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Josef kardinál Ratzinger hovořil s italským novinářem Vittoriem
Messorim v Brixenu v srpnu 1984. Překladatel Rio Preisner se při překladu soustředil výlučně na odpovědi dotazovaného,které samy o sobě
mluví jasnou řečí. Novinářovy otázky a komentáře jsou nahrazeny
orientačními tituly.

O SVÉ ČINNOSTI V REDAKCI ČASOPISU CONCILIUM

Nikoli já jsem se změnil,ale jiní. Na první redakční schůzi jsem
zdůraznil kolegům zásady. První: naše skupina nesmí podlehnout žád
nému druhu sektářství nebo aroganci,Jako bychom byli nějaká nová a
pravá církev,cosi jako poboční magisterium s monopolem na křestanskou
pravdu. Druhá: diskutovat se musí bez subjektivních úhybů a výpadů,
se zahleděním se na realitu Druhého vatikánského sněmu a jeho sku
tečných textů a ryzího koncilového ducha,nikoli s pošilháváním po
nějakém imaginárním Vatikánu číslo tři. Tyhle předpoklady se v nás
ledujícím období dodržovaly čím dál míň,až po onen bod zvratu - k
němuž došlo někdy v roce 1973 - kdy se začalo prohlašovat,že texty
Druhého vatikánského koncilu už nijak nezavazují katolickou theolo
gii. Ba dokonce se bez obalu prohlásilo,že sněm stále ještě spadá do
klerikální tradice Církve a že
s takovými dokumenty nelze postou
pit o mnoho dál. A že musí být překonány. Koncil že byl pouze jakýsi
začátek. Ale v těch letech jsem se velmi brzy distancoval od redakce
i od skupiny stálých přispívatelů. Vždycky jsem se snažil zachovat
věrnost Druhému vatikánskému sněmu,onomu dnešku Církve,aniž
bych toužil po nějakém nadobro zaniklém včerejšku, a také
aniž bych netrpělivě vyhlížel nějaký zítřek,který není náš...

O SVÉM POSTAVENÍ PREFEKTA KONGREGACE PRO VĚCI VÍRY

Ve svém ne zrovna příjemném postavení /které ml nicméně skýtá ur
čitý přehled o všeobecné situaci/ Jsem pochopil,že Jistá “útočnosť’
některých teologů vyplývá z příznačné mentality blahobytné západní
buržoazie. Realita konkrétní Církve,pokorně prostého lidu Božího,se
zásadně liší od imaginací,s nimiž se operuje v “laboratořích” na
destilaci utopie.
Písmo SVATÉ A LIDSKÉ BLUDY

Slovo Písma svátého platí v Církvi po všechny časy,zrovna tak Ja
ko stále trvá lidská omylnost. Proto i nadále platí varování apošto
la Pavla před “lžiproroky©.• lžiučiteli,kteří se budou snažit zálud
ně zavést zhoubná bludařská učení." /II Petrův 2,1/.
Blud není žádný doplněk pravdy. Nezapomínejmesže pro Církev víra
znamená “obecné dobro“,bohatství,Jež patří všem,počínaje chudými,
kteří bývají aspoň chráněni před věroučnými znetvořeninami. Proto
Církev^spatřuje v ochraně pravé víry i Jakési sociální dílo,z něhož
těží všichni věřící. Z toho plyne,pokud Jde o bludy.že se nesmí za
pomínat na ochranu práv Jednotlivého teologa,ale neméně také na och
ranu práv společenství. Na vše se samozřejmě musí pohlížet ve světle
velkého příkazu Písma: “Pravda v lásce”.

- 2 A proto také exkomunikace,která i dnes hrozí bludaři,se musí chápat
jako nápravný trest,což znamená,Jako trest,v němž nejde ani tak o.
potrestání,Jako spíš o nápravu,o polepšení. Ten,kdo nahlédne a uzná
svůj blud,bude zase kdykoli přijat s otevřenou náručí do plného společanství Církve,a to Jako zvlášt milovaný syn.
V kanónu 751 čteme:"Kacířstvo Je tvrdošíjné postbaptismální po
pírání Jisté pravdy,Jež souvisí s boží'katolickou vírou,nebo je ne
méně tvrdošíjné pochybování o ní..." Ve skutečnosti věci nejsou tak
Jasné,Jak Je definuje nové kanonické právo /a Jinak ani nemůže být/«
Dnes už nenarážíme na otevřené "tvrdošíjné popírání" a "tvrdošíjné
pochybování". Nicméně lze i nadále předpokládat,že obojí existuje v
naší mnohovrštevně. intelektualizované době,s tím rozdílem,že se Jaké
takové nechce Jevit. Dnes obvykle kladou lidé své vlastní teologic
ké hypotézy proti magisterlu s poukazem na to,že učitelský úřad prý
nevyjadřuje víru Církve,nýbrž pouze "archaickou římskou teologii"*
A namítají,že nikoli Kongregace;ale oni, "kacíři",reprezentují "au
tentický" smysl tradované víry. Tam,kde existuje kromě tohosilněj
ší církevní pouto,setkáváme se s podobnými,ale podstatně spřízněný
mi fenomény: žasnu nad obratností teologů,kteří se dovedou zasazovat
za pravý opak toho,co Je psáno v Jasných dokladech Magisteřia,a Jsou
s to tuto svoji zvrácenost naučenými dialektickými metodami prosa
zovat Jako "pravý" výklad těchže dokladů.
KONCIL

PO

KONCILU

Vývoj věcí po Koncilu Jako by stál ve výrazném protikladu k^očekávání křestanu,počínaje nadějemi Jana XXIII. a Pavla VI. Křestané
se stali opět menšinou,a to víc než kdy Jindy 'od konce starověku.
/.../
Papežové a otcové Koncilu očekávali novou katolickou Jednotu,a
namísto toho Jsme se dočkali nejednoty,která - abych použil slov
Pavla VI. - Jako by postupovala od sebekritiky k sebezničení. Cekalo
se nové nadšení a namísto toho věci vyústily v znechucení a nezájem.
Cekalo se,že se vykročí vpřed,a namísto toho Jsme se setkali s pro
cesem postupující dekadence,která se rozvíjela do značné míry ve
znamení následování údajného "koncilového ducha",a který tím o to
účinněji a intenzivněji zdiskreditovala. /.../
Je třeba Jasně prohlásit,že reálná reforma Církve předpokládá
Jednoznačný odvrat od zbloudění,Jehož katastrofální následky se už
nedají popírat. /.../
Bránit dnes skutečnou tradici Církve znamená bránit Koncil. A na
še vina Je také,že Jsme mnohdy poskytli záminku /a to na"pravlci" 1
na "levici"/ k tomu,že se Druhý vatikánský koncil chápal Jako "zlom"
a překonání tradice. Ve skutečnosti Je tu kontinuita,která nedovolu
je ani návrat do minulosti ani útěk vpřed,ani anachronické touhy, a
také není důvodem k netrpělivosti. Musíme zůstat věrni dnešku
Církve,a nikoli jejímu včerejšku nebo
zítřku. A
dnešek Církve,to Jsou koncilové dokumenty,s vyloučením Jakýchkoli
v. ý-ih r a d,které by Je omezovaly, a Jakéhokoli výběr u,který
býjé znetvořivši. /.../
Moje diagnóza zní: ocitli Jsme se v autentické krizí,kterou nut
no překonat a vyléčit. A navíc bych zdůraznil,že právě pro tento
léčebný postup reprezentuje Druhý vatikánský koncil skutečnost,Již
nutno bez výhrad,přiJmout. S podmínkou ovšem,že se Koncil nebude
„chápat Jako pouhý bod odvratu,od něhož bychom se vzdalovali úprkem
kamsi vpřed,nýbrž Jaku háze,na níž lze bezpečně stavět. Teprve vlast
ně dnes objevujeme Jeho "prorockou" funkci: některé texty 2.vatikán
ského koncilu se ve chvíli vyhlášení Jevily věru v Jakémsi dobovém
předstihu. Pak přišla kulturní revoluce a sociálni-zmatky,které
Otcové naprosto nemohli předvídat,za nichž se však ukázalownakolik
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právě jejich odpovědi - tenkrát předjímavé - byly určeny právě
těmto budoucím č§jsům. Z toho velmi jasné plyne, že návrat k
těmto dokumentům má pro naši současnost zcela zvláštní význam:
dávají nám nezbytný nástroj, s nímž můžeme dnešní problémy řešit«
Je na nás, abychom obnovili Církev nikoli navzdory Koncilu, ale
v souladu s pravým Koncilem«(•••)
Schematismus jakéhosi před a po v dějinách Církve, napros
to nezdůvodnitelný dokumenty 2» vatikánského koncilu, v nichž
naopak znovu potvrzuje kontinuita katolicismu, ten nutno rozhodní
odmítnout, Neexistuje žádná před nebo pokoncilová Církev: existu*
je pouze jedna jediná Církev, která se ubírá cestou ke Kristu,
která stále prohlubuje a vždy lépe chápe poklad víry svěřený
samotným Pánem. V těchto dejinách neexistují žádné skoky, žádné
zlomy, a také žádné změny v kontinuitě. Koncilu naprosto nešlo
o to vnést do Církve jakousi (časovou dichotomii.(•••)
Hlavně bych řekl, že 2.vatikánská koncil dozajista nechtěl
” změnit” víru, nýbrž ji chtěl vyjádřit^účinnějším způsobem. Dált
bych řekl, že dialog je možný jen na základe jasné ^identity. Mů
žeme, musíme být "otevření”, ale jen když máme,co říct, a když
jsme si vybudovali vlastní identitu. Tak to chápali papežové
a Otcové Koncilu. Někteří z nich byli jistě optimističtí způso
bem, který se nám z naší dnešní perspektivy jeví ne dost kritic
ký a realistický. Ale pokud se domnívali, že se mohou s důvěrou
otevřít ke všemu kladl ému v moderním světě, bylo to ^především
proto, že sami si byli jisti svou identitou, svou vírou, zatímco
mnozí katolíci v posledních letech se bez váhání & bez zábran^
vystavují světu, to jest vládnoucí moderní mentalitě, která už
v samých základech začala narušovat depositum fidei, které už
přestalo být každému samozřejmé,(...)
Nikoli křestané odmítají svět, nýbrž spíše svět odmítá jo,
a to jakmile začnou vyhlašovat pravdu o Bohu, Kristu a člověku.
Svět se nadme nevolí, jakmile hřích a milost nazveš jejich jmé
ny. Je načase, aby se po období neuvážené "otevřenosti” v křestan
ství obnovilo vědomí, že patří k menšině, a že se často,dostává
do opozice k věcem,'které se zdají být evidentní, zřejmé, a při
rozené mentalitě, již Nový zákon nazývá - a rohodně ne v kladném
smyslu - duchem světa", ^e načase zase najít odvahu k nobhonformismu, schopnost vzdorovat všelijakým směrům běžné kultury,
skoncovat s jistým druhem euforické pokoncilová solidarity.(..«)

