, kann man jeden,
der denken kann,
zur Anerkennung der Tatsache
fůhren, daB er das Sein nur geschenkt bekommen
hat, daB er am Sein nur Teilhabe hat,
daB die
Teilhabe am Sein notwendigerweise eine erhaltene
Teilhabe sein muB. Und so kommt es, daB alles,
was existiert, nur ein teilhabendes,
partizipierendes Sein hat, weil es am Sein
hóchstens
eine Teilhabe haben kann.
Die Seinslehre, die keine Teilhabe am
Sein
kennt, ist fůr das Christentum eigentlich
unbrauchbar. Wenn die Seinslehre nicht in die Lehre von der Partizipation am Sein zentriert ist,
ist sie geneigt dem Pantheismus zu verfallen und
damit dem Materialismus, wenn es um die Anhánger
des Atheismus geht.
In seiner wissenschaftlichen Erstlingsarbeit,
das heiBt vor dem Erlangen
des
Doktorgradus,
setzte der junge Thomas von Aquin (+ 1274)
die
Lehre uber die Teilhabe am Sein ais Zentrum sei
ner Gedankenwelt. Jeder Mensch ist gezwungen das
immerwáhrende Erhalten der Teilhabe am Sein anzuerkennen, denn er selbst ist nicht einmal imstande, sich zur Dauer seines Lebens eine Sekun
dě zuzugeben; heute ist er, er existiert,
denn
er lebt, - vielleicht morgen nicht, weil er aufhort zu sein, er stirbt. Diese Art von
Uberlegungen, die in der Teilhabe am Seinbegrůndet ist,
kann das gelebte Christentum
weder in Asketik
noch in Mystik teilen; denn der Mensch, an die
immerwáhrende Hilfe Gottes gebunden, steht in der
permanenten Teilhabe am Sein, so daBjeder Mensch
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jeden Tag aufs neue anfángt und an das Vergangene ankniipft. Darum sagt Jesus Christus mit Verbindlichkeit: "Ich nenne euch nicht mehr Diener'V
er sprach also von der Freundschaft
zwischen
Gott und Menschen.
Der Freund hat Anteil am Leben seines Freundes; die Apostel sollen Teilhaber am Leben Gotteswerden, der Mensch soli "teilhaftig an der Natur Gottes werden". (2 Petr 1, 4)
4. Die "erhaltene"

Teilhabe am Sein.

Der Mensch muB in seinem Denken lernen, seine
Abhángigkeit von dem Erhalten seiner Teilhabe am
Sein anzuerkennen.
Wenn er aus dieser Denkweise praktische Konsequenzen zieht, dann kommt er notwendigerweise
dazu, daB er mehr Gott als sich selbst
gehort;
die Ewigkeit des Menschen hat mit dem Augenblick
angefangen, wo es bei ihm zur Verleihung desSeins
gekommen ist und seine Teilhabe am Sein
ange
fangen hat, um immerwáhrend erhalten zu werden.
Die Zustimmung zur Wirklicheit, daB das
geliehene Sein vom Erhalten der Teilhabe am
Sein
abhángt, ist eine Voraussetzung fur die
thomanisch getragene Spiritualitát des Christen.
In
den achtziger Jahren ist vielleicht der Einwand
der Hinduisten und Buddhisten berechtigt,
daB
das Christentum von heute ohne Spiritualitát ist.
Es ist fraglich, ob nur ein sozialisiertes Chris
tentum bestehen
soil? Ein Christentum ohne die
Absicht zu lehren, daB der Mensch schon wáhrend
seines Lebens auf dieser Welt auch eine richtige Verbindung mit Gott bekommen kann, so einem
Christentum fehlt die Spiritualitát.
Im Christentum wurde nie
die Spiritualitát
vernachlássigt, nur ist sie durch die Tendenzen
verschiedener Schulen in ihren Konturen unscharf
geworden.
5. Die Dimension der Teilhabe am Sein.
Der Kern der thomanischen Aaffassung
licher.Spiritualitát ist die Losung der

christFrage,
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wann und wie das Leben des Menschen
mit Gott
beginnt.
Die Anerkennung der totalen Abhángigkeit des Menschen am Erhalten
der Teilnahme am
Sein, am geliehenen Sein,
zwingt
zum SchluB,
daB es die Pflicht des Menschen ist,
Gott mehr
ais sich selbst zu gehóren.
Aber das ist
auch
die Antwort auf die kunstlich
hervorgerufene
Problematisierung der Sakramente.
Ubrigens ist
sicher, daB wie die Antwort fiir die Losung der
Sakramente durchgefuhrt wird, so wird auch
die
Frage der Spiritualitát gelóst werden.
Die Problematik der Sakramente soil die Fra
ge lósen, ob es móglich ist, durch den Empfang
der Sakramente auch zur Ergánzung des
Menschen
zu kommen.
Welche Ergánzung des Menschen?