Jestliže se ’’restaurováním1, rozumí návrat zpět^ žádná ta
ková ^restaurace možná není. Církev postupuje k naplnení dějin,
vzhlíží k Bánu, který přichází. Ne, neexistuje cesta zpět, není
ani možné jít zpět. Proto také žádná "restaurace” ve zmíněném
smyslu neexistuje. Ale jestliže restaurováním rozumíme hledání
nové rovnováhy po všem tom přehnaném otevírání se světu, po všech
těch nadmíru kladných interpretacích agnostického a ateistického
světa, pak ovšem takto chápaná restaurace (jako nově nalezená
w^nováha mezi orientací a hodnotami v katolické totalitě) je
nemálo žádoucí,~a proto také v Církvi zrovna probíhá. V tom smys
lu se dá říct, že se tím uzavírá první fáze po 2.vatikánském
koncilu.(...)
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Situace se změnila, klina se směníme k her Šímu v a srovná
ní se situací, kterg živila evíorii, jejíž ovoce leží před námi
jako varování. Křestah se vracík realismu, což znamená k pozernému sledování znamení času. Preto vylučuji mežnest jakéhokoli
(nerealistického) pomyšlení, že by se dalo jít zpět cestou, ja
koby se 2.vatikánský koncil vůbec nekonal. Mnohé konkrétní výsled
ky, jak je dnes .vidíme, neodpovídají sice záměrám koncilových
Otců, ale jistě nemůžeme říct: bylo by bývalo lépe, kdyby se
Koncil vůbec nekonal. John Henry kardinál Newman, historik kon
cilů a velký učenec,^který konvertoval ke katolicismu z anglikanismu,-řekl, že každý koncil znamenal pro Církev vždy cosi ris
kantního, a že by měl tudíž být svoláván jen, a b^r prodiskutoval
přísně vymetený počet problémů a nezasedal příliš dlouho. Jistě,
reformy vyžadují čas, trpělivost a také pohotovost riskovat, ale
přeste není dovoleno řict^Nesvolavéjme koncily, protože bývají
nebezpečné,” Já si spíš myslím, že pravý čas 2«vatikánského kon
cilu ješťě nenastal, že jeho autentické přijetí ještě ani nezačar
lo: jeho dokumenty byly chvatně pohřbeny pod horou povrchních a.
vysloveně zkreslujících publikací. Četba litery těchto,dokumentů
nám pomůže odhalit jejich pravého ducha. Teprve až znovu odhalí
me pravdu těchto velikých textů, pochopíme,, co.se ,vskutku^stalOj
a zareagujeme na to s novou vervou. Opakuji:katolík, který jasně
a <ovšem i s bolestí rozpozná škody, které napáchala v Církvi
špatná interpretace 2.vatikánského koncilu, musí najít i možnost,
jak oživit i sám 2.vatikánský koncil, koncil patří jemu, a nepat
ří těm, kteří se i.nadále chtějí ubírat cestou, jejíž výsledky*
byly katastrofální. Nepatří těm, kteří, a nikoli náhedou, pořad
ještě nevědí, jak naložit s 2.vatikánským koncilem, který nazý-‘
vají ’’zkamenělinou klerikální éryfi.(...)

Jisto je, že Koncil nevedl k obratu, jaký očekával Jan
XXIII. (Nezapomeňme, že země jako Holandsko, Švýcarsko a Spojené
státy bývaly baštami tradicionalismu a loajality k Římu!). de ta.ké nutno připustit, že i s ohledem na celou Církev modlitba pape
že Jana, aby Koncil znamenal pro Mrkev velký krok vpřed k obno
venému životu a jednotě, nebyla - aspoň* dosud - vyslyšena.(•••)

Bude-li se na 2..vatikánský koncil a jeho výsledky hledět
jak® na zářné období dějin Církve,‘to záleží na všech katolících,
kteří jsou povoláni jej zas oživit. Jak řekl Jan Pavel II. ve
své připomínce svátého Karla Boromejského v MiláněCírkev zítřka
nepotřebuje nové reformátory. Církev potřebuje nové světce”.(...)

... Nechci tu mluvit o průbojnosti mladých církví (jako
třeba v Jižní Koreji) nebo o vitalitě pronásledovaných církví,
protože to nelze spojovat bezprostředně s 2.vatikánským koncilem.
Jako i jevy krizové nelze přímo odvozovat z Koncilu. Jistou na- ‘
ději v rovině univerzální Církve - a děje se t© přímo v samém
středu Církve v západním světě - vzbuzuje vznik nových, hnutí,
která nikdo neplánoval a nikdo nepřipravovalj která však povsta
la spontánně z niterné vitality samotné víry« Manifestuje se v
nich - i když’ nepřímo - cosi jako svatodušní období Církve. Mys
lím tu například na hnutí charismatiků na cursillos, na fokolariny, na společenství neokatechumenů, na-hnutí Communione e Liberazione atp. Všechna tahle hnutí samozřejmě přinášejí jisté problé
my. A skrývají se v nich i větší nebo menší nebezpečí. Ale je
tomu se vším, co je živé. Sétkávám se zrovna, a to stále častěji
se skupinami mladých lidí, kteří z celého srdce tíhnou k nezten
čené víře Církve, a kteří chtějí žít tuto víru plně a mají v sobě
velký misionářský «lán. Xnben^ivní .život modlitby v těchto
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prostě plnou a nedílnou &atolicitu...(..•)
... V dané chvíli převažují však směry,^které se ve skuteč
nosti ubírají zcela jiným směrem. Když se podíváme zpříma na
’’povšechnou meteorolickou situací’’ ducha, yiezbývá nezamluvit,
jako už předtím, o^krizivíry a Církve. Překonat ji můžeme jen,
když ji čelíme zpříma tváří v tvář.(...)

REALITA ZVANÁ CÍRKEV
Domnívám se, že autenticky katolický-význam reality zvané
’’Církev” se v tichosti vytrácí, aniž by byl výslovně zamítnuto ,
Mnozí už nevěří, že to, oč běží, je .realita, kterou chce sám Pán.
Dokonce některým teologům se Církev jeví jako čistě lidský výtvor
jako nástroj, který jsme sami vytveřili"a který můžeme podle libos
ti reorganizovat podle momentálních potřeb. Jinými slovy, v kato
lickém myšlení se všemožnými cestami, dokonce i v katolické teo
logii, šíří pojetí Církve, které nelze označit už ani za protes
tantské v "klasickém” smyslu. Mnohé současné ekleziologické idejo
připomínají spíš model všelijakých severoamerických ’’svobodných
církví”, do nichž se kdysi utekli věřící před tlakem ’’státní
církve”, jak jej vytvořila Reformace. .Tihle zběhové, kteří ztra
tili už víru v institucionální Cfrkev z vůle Pistovy, a kteří
zároveň chtěli uniknout před církví státní, ši založili vlastní
církev, organizaci střiženou podle svých potřeb.(...)

Pro katolíka se Církev vskutku skládá z lidí, kteří organi
zují její vnější padobu. Ale za touto podobou se skrývá základní
stavba chtěná samým Bohem, a je tudíž, nezrušitelná, Zá lidským
povrchem se skrývá mystérium reality víc než lidské, jež se zcela
vymyký autoritě reformátorů, sociologů a organizátorů. Když se však
namídto tolj© hledí na ^Církev jako na výlučně lidský výtvor, na
produkt našeho vlastního usilování^ pak i obsah samotné víry se
stane libovolným, víra se ve skutečnosti připraví o autentický,
neomylný nástroj svého vlastního projevu. A tak se ztrátou mysté
ria Církve, jež^je nadpřirozené a ne jenom socilogické, i sama
kristolo^ie ztrácí vztah k božskému, vrací se k Čistě lidským
^truk-tUram, a nakonec ^končí u pouhého lidského záměru: Písmo sva
té dostane podobu ježíšovské^o projektu, projektu sociálního osvo
bození, nebo nějakého^jiného, ’ čistě historického a imanentistioké
ho projektu, který může sice i nadále budit zdání náboženskosti,
ale svou podstatou je vlastně ateistický.(...)
LID BOŽÍ
... V tom je, po pravdě řečeno, skryto i nebezpečí zamítnu
tí Levého zákona návratem k Starému. .V Písmu lid Boží odkazuje
ve skutečnosti na Izrael, na modlitby a víru jeho vztahu k Bohu*
Omezit však definici Církve na tento pojem znamená opominout
novozákonní pojetí Cfrkve, jež teprve je úplné. Výraz ”lid Boží”
nakonec vždy jen odkazuje k starozákonnímu rysu Církve, k jejímu
sepětí s Izraelem. Ale novozákonní charakter Církve je mnohem
přesněji, vystižen .pojetím ”Těla Kristova”. Člověk se stává Církví
a-jejím'údem nikoli sociologickým zapojením, nýbrž právě jen spo
jením s TělemJPáně skrze křest a Eucharistii*, Za pojetím Církve
ja^.0 lidu Božího, jež se;s takovou výlučností dnes prosazuje,.se
smývají ekLejžiologické vlivy, které se defacto vymezují Starým
zákčnem; zdá.Se. že i vlivy politické, skupinové a kolektivistickéo
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Neexistuje však vpravdě novozákonní, katolické pojetí:'Církve
bez přímého - živého vztahu nikoli k pouhé •'•sociel,ěgii:,v.alě v
prvé řadě ke křistologii. Církev není určena jen .’’kolektivem
věřících”: tím, že je ”Tělo Kristovo”, je mnohém více než pouhý
součet svých údů. (...’)

Na tomto světě jedině- Církev jde i za radikální,. ,něpřekrorčitelnou mez: za hranici smrti. Všechny ^údy Církve, .živé i mrtvé
jsou ve spojení s jediným životem, který vyplývá z toho, že všich
ni jsou včleněni do Těla Kristova.
): -

e o / .Communio sanctorům-.znamená také účast na ’’posvátných
věcech”, čímž se rozumí milost svátostí, který vyvěrá ze zemřelé
ho a zmrtvýchvstalého Krista. Právě tento tajemný-, áyšak reaálný’
svazek, tato. jednota v Životě, -způsobuje, že Církev.není7hašé
Církev, s níž ijjychom mohli nakládat, jak se nám’Zachcey Ona nao
pak je spíš Jeho Církev. Všecko, co jenjen naše Církev, není
Církev v nejhlubším slova smyslu; patří to jen k jejímu. lidskému
- a tudíž druhotnému» přechodnému-r-aspektui(•«•)
Kdyby Církev byla vskutku naše Cfrkev ^ kdybychom 'jedině íhý^’
byli Církev, kdyby její struktury nebyly z vůle Krista,, pak by už
nebylo možné chápat hierarchii jako službu pro pokřtěné, kterou
založil přímo Pán, Zhamenalo by to odmítnout koncegť autority .
z Vůle Boží, tedy autority, která .své právo zakládá v Bohu a_nikolá- - jak se děje v politických^ strukturách - na souhlasu ’ větši
ny členstva nějaké brganižace. Ale Kristova Církev není žádná stra
na, ani spolek, ani klub.. Její ne^hlubší a permanentní struktura
nenívdemokratická, nýbrž.’ss krám entá lni, a tudíž.hierarchická.
Nebot hierarchie založená na apoštolské .následnosti tvoří"nezvrat
ný předpoklad síly a.reality svátostí« ‘takováto auterita se neza
kládá na většině hlasů; je založena na autoritě samého Krista,
kterou On z vlastního úradku předal určitým-mužům, aby Ho^repre
zentovali až do Jeho konečného, návratu, "^ediňě.-když obnďvíme^tu
to perspektivu,’bude možné objevit znovu také nezbytnost a užitek
poslušnosti vůči legitimním církevními hierarchiím.(;•»)
o«« Církev předpokládala,--že každý před slavením Eucharistie
nezbytně prohlásí:Zhřešil jsem, Pane, nehl.eä na mé hříchy. Býva-^
la to obligátní invekace. každéhp kněze: každý biskup, i sám papež
zrovna-jako ten nejposlednější kuěz museli<toto:prohlásitypři
každodenní mši svaté. .1 laikové a všichni ostatní členov’érCírkve .
byli vyzváni, aby vespolek vyznali svou* vinu.^Prot* káždyj-ý Církví
bez výjimky musel sam před sebou přiznat;,.- že "je hříšný, prcs.it
o odpuštění a vydat sena cestu opravdové nápravy.Alé z toho ni-;'
jak neplyne, že i Církev~o sobe^je hříšná. Církev - jak jsme vidě-'
li - je skutečnost, která tajemně a ^nekonečně přesahuje součet
svých údů.‘Abych vskutku dosáhl Kristova odpuštění, staví se můj
hřích do protikladu k víře Jeho -CířkvevC*•.)

Dnes jako by mnoho teologů, k.něží i laiků na to zapomnělo.
Nejde jen o záměnu”Já všeobecným My, osobní odpovědnosti odpověd
ností kolektivní. Mnohdy, to budí dokonce dojem, že někteří lidé,
možná podvědomě,vobracejí svou modlitbu, naruby, jako-by.ji mys
leli takto sliehleď na hříchy. Církve, ale na mou víru...”. Jestliže
to tak skutečně chápou; pák" ž„toho plynou \ážn£-íláél^dký:-'- provi
nění jedinců sé -stávají proviněními' Církve, awíra se redukuje
v^osobní záležitost, v můj ’způsob chápání a přijímání Boha a Jeho
příkazů. Věru se obávám, že takhle.se dnes cítí a myslí zcela běž
ně. I V.i svědčí, nakolik se na mnoha místech obecné katolické
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Musíme mít ustavičně na mysli, že Církev nepatří nám, ale
Jemu. Proto ’’reformy”., ”obnevy” - jakkoli nezbytné - nemohou
mít jen podobu námi horlivě a činorodě vytvářených nových, umných
struktur. Z takového usilování může vzejít nanejvýš jakási ”nase
církev”, podle našich měřítek, jež moheu být někdy opravdu zajíma*
vá, ale která nicméně sama o sobě nejsou pravá Církev, totiž ta,
která uchovává naši víru a oživuje nás svátostmi. Chci tím říct,
že to, co jsme schopni vykonat my, je nekonečně podřízené Tomu,
jenž koná. Proto opravdová ’’reforma”’’nespočívá v pracném budová
ní nových fasád (i když některé ekleziologie tvrdí opak). Skuteč
ná ’’reforma” znamená usilovat o to, aby všecko t® naše pokud možno
zmizelo ve viditelnější prospěch toho, co náleží Kristu. Tuhle
pravdu si znamenitě uvědomovali světci. Světci vskutku do hloubi
reformovali Církev, ale nikoli tím, že plánovali nové struktury
ale tím, že reformovali sami sebe. To^ co Církev potřebuje, aby
mohla sloužit potřebám člověka v kterékoli době, je svatost, a ne
manažerství.(•..)