Es geht um die Ergánzung der Dimension,
der
Menge und der GroBe der Teilhabe am Sein.
Die Sakramente sind durch Jesus Christus darum eingesetzt worden, um die GroBe der Teilhabe
am Sein an jenem Menschen zu potenzieren,
der
sich dazu entschloBen hat, diese Sakramente
zu
empfangen.
Das Potenzieren der Partizipationsdimension
am Sein bedeutet, dem Menschen die Moglichkeit zu
geben, am gottmenschlichen Sein Jesu Christi zu
partizipieren. (Vgl. 2 Petr 1, 4)
Durch die
Sakramente empfángt der Mensch
die Teilhabe am
gottmenschlichen Sein des Gottes Sohnes, Je
sus Christus. Wenn also jemand den Gottmenschen
in Jesus Christus ablehnt,
der kommt auch notwendigerweise zur Ablehnung der von Christus eingesetzten Sakramente.
Weil die Dimension der Partizipation am
geschenkten Sein, die dem Menschen unter der Voraussetzung des immerwahrenden Erhaltens der Par
tizipation am Sein geliehen wurde, nicht geniigt,
damit er am gottmenschlichen Sein partizipieren
kann, muBte Jesus Christus die Sakramente fur die
Menschen einsetzen. Die Sakramente potenzieren
den Menschen zum Existieren aus Gott.
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RÉSUMÉ.
1. Odvaha být křestanem.
Je důležité zodpovězení otázky o smyslu a cí
li křestanství,
a to právě v době konsumismu a
v denní praxi žitého pragmatismu. Odpověň na tu
to otázku také zodpoví, proč lidé chtějí či ne
chtějí být křestany, když se dovědí, - co dělá
křestana křestanem.
Tato odpověcl také vysvětlí
téměř neustálý úkaz, že pokřtěný začátečník zů
stane navždy začátečníkem.
Ježíš Kristus předpokládal u apoštolů, že ži
li podle náročné morálky. Ale osvícenské pojetí
křestanství neoprávněně označovalo křestanství za
vyšší stupeň morálky. Jenomže cílem morálky
je
mravní zdokonalení člověka. Pokud je křestanství
chápáno jako vyšší morálka, pak se má stát cílem
lidských snah jen - člověk. Také prohlásitkřes
tanství za vyšší morálku je možné jen na zákla
dě předpokladu, že dobro na ničem nezávisí, pro
tože dobro samo v sobě je dobrem.
Je však dobro dobrem ze sebe samotného, pro
tože není na ničem závislé? Co je dobro?
Dobro je pravda přijatá jako osobní cíl, hod
nota, kterou člověk pro sebe sleduje.
Je tedy
základem dobra hodnocení poznané pravdy, a není
tedy dobro na ničem nezávislé.
Ani pravda není
na ničem nezávislá. Pravda závisí na existující
věci, kterou člověk poznává.
S velkou oprávněností poukázal kolínský kardi
nál J. Hoffner na nutnost, překonat neznalosti
ve filosofii; jinak se ani v člověku nemůže ob
jevit odvaha být křestanem. Vždyt křestanství je
mnohem víc než pouhá vyšší morálka.
2. Dokazatelnost existence Boží.
Člověk je nucen uznat přítomnost věcí
kolem
něho existujících. A to je totéž jako uznat,
že
všechno, co kolem něho je, existuje mimo něho a
nezávisle na něm.
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Protože věc má existenci, proto je přitomná.
Existujici věc má zpřitomněnost, má byti. Proto
že přítomná věc má existování, byla uvedena ve
zpřitomněnost, v bytí.
Každý je nucen pozorovat na všem, co existu
je, že každé existování je pouze účast na bytí.
Také je nucen uznat, že tato účast na bytí je
- neustále udržována první příčinou, která uvá
dí v existování, v účast na bytí. Zároveň
tato
první příčina nutně v této účasti na bytí exis
tující věc udržuje.
První příčinu všeho jsme si
zvykli nazývat Bůh. Je tedy člověk nucen
uznat
naprostou závislost na první příčině všeho,
co
skutečně existuje. Člověk je nucen uznat,
že si
sám sobě svou zpřitomněnost, své bytí není scho
pen dát, a že pouze po celý svůj život stojí ve
zpřítomněnosti, v bytí, které mu bylo jen na čas
propůjčeno, totiž do své smrti.
Také je nucen i
uznat, že neustále stojí v udržované účasti
na
své zpřítomněnosti, a to po celou dobu svého tr
vání, tj . po celou dobu svého života. "Své" by
tí pouze dostal; a mohl svou zpřítomněnosti být
obdarován jen od toho, kdo sám bytí někomu dru
hému může dát, protože má bytí v nadbytku,
je
bytím v plnosti, je sám bytím; u věcí
ani v otázce množství bytí nemůžeme jít do nekonečna.