ŘEHOLE A KNĚŽÍ

... Velké náboženské řády (jinými slovy, právě ony tradiční
pilíře vždy žádoucí církevní reformy) byly pod nárazem pokéncilového období otřeseny, ztratily nebezpečně mnoho krve a dočkaly se
toho,vže jejich nové přírůstky byly zredukovány na dosud nebývalou
úroveň, a zdá se, že jimi stále ještě zmítá krize identity.(...)
v,. Smrtící krize zachvátila hlavně řehole tradičně ’’nejvzdě
lanější” a intelektuálně nejlíp vybavené.(...)
Vž samo postavení kněze je jedinečné a moderní společnosti
cizí, hikdo už jako by nebyl s to pochopit funkci a úlohu, která
nevyplývá ze souhlasu většiny, nýbrž z reprezentace kohosi jiné
ho, kdo se'S knězem o tuto svou autoritu dělí. A tak vzniká velké^pokušení postoupit od nadpřirozené ’’autority reprezentace”,
jež je znakem katolického kněžství, k přirozenějším ’’funkci
koordinátora souhlasu”,,což znamená ke kategorii snáze pochopitel
né, protože pouze lidské a kromě toho v souladu s moderní kultu
rou. (...)

Jde takříkajíc o pokušení útěku od mystéria hierarchické
struktury založené Kristem k běžnějšímu typu lidské organizace.
(• • •)

O ZPOVĚDI
Kěkteří kněží tíhnou teď k tomu udělat z ní beze zbytku
jakýsi ’’pohovor”, cosi jako terapeutickou sebeanalýzu mezi dvěma
osobami na stejné úrovni.(.. •) Kaopak je mnohem víc Jřeba, aby
kněz zůstal v pozadí, a uvolnil prostor pro Krista, který jediný
může odpustit hříchy. Také zde je proto nezbytné vrátit se k au
tentickému kontextu svátosti, v níz se člověk dotýká mystéria.
Je třeba obnovit smysl pro akandalon toho, že člověk může druhému
člověku říci •’odpouštím ti tvoje hříchy”! V té chvíli - jako z
téhož důvodu i v ostatních svátostech - kněz zajisté svou autoritu
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neodvozuje z toho, že lidé se tak usnesli, nýbrž přímo od Krista.
Ono Ego, které praví"Ego te absolvo", nepatří lidskému tvoru,
nýbrž je přímo Ego našeho Pána.(...)
Ť

Při bližším přihlédnutí se za "repeticemi" některých dřívěj
ších zpovědí také skrývala vážnost setkání dvou osob, které si
uvědomovaly, že stojí tváří v .tvář mystériu Kristova odpuštění,
jež přichází skrze slova a gesta hříšného člověka. A nezapomeňme,
že do tolika "rozhovorů", které se staly nemálo analytickými^ se
z velice lidských příčin vloudil pocit sebejistoty, seberozhreše*
ní, který - při té spoustě vysvětlování - neskýtá skoro už prestor pro vědomí osobního hříchu, za který jsme - přes všechny po
lehčující okolnosti - vždy odpovědni...(...)
BISKUPSKÉ KONFERENCE

Je dobře si uvědomit, že biskupské^konference nemají teo
logickou bázi, že nepatří ke struktuře Církve, jak ji ustanovil
Kristus, $ kterou nelze vyloučit; mají pouze funkci časnou,
praktickou.(...)

Žádná biskupská konference o sobě nemá pověření učitelské,
její doklady zavazují leda se souhlasem jednotlivých biskupů...
Vyplývá to z ochrany přirozené podststy katolické církve, jež je
založena na episkopální struktuře a nikoli na ně jaké ^federaci
národních církví. Rovina národní nevyjadřuje žádný církevní roz
měr. Nutno si znovu ujasnit, že v každé diecézi je pouze' *jéden
pastýř a učitel víry ve společenství s ostatními pastýři a uČite,li a s náměstkem Kristä. Katolická církev je založena na rovno
váze mezi společenstvím a osobou, v tomto případě mezi společens
tvím jednotlivých dílčích církví spojených v univerzální Církev
a osobou odpovědného představitele diecéze.(...)
Vskutku silné dokumenty proti nacionálsocialismu pocháze
ly od ojedinělých, odvážných biskupů. Dokumenty biskupských konfe
rencí bývaly naproti tomu spíše matné a slabošské, pomyslíme-li
na to, co by ona tragedie byla vyžadovala.(...)
Podle klasického pojetí koncilu mravní jednohlasnost nemá
kvalitu volby, nýbrž svědectví...Jestliže je někomu tento bod
jasný, pak uz nepotřebuje další důvody, aby^pochopil, že biskups*
ké konference, které kromě toho reprezentují mnohem omezenější
okruh než koncil, nemohou volbou rozhodovat o pravdě. V té souvislosti^bych^rád poukázal na jednu psychologickou okolnost. Katolič
tí khěží mé generace byli vedeni k tomu nevytvářet opozice mezi
kolegy, vždy usilovat o dohodu a nesoustřeďovat přílišnou pozor
nost na sebe zaujímáním extrémních stanovisek. Proto v mnoha
biskupských konferencích jakýsi druh solidarity, a^možná i touha
po klidném, nerušeném životě v konformismu, vede většinou k tomu,
že nakonec přijme stanovisko aktivních menšin odhodlaných dosáh
nout přesně vytýčených cílů.(...)

Vypadá to vždycky velmi pěkně, když se rozhoduje společně.
Tím se však riskuje ztráta onoho "skandalon" a ^bláznovství".
Písma, oné ^’soli'* a "kvasů, které křestan .(zejména^když je bis
kup, a tudíž obtížen, neúprosnou odpovědností za věřící) potřebuje
dnes, v této vážné krizi, víc než kdy jindy.(...)
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Ano, italflký duch je lepší#.Netouží tolik po erganizování
a skýtá proto víc možností pro jednotlivé osobnosti, pro ojedině
lé iniciativy, pro originální ideje, které - jak jsem uvedl ve
spojitosti se strukturou mnoha biskupských* konferencí - jsou pro’
Církev nezbytné. Světci byli lidé imaginace a nikoli funkcionáři
všelijakých aparátů# Navenek byli možná "neobvyklé” osobnosti,
ale presto zgruniu poslušní a zároveň nesmírně originální a osob«
ně nezávislí. A Církev, nikdy to nepřestanu^opakovat, Církev
potřebuje světce neskonale víc nežfunkcionáře. A.pak mám také
rád latinskou humanitu, která pokaždé uvolní prostor pro reálnou
osobu, a to i v nutném předivu zákonů a kodexů: struktura má své
opodstatnění, ale nesmí ujařmit osobu.(...)
teologiE a církev

Značné okruhy teologů jako by zapomněly, že teologie není
záležitostí jednotlivého odborníka, nýbrž celé katolické komunity,
veškeré Církve. Ze zapomnění, že teologické dílo má sloužit Církvi
vyplývá teologický pluralismus, který je ve skutečnostijen subjektivismem a individualismem, jenž nemá skoro nic společného se
základem obecné tradice. Skoro každý teolog, zdá se,chce ted být
"tvořivý". Ale jeho opravdový úkol tkví v tom,^aby rozmnožoval
obecný vklad a zároveň aby přispěl k pochopení a vyznávání víry
nikoli aby ji "vytvářel". Jinak sé víra začne rozpadat v řadu
protikladných škol a proudů, k nemalé škodě tím vším zmateného
lidu Božího. V posledních letech se teologie usilovně snažila
uvést v soulad víru a znamení doby, což mělo přispět k objevení
nových způsobů šíření křesťanství. Mnozí si však nakonec uvědomi
li, že tohle úsilí často přispěje spíš k zhoršení než překonání
krize. Bylo by nespravedlivé toto tvrzení zobecňovat, ale bylo
by také nesprávné je prostě a jednoduše popírat.(...)

KATECHEZE

Od chvíle, kdy teologie není s to ustavičným experimentová
ním zprostředkovat obecný model víry, hrozí rozpad i katechezi.
Některé katechismy a mnozí katechéti už neučí katolickou víru
v její harmonické celistvosti - kdy každá pravda předpokládá a
vysvětluje druhou - , ale spíš se snaží podle momentální kulturní
situace učinit některé prvky křesťanského dědictví lidsky "zajímavými"# Jednostranně vyzdvihnou pár biblických míst, protože se
zdajíjjýt "bližší současné sensibilité". Jiné z opačných příčin,
potlačí. Takže už^nejde o katechezi, která by přispívala k obsáh
lému, vše zahrnujícímu utváření víry, nýbrž o pouhé reflexe, zábl
esky a pohledy vyplývající z’dílčích, subjektivně antropologických
prožitků.(...)
...Vše,^ covbylo řečeny o víře, se nakonec soustřeSuje kolem
čtyř základních prvků: kréda, Otčenáše, desatera a svátostí. V
těch'je zahrnut grunt křesťanského života, syntéza církevního
učení založeného na Písmu a tradici. Zde najde křesťan vše, v co
musí věřit (symbol neboli krédo), v co musí doufat (Otčenáš), co
musí udělat (desatero), jakož i.životní prostor, v němž tote vše
musí být dovršeno (svátosti). Dnes se tato fundamentální struktu
ra v rozsáhlých oblastech současné katechetiky zanedbává. Vedle
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to, jak víme, k dezintegraci aenaua fidei u nových generací,
kterým často chybí povšechná znalost jejich vlastního náboženství#

CÍRKEV A PÍSMO SVATÉ

Pouto mezi Církví a Písmem svátým bylo roztrženo# V protes
tantské sféře toto rozdělení začalo s dobou osvícenství v 18#stol#
a nedávno bylo přijato také v určitých katolických vědeckých kru
zích. fíistorickokritická interpretace jistě poskytla řadu závaž
ných možností k lepšímu pochopení biblického textu. Ale svou po
vahou jej může osvětlit jen v jeho historické dimenzi, není však
s to vysvětlit, čím ne nas doléhá dnes. Tam, kde zapomene na tute
vymezenost, stane se nelogickou a tím také nevědeckou. Ale za-*v
pomíná se i na to, že bible ve své přítomnosti a budoucnosti^může
být pochopena jen v živém svazku s Církví. Což vede k tomu, že se
Písmo svaté nečte už se zřetelem k základní církevní tradici, a
také ne s Církví, nýbrž se rovnou vychází z nejnovější metody, kte
rá sama sebe označí za "vědeckou". U některých expertu tato nezá
vislost dostala podobu přímé opezice - a to natolik, že pro mno
hé z nich tradiční víra Církve jako by už nemohla být ospravedlně
na před kritickou exegezí, a stala se leda překážkou pro autentic
ké "moderní" chápání křestanství.G••)
Rozdělení Církve a Písma svátého rozrušuje Církev i Písmo
zevnitř. Církev bez věrohodného biblického základu je vpravdě jen
nahodilým historickým produktem, organizací mezi mnoha jinými
a jak řečeno, pomíjivou lidskou konstrukcí. Ale bible bez Církve
také přestává být mocně působícím Slovem Božím a mění se v soustabu rozličných historických pramenů, ve sbírku různorodých knih,
v nichž si lze v dané chvíli bybrat, co kdo uzná za vhodné. Exege
ze, v níž bible už nežije a není chápána jako součást živého orga
nismu Církve, se mění v pouhou archeologii: mrtví pohřbívají
mrtvé. V každém případě takto viděno, poslední Slevo o Slově Božím
coby Slovu Božím nepřipadne právoplatným pastýřům a magisteriu,
nýbrž expertům, profesorům s jejich věčně provizorním, kdykoli
odv olat elným úsudkům.(...)
Historickok^itický výzkum učinil 2 Písma opět otevřenou
knihu, ale zároveň i knihu zavřenou. Otevřenou knihu: dík usilov
né exegetice vnímáme slovo bible nově, v jeho historickém sepětí,
v mnohotvárnosti dějinného vznikání a růstu, plné napětí a proti
kladů, cbž zakládá i nečekané bohatství. Ale tím se Pís$o svaté
změnilo i v knihu zavřenou. Stalo se objektem expertů. Laik, ale
také odborný teolog, pokud není exegetik, už si nemůže dovolit
o něm mluvit. Skoro jako by je věřící už nemohl číst a o něm uva
žovat, nebot vše, co by z toho vyplynulo, by se odmítlo jako
"diletantské".^Expertiza postavila hradbu kolem zahrady Písma
svátého, do níž neodborník už nemá přístup.(•••)
Každý katolík musí mít odvahu věřit, že jeho víra (ve spo-*
jení s vírou Církve) převyšuje celé to "nové magisterium" expertů
a^intelektuálů. dejich hypotézy mohou přispět k lepšímu pochope
ní geneze biblických knih, nicméně patrí k evolucionistickým
předsudkům, když se prohlásí, že textu lze rozumět pouze po studiu
jeho vzniku a vývoje. Řád víry nikdy nebyl a není založen na obje
vech^ (pravých nebo hypotetických) biblických pramenů a vrstev,
nýbrž na bibli taková jaká je, jak se četla v Církvi od dob Otců
až dodnes. A především víra v takovouto četbu bible nám d8la svět
ce, kteří často neměli žádné vzdělání, nebo obvykle ani nic
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nevěděli o exegetickém kontextu. Přesto právě oni jí rozuměli
nejlépe.(...)

NEJSVĚTEJŠÍ TROJICE
Na základě obav (bezdůvodných ovšem), že přílišný důraz na
Otce Stvořitele bymohl zastínit Synam určitá dnešní teologie
tendenčně vyústila v čirou kristologii. Přitom jde však často e
spornou kristologii, v níž se jednestranně zdůrazňuje lidská
přirozenost.Ježíše, zatímco božství, jež je s ní sjednoceno v
téže osobě Krista, se zastírá, přechází mlčením, nebo vyjadřuje
nedostatečně. Vypadá to skoro jako návrat do hájemství starého
árijského kacířstva, ^ebylo by ovšem snadné najít "katolického"
teologa, který by prohlásil, že odmítá starou formuli, jež ozna
čuje Ježíše za "Syna Božího". Všichniřeknou, že ji přijímají,
přičemž současně rychle dodají "v jakém smysáu" se té formuli
musí, podle jejich názoru, rozumět. A právě zde se operuje dife
rencemi, které namnoze vedou k oslabení víry v božství Kristovo.
Jak jsem už řekl, kristologie, která je oddělena od supranaturální, to jest nikoli jen sociologické ekleziologie, tíhne ke ztrá
tě božského rozměru, tíhne nakonec k "ježíšovskému projektu", a
tím k projektu pouze dějinné, lidské "spásy".(...)

Pokud pak jde o ^tce, o první Osobu Trojice, pak s Ním spo
jená "krize" u některých teologů se dá vysvětlit z báze společnos
ti, která po Freudovi už zásadně nedůvěřuje otcům a všemu otcovs
tví. Idea Boha Stvořitele je tím také zasažena, protože nelze
přece^přijmout představu Boha, k němuž je možno přiblížit se
jedině na kolenou: to se pak raděja mluví o pouhém partnerství, o
přátelství, skoro jako mezi rovnými, mezi dvěma lidmi, nebo s Člo
věkem Ježíšem. Tím se otázka Boha Stvořitele jaksi odsune stranou.
To také^proto, že vzniká^obava před problémy (kterým by bylo lépe
jaksi předejít) vyplývajícími ze vztahu mezi vírou v stvorení a
přírodními vědami, nemluvě o důsledcích, jež údajně vyplývají z
evolucionusmu. A tak tu máme nové katechetické texty, které neza
čínají u Adama na počátku knihy Geneze, nýbrž raději až povoláním
Abrahama nebo exodem. Pozornost se plně soustředuje na dějiny,
čímž se zamezí konfrontaci s Bytím. Jenže takio Bůh přestává být
Bohem - když Ho^zredukujeme jedině na Krista, a pokud možno do
konce i jen na člověka Ježíše. Vypadá to de facte, jakč by určitý
druh teologie už nevěřil v Boha zasahujícího do hlubiny hmoty.
Je to jako návrat k lhostejnosti, ne-li k gnostickému děsu před
hmotou. Z toho^vyplývají i pochyby o "hmotných" aspektech Zjeve
ní, o reálné přítomnosti^Krista v Eucharistii, o panenství Panny
Marie, o konkrétním a reálném Zmrtvýchvstání Ježíše, o zmrtvých
vstání těla slíbeného všem na konci dějin. Věru není náhodné, že
apoštolské krédo začíná vyznáním:"Věřím v Boha, Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebe i zsmě". Tato prapůvodní víra v Boha Stvořitele
(v Boha4 jenž je vpravdě Bůh) tvoří osu, kolem níž se točí ostat
ní křestanské pravdy. Jakmile ta je narušena, všecko ostatní se
hroutí.(...)

DĚDIČNÝ HŘÍCH
Jestliže mě Prozřetelnost jednoho dne zprostí mých povinnos
tí, rád bych se věnoval právě tématu ‘’prvotního hříchu” a nezbyt
nosti proniknout zas k jeho autentické skutečnosti. Jestliže se
dnes uz nechápe, že člověk existuje ve stavu odcizení (nejen
ekonomického a sociálního, a které proto nemůže překonat vlastním
úsilím), pak nelze už také chápat nezbytnost Krista Vykupite
le. Ohrožuje Éo celou strukturu víry. Neshhopnost rozumět JJprvnénímu hříchu” a neschopnost jej učinit srozumitelným patří věru k
nej těžším problémům současné teologie a pastorace.(...)
Je vždycky nebezpečné změnit věroučný jazyk. Kontinuita je
tu velmi důležitá. Mám zato, že základní formulace víry, odvoze
né z velkých výroků Písma svátého, nelze měnit: například ”Syn
Boží”, ’’Duch Svatý”, Mariino ’’panenství” a ’’božské mateřství”.
Připouštím však, že výrazy jako ’’prvotní hřích”, jejichž obsah
se též odvozuje přímo z bible, které vš$k ve formulaci manifestu
jí už teologickou reflexi, se dají obměňovat. Ale musí^přitom
postupovat velmi opatrně: pojmy nejsou nedůležité} a těsně se vážeuk významu. Přesto si myslím, že teologické a pastorační nesná
ze při ’’prvotním hříchu” nejsou jenom sémantické, ale mají také
hlubší příčiny.(...)

V evolucionalistické hypotéze světa (která souvisí s jistým
druhem ’’teilhardismu” v teologii) není pochopitelně místo pro ,
nějaký ’’prvotní hřích”, ^edaže by
šlo o symbolický, mýtický
pojem vyjadřující přirozené nedostatky lidského tvora, který se
z krajně nedokonalých peČátků vyvíjí k dokohalosti, k dokonalé
seberealizaci.MPřijmeme-li však tento názor, plyne z toho, že
strukturu křestanství stavíme na hlavu: Kristus je přemístěn z
minulosti do budoucnosti. Spása znamená pak prostě postup do bu
doucnosti jako nezbytný vývej k lepšímu. Člověk je jen produkt,
který nebyl ještě plně dovršen v čase, ^ikdyneexistovalo žádné
spasení”, protože neexistoval také žádný hřích, z něhož by člověk
musel být vyhojen, nýbrž pouze, opakuji, přirozená nedokonalost.
Avšak tyto nesnáze více méně ’’vědeckého” původu netvoří ještě ko
řen dnešní krize ’’prvotního hříchu”. Tato krize je jen symptomem
našich nemalých obtíží pochopit skutečnost nás samých, světa a
Boha. Diskuze s přírodními vedami, například s paleontologií,
zřejmě neuspokojují, i když tento druh konfrontace je nutný. Musí
me si uvědomit, že i my sami jsme ovlivněni dřívějšími pojetími
a dřívějšími úsudky filozofického rázu.(...)

Tato křestanská pravda (’’prvotního hříchu” - pozn.překl.) je
na jedné^straně mystérium^ na druhé straně je však jistým způsobem
evidentní. Evidentní je: ze osvícený, realistický pohled na člově
ka a dějiny nakonec narazí na jejich odcizenost, a objeví, že
existuje rozpor^ve^vztahu člověka k sobě samému, druhým lidem a k
Bohu. Ale protože člověk je především tvor vztažný, takovýto roz
por zasahuje samé kořeny lidství a působí na vše ostatní, mystérium:
to, že^nejsme s to proniknout do hlubin skutečnosti a následků prvot
ního hříchu, je dáno právě tím, že tento hřích existuje, že naru
šení je bytostné, že porušuje rovnováhu, mate logiku naší přiroze
nosti, a tím nám znemožňuje pochopit, jak může nějaká vina na počát
ku dějin vyvolat situaci všeobecné hříšnosti*(...5
Biblický příběh • počátcích nesděluje události způsobem
moderní hisoriografie, nýbrž hovoří v obrazech. Je to příběh, kte
rý odhaluje i zahaluje. Ale základní prvky jsou racionální a reali
ta dogmatu musí být za všech okolností zachována. Křestan by se
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prohřešil proti svým bratřím, kdyby nevyznal Krista, který nás
především vykoupil z hříchu; kdyby nevyznal skutečnost odcizení
("pádu”) a zároveň i skutečnost milosti, která nás vykupuje a
osvobozuje, kdyby nevynnal, že obnovení naší původní přirozenos
ti vyžaduje pomec zvenčí; kdyby nevyznal, že výroky o sebeuskuteČ»
není, o sebespasení nevedeu k vykoupení, nýbržk destrukci; a kdy
by nakonec nevyznal, že spása vyžaduje sebezapření v lásce.(...)
MRAVNOST

... Autentická katolická etika dnes mnohým připadá jako
cizí těleso z dob dávno minulých, jako jakýsi meteorit, kterýma«
příčí nejen konkrétním zvyklostem života, ale také způsobu myšle
ní, které je zdůvodňuje.(...)
V kultuře “rozvinutého” světa byl především roztržen nerozlú
či telný svazek mezi sexualitou a mateřstvím. Sex odtržený ©d
mateřství ztratil základ a stal se^bezcílným: stal se jakousi
plovoucí minou, problémem a zároveň ustavičně přítomnou mocí•(•••)

Po rozdělení sexuality a mateřství přišlo také rozdělení
sexuality a plození. Tento vývoj však vyústil v protisměr:ploze
ní bez sexuality.(,)•)
Zajisté nejde o to prosazovat nebo doporučovat nějaký
zpátečnický moralismus, nýbrž jde o jasné vystižení důsledků
těcht© premis: je nadmíru logické, že individuální rozkeš, libido
se takto stane jediným možným vztahem k sexualitě. Protože však
nelze najít objektivní důvod, který by takový vztah ospravedlnil,
nalézá se aspoň subjektivní důvod v ukojení žádosti, v odpovědi,
který prý “maximálně uspokojuje“ jedince a pudy ©proštěnévod
racionálních vazeb. Každý teä může své osobní libido naplňovat
obsahem, který vyhovuje právě jemu. Z toho plyne zcela přirozeně,
že všecky formy sexuálního ukoj ování se povýší na individuální
"práva”.(•.•)
Oblast morální teologie se dnes stala ohniskem napětí mezi
magisteriem a teology, hlavně proto, že právě zde velmi rychle
vyvstávají důsledky. Rád bych pohkázal na některé trendy: předman
želské sexuální vztahy lze prý někdy za jistých okolností ospra
vedlnit; mastrubace je prý normální projev dospívání; vytrvale
se požaduje, aby rozvedení lidé v dalším manželství směli přistu
povat k svátostem; radikální feminismus také, zdá se, nápadně
získává v Církvi půdu - zejména v některých ženských řeholích
(ale o tom pohovoříme později);$a dokonce i v otázkách homosexu
ality se objevují pokusy ji ospravedlnit. Dokonce už někteří
biskupové dovolili - na základě nepřesných informací nebo také
z pocitu viny některých katolíků před "utlačovanou menšinou" - aby se v některých kostelích výslovně scházeli homosexuálové.
Pak je tu případ encykliky Pavla VI. Humanae vitae, která znovu
potvrdila zákaz antikoncepčních prostředků, a která nebyla nále
žitě pochopena. Za to ji početné církevní kruhy více méně otevře
ně odmítly.(...)

... Abychom náležitě pochopili celý problém, musíme se
podívat zpět do minulosti.V třicátých a čtyřicátých letech začli
někteří katoličtí teologové morálky kritizovat jednostranně prokreační zaměření katolické sexuální mravnosti, a to z hlediska
personalistické filosofie. Především poukazoval na skutečnost,
ze klasické pojetí manželství v kanonickém právu, založené na

14 "účelu", není prý zcela právo podstat! manželství« Kategorie
"účelu" prý nedostatečně vykládá tento specificky lidský fenomén«
Tito teologové nijak nepopírali důležitost plození v komplexu
hodnot lidské sexuality. Ale přiřkli jí nové místo v mezích více
porsonialistického pojetí manželství. Diskuze to byly závažné a
nemálo prohloubily katolickou doktrínu manželství, koncil přijal
a potvrdil nejlepší aspekty těchto úvah. Ale v téže době se začala
už také rýsovat nová vývojová linie. Zatímco úvahy Koncilu byly
založeny na jednotě osoby a přirozenosti člověka, persoalismus
se začal chápat v protikladu k "naturalismu" /jako by se lidská
osoba a její potřeby mohly dostat do konfliktu s přírodou/. A tak
přivodí přehnaný personál ismus některé teology k tomu, že popřeli
vnitrní řád, mluvu přírody /která naopak je mravní o sobě, jak
odvěků učí katolická církev,/ a sexualitu, včetně manželské, ozna*
čili za výhradní záležitost osobní vůle. To je jeden z důvodů, proč
byla odmítnuta encyklika Humanae vitae, a proč mnohé teologie nej
sou s to zavrhnout antikoncepci./.../
Hned po ^oncilu se vedly diskuze o tom, jestli existují
spěcificky křesťanské mravní normy. Někteří prohlašovali, že všech*
ny normy se dají najít také mimo křesťanský svět, a že de facto
převážná část křesťanských norem vzešla z jiných kultur, zejména
z klasického starověku a jeho stoicismu. Z toho mylného východiska
dospěli celkem důsledně k závěru, že mravnost; nutno konstruovat
výhradně na bázi rozumu, a že tato autonomie rozumu platí také
pro věřící. Proto prý už žádné magisterium, žádný Bůh Zjevení se
svým desaterem. Ba mnozí dokonce začali prosazovat názor, že desa
tero, na němž Církev založila svou objektivní mravnost, je pouhý
"kulturní produkt" semitského starověku na Středním Východě a tudíž
relativní norma závislá na antropologii a historii, která už nemá
s naší nic společného. A tak se i zde opět setkáváme s popřením
jednoty Písma svátého, s obnovou staré hereze, která měla zato, že
Starý zákon /dějiště "zákona"/ byl překonán a nahrazen Novým /krá
lovstvím "milosti"/. Pro kejtolíky však tvoří bible nedílný celek;
Ježíšova blahoslavenství nevyvracející desatero, které dal Bůh
Mojžíšovi a skrze něho lidstvu všech dob. Naproti tomu podle těch*
to nových moderních teologů se nyní sami musíme pídit po jiných
behavioristických normách, protože jsme prý teS "dospělí a osvoboze*
ní". /Tento odstavec pochází z nepublikovaného projevu kardinála
Ratzingera k biskupům v Bogotě. Pzn.překl./.

Opravdová katolická mravouka si vposledku musí uvědomit, že
existují akce, které rozum hikdy nemůže ospravedlnit, a to proto,
že obsahují negaci Boha Stvořitele, a tím i odmítnutí autentického
dobra člověka, stvoření Božího. V magisteriu odjakživa existovaly
pevné vztažné body, ukazatele, které nelze odstranit ani pomíjet,
aniž bychom rozvrátili vztah, jenž pro křesťanskou filozofii exis
tuje mezi bytím a dobrem. °akmile však člověk vyhlásí naprostou
autonomii lidského rozumu, a tím jej odpoutá od desatera, musí
chtě nechtě pátrat po jiných pevných vztažných bodech: čeho se při
držovat, jak ospravedlnit mravní povinnosti, když už nejsou založe
ny na božském Zjevení a ve Stvořitelových přikázáních... Tím jsme
se dostali k takzvané "účelové mravnosti" * nebo, jak.ji raději,
nazývají ve Spojených státech, kde ji zvlášť rozvinuli a rozšíři
li - ke "konsekvenční mravnosti" neboli konsekvencialismu: nic o
sobě není prý dobré ani zlé, dobro každého činu závisí na jeho
účelu a na předvídatelných a vypočítatelných následcích. Když si
někteří etikové uvědomili sporný ráz takového systému, snažili se
oslabit Hkonsekvencialismus" v "proporcionalismus": mravní chování
záleží na vyhodnocení a zvážení proporčního úhrnu dober. Ale zas je
to věc individuálního zhodnocení, tentokrát zhodnocení "poměru" mezi
dobrem a zlea./«.«/

15» Chyba spočívá v konstrukci, a systematizacl něčeho, co tvoři
lo kdysi*jen aspekt tradiční mravnosti, která však - v konečné
analýze - nezávisela na osobním hodnocení', nýbrž ná Zjevéní Boha,
na ”návodu .k použití"-, ..který předepsal Bůh.objektivně a^p^smazatělně svému stvoření*.A tudíž príroda, a s ní nepochybně i.sám.
člověk^ pokud tvoří součást, stvořené přírody, nesou tutu mravnost
přímo v. sobě./.../
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Není těžké objevit, že. sa mravními názory qinoha .teologií
osvobození často stojí v pozadí tato “proporční" mrtavnost. ”Ábso^
lut.nl dob.ro" /což tady znamená budování spravedlivé socialistiQké
společnosti/ se stane .mravní normou, která ospravedlňuje vše ôstát
ní - „je-li třeba-- i násilí, vraždy a lži. Tohle je jeden, z .. mnoha
aspektů, které ukazují, že lidstvo po uvolnění vazby k.Bohu propa
dá ..naprosté zvůli.. Ve skutečností “rozum" jedince může, podle’potře
by navrhovat cesty zcela protichůdnénaprosto nepředvídatelné a
krajně .nebezpečné. Á co rse pak je.ví jako "osvobození", obrátí se
naruby a ve skutcích odhalí svou äábelskou tvář. Toto vše bylo,
ostatně už.přesně popsáno na prvních stránkách bible. Jádro?lids
kého pokušení a pádů člověka vyplývá z programatického tvrzení:
:"Budete jako Bůh" /Gen.3:5/ Jako Bůh: to znamená osvobození ód'
zákona Stvořitelova, osvobození od zákonů přírody, neomezení vlád
cové .vlastního, osudu. Člověk pořád touží jen po. jednom: . být svým
vlastním stvořitelem a vlastním pánem. Ale co náš čeká na konci
takové cesty, určitě není ráj»/.../

EMANCIPACE ŽENY
Tento druh-"emancipace" ženy zdaleka není nový. Zapomíná se.,
že ůž v:e starověku »všecka .náboženství měla také kněžky.. Všecka,, š
výjimkou .jednoho: židovského. Křestanství, i v tom následujíc ’.
"skandálně" originální příklad Ježíše, staví ženu do. nové s.iiuar
ce.;. dává ji postavení, které je nové i ve srovnání s judaismem...
Ale z judaismu zachovává výlučně mužské kněžství. Křestanská. in
tuice zřéjmě pochopila, že ta věc není druhotná, ,;že hájit Písmo
svaté /které ani ve Starém ani v Novém zákoně nezná kněžky/ vždy
znovu znamená hájit lidskou osobu, najmě druhého pohlaví./.♦♦/

Dále je třeba dospět na samé dno požadavku, který radikální
feminismus odvozuje z běžné moderní kultury, totiž "třivialízace**’
pohlavní vyhraněnosti, "trivializace", která každou roli chápe
jako,něco vyměnitelného mezi mužém a ženou.. Když jsme mluvili o
krizí tradiční morálky, naznačil ..jsem,řadu fatálních rozluk: s
například mezi sexualitou a plozením. Pohlaví odtržené od svazku
s plozením jako by už nepatřilo k determinujícím složkám, k radi
kálnímu a odvěkým znakům osoby. Muž? Žena? Někomu se takové otáz
ky. zdají dnes .„zastaralé,. .nesmyslné, ba rasistické. Není těžko /
odvodit, jak na ňě odpoví dnešní konformismus.:, "to že je někdó muž
nebo žena, je pro nás zcela nezajímavé, mý všichni jsme prostě
lidské bytosti*." To má ve skutečnosti vážné následky.i když se to
zprvu jeví velmi krásné a velkorysé. Vyplývá z toho ďe facto, že
sexualita není.už zakotvena v antropologii, znamená to, že pohlaví
se chápe .jako pouhá role, již lze vyměnit podle libosti..*2 toho
plyne s logickou nutností,, že celé bytí a veškerá aktivita lidské
osoby se .redukují v čirou funkcionalitu, v čirou roli: podle soci
álního '.kontextu třeba v roli "spotřebitele" nebo v roli "dělníka";
v každém'případě v něco,, co není přímo závislé na daném pohlaví.
Ňíkoli náhodou k bitvě o "osvobození" v naší době patřil i zápas’
o.překonání ."otroctví přirozenosti", o právo stát se mužem nebo
ženou z vlastní . vůletřeba i. s pomocí chirurgie, to vše spojeno..

s požadavkem, ^aby.-stát ■ zanesl toto autonomní rozhodriútí'.jedince
do úřědních-rej střiků,» Je dobře -s i ostatně uvedomiť,’zé'tyhle
takzvané změny pohlaví nemění pranic na genetické konstitucí zmíně
ných osob. . Jedná se pouze o vnější artefakt, který neřeší* ’žádné' '
problémy,s nýbrž .-« vy tváří pouze fiktivní skutečnosti.. Ale.nikoli ná
hodou* býlý iJ zákony rychle- přizpůsobenytěmto požadavkům;-Je-li
všecka*. jen'kulturně a historicky podmíněná "rolé"\a žádná,.přiroze
ná* s-pécif i č no stu hluboce zakotvená v bytí, . pak. i 'matřeátyí je pouhá
nahodilá funkce*' Některé feministické kruhy považují dokonce zá
"nespravedlivé",' že jen; žena musí rodit a kojit.- A .ne jed/.žákoriódáratvíc, ale-i věda tu:nabízí pomocnou ruku; přetváří'může v že- :
nu a tvíéei-versá^L^ak jsme -už-, viděli., nebo plození oddálí od sek dá
li ty j^ abyj seMalb) plodit; jak . s.e 'Iřómtr zachce., p.pômoďíy technických
manipulací; -Což nejsme rňakonec- všichni . stejní?, "A takj£3yž ál!úsmys1 í, “začhá čWvšk. %>b j.pv át- jj proti /? nero.-vno.s t i". jy, g£í řódf í ;Pós vátná 1
rovnosV'me'zi mužémi.áí^©nou -nijak nevylučuje•/ľpaépjáfc.ýýžžiáäje, ráz
nost./;-.
pbli nábo'šfiŕpaty 1; ťpaki. vygi.ěni telnoš-iv ’pphlaý^;,/ $há^ajléhó
jako pbuhží "-roletofpcidmíněná čpíš- dě jinápi: néž příroápp^;. a1:tŕiýiálizace mužství a ženství se rozšíří nakone^.j na př^dsÍáyú \Bbha'i a.
odtud sestoupí na veškerou náboženskou ’ realitu./.‘Z./*’

Ale křestanství není jen filozofická spekulace;
-žádná
konstrukce naší mysli. Křestanství není "naše" dílo; krestanštví
je Zjevení; je poselství, které nám bylo svěřeno, a my nemáme''prá
vo ejfé* řétóow?třuov.at'i jákr'.se .nám ,zachce-. Z .tphPř plyn^^ fže, nemáme,:}
právo íměhM:^Otč.el;iriáší vrhčřja.ké' matko-.naše-:; sy/mbplism^^
Ježíš, jačnéziiíě-ňiteknýj; jíe .založen- přesně, pa-tom/ívzt^h^ ^Xi či odvě
kém a^Bdhem pvkterý- nám?: On přišel. odhal i ť.; :A • jeŠtě/míp jp;dóy óierio;
nahrazow^ fKřiš.ta’ jihou ■figurou. ŘadikálnX -feminí^mus ó-.rá mňóHdý ’
i . ten/ fkW^^r^hlhšújef.^ža <je- pd.vpzep. ? křé^tá^á^yí^.hfehbdií ýšak
přijmwe-íprávšitiento příkladný,' univerzální, a' ne^^ěn^^lňy.Š^tah
mezi vKristemíxä.'MémÄ ě.Z
RADIKÁLNÍ FEMINISMUS

’Osobně'ísemopřesvědčen,* -že to, co prosazuji ^ádi^áldí' ..fěmi-..
nismus, dění suž křestanství 9. jak j;.e známe, je tp j^kéš'í 'jdáboženstyí..
Ale fítóéMŠ jsemrpřsšvšdčen.i/záčíriáa© - vidět do ^hlpbin.'důvodů biblic
kého; šťänóvi^kä/^ Cžeí-.katplická církev a .pra vosí a y ně i-círk v.e „budou
hájit ävdU'JVíru'-a své po je ti .-kněžství? a -t.ím-j. realitu -muže a ž.eňy '.,.
v jejich^tdtaižtě zrovňa”:fak : jako . v jejich nezvratné, diferenciáči
na^fcÄžäké^a ženské ^pohlaví, .i a *tím i v ner edukó vat,el.noát i . muže ,a že
ny na pouhou funkc i triebo - rol i t / v*•>/ ;

I-zde/-platí c/rioô hodlám neúpavpě opakovat: pro Církev/ml uvá;..
přírody /v našem případě: . dvojí ^pohlaví navzájem ‘se gopiňujíc.í, ale
naprosto rozličné//je^také jázykem mravnosti /muž/a^zena povoláni
k stejně vznešeným údělům-, přičemž'oba jsou vě$jšé.,; nlě! různé-/, 'A
právě ve jménu: přírody*!- ': víme, že protestantská .‘tradice, á pod je
jím víivembi tradice osvícenská, tomuto pojetí nedůvěřují. -Církev
pozvedá-Mw proti pokušení... rozvi jet osoby a, je jich úděl-podle čis
tě lidských plánů; zba.vitěje tím jedinečnosti á tím i důstojnosti...

jRadikálíKí..-feminismus' vyhlazuje osvobození, kteréž slibuje špá
su zcela jinou, a navíc v protikladu k spáse v pojetí křestanském.
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ŽENSKÉ ŘEHOLE
: feministická m&ntalita/se vynořila ..také v.-některých ženských
řeholích. To ,ne nej silněji »projevuje-,- a :č.asto-;v .pQdobách krajné
extrémni ch j j'-na severoamerickém kontinentu. ...Naproti-tomu"kontempla*
t-iyní řády, v klášteřích jí s. úspěchem odolaly,Iprotože jsou lépe •
zaštítěné: • pře $ duchem doby- a-protože -, se vyznačují jasným a neměnným: ;cí Ť em: '-'.osladou JBoha, modlitbou ?-. •••panenstvím a "“distancováním se.
od světa, samými echatologickými znaky. Aktivní'řehole'a kongrega
ce jsou zato ve vážné krizi: objev profesionál ismu, myšlenka ’’so
ciální péče”, jež nahradila ’’lásku k bližnímu", často nekritické
a přitom nadšené přizpůsobování se novým a dosud neznámým hodnotám
moderní sekulární společnosti, obvykle nikým ne©věřené-,- zavádění.......
všelijakých psychologií a psychoanalýz do konventu: to všechno ved
lo k palčivým problémům ident i:-tiy ,• a-ú mnoha, žen-k rozpadu ,důvodů,
ježí by-dostatečně .ospravedlňovaly .«řeholní živots .Při* návštěvě kato
lického- knihkupectví v Latinské. Americe jsem s-i -všiml, že tam
/a nejen, tam/ -nahradili duchovní -traktáty minulostí.spoustou’.psycho-*analytických; příruček. Teologie-ustoupila psychologii-, pokud