Důkaz existence Boží na základě účasti na by
tí je vlastně neotřesitelný.
3. Tomášovský způsob myšlení.
Na základě základních znalostí z filosofie a
za předpokladu, že se neznalosti ve filosofii
přestanou brát jako samozřejmost, lze
každého
přemýšlejícího dovést k uznání faktu, že má bytí
pouze darované, že má na bytí pouze účast, že účast na bytí musí být nutně udržovanou účastí. A
tak vše, co existuje, má pouze participované by
tí, protože může mít na bytí nanejvýš účast.
Nauka o bytí, která nezná participaci na bytí,
je pro křestanství vlastně nepoužitelná, ba do
konce nepotřebná.
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Jakmile nauka o bytí není centrována do učení
o participaci na bytí, vlastně je neschopna ne
propadnout pantheismu, a tím i materialismu,
pokud jde o stoupence atheismu.
V první vědecké práci, tj . j eště před dosažením
doktorského gradu, učinil sv. Tomáš Akvinský své
učení o participaci na bytí centrem svého myšle
ní. Každý člověk je nucen uznat neustále udržo
vanou účast na bytí, nebot sám ze své moci nepřir
dá si k trvání svého života ani vteřinu; dnes je,
existuje, žije, ale zítra možná již nikoli, pro
tože přestane být, zemře.
Tento způsob uvažová
ní, který stojí na participaci na bytí, také ani
nemůže dělit žité křestanství na asketiku a mys
tiku; vždyt člověk je vázán na neustálou
pomoc
Boží, stojí v neustálém udržování jeho účasti na
bytí, takže člověk každý den začíná znova, nava
zuje na včerejšek. Proto Ježíš Kristus se zá
vaznou důsledností řekl: "Již vás nebudu nazý
vat služebníky", (J 15, 15), ale mluvil o přátel
ství mezi člověkem a Bohem. Přítel se podílí na
životě přítele; apoštolově se mají stát účastní
ky na životě Božím, člověk se má stát
"účasten
na Boží přirozenosti". (2 Petr 1, 4)
4. Udržovaná účast na bytí.
Člověk se musí ve svém myšlení naučit uznávat
svou závislost na udržování jeho účasti na bytí.
Vyvodí-li z tohoto způsobu myšlení praktické
důsledky,
dojde nutně k závěru, že více náleží
Bohu, než sobě; věčnost člověka začala okamžikem,
kdy u něho došlo k propůjčení bytí a jeho účast
na bytí začala být neustále udržována.
Uznání faktu, že propůjčené bytí závisí na udržované účasti na bytí, - je vlastním předpo
kladem pro tomášovsky nesenou spiritualitu křestana. Ale v osmdesátých letech je téměř oprávně
ná výtka hinduistů a buddhistů, že současné křeatanství je bez spirituality. Nepřipouští se jen
křestanství zesocialisované? Křestanství bez sna
hy, aby člověk již během svého života zde na zemi
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navázal skutečné napojení na Boha, takovému křes
ťanství schází spiritualita.
V křesťanství však nebyla spiritualita zaned
bávána, jen byla tendencemi různých škol
znevýrazněna.
5. Dimense účasti na bytí.
Jádrem tomášovského pojetí křesťanské
spiri
tuality je řešení otázky, kde začíná život člově
ka s Bohem.
Uznat totální závislost člověka vůči udržované
účasti na člověku propůjčovaném bytí, nutí k zá
věru, že je povinností člověka, aby chtěl víc pa
třit Bohu než sobě samotnému. Ale to je také odpověd na uměle vyvolávané problema tisování svátostí.
Ostatně jak je řešena otázka svátostí, tak je ře
šena i otázka spirituality.
Problematika svátostí vlastně řeší otázku, zda
je možné, aby skrze přijímání svátostí došlo také
k doplnění člověka. Jaké doplnění člověka? Jde o
doplnění dimense, dávky, velikosti účasti na bytí.
Svátosti byly Ježíšem Kristem ustanoveny
proto,
aby umocnily velikost účasti na bytí u toho člo
věka, který se rozhodl přijímat ustanovené
svá
tosti.
Umocnit participační dimensi na bytí
znamená
přiblížit pro člověka možnost, aby začal parti
cipovat na boholidském bytí Ježíše Krista. (Srov.
2 Petr 1, 4)
Skrze svátosti přijímá člověk
účast na boholidském bytí Bohočlověka, Ježíše Kris
ta. A tak kdo odmítá Bohočlověka v Ježíši Kristu,
nutně dojde i k odmítání jím ustanovených svátos
tí.
Protože nestačí dimense účasti na bytí, které
bylo člověku propůjčeno za předpokladu neustálého
udržování účasti na
darovaném bytí, aby člověk
mohl zde na zemi žít
z Boha, musel Ježíš Kris
tus pro lidi svátosti ustanovit.
Svátosti umocňují člověka, aby mohl existovat
z Boha.
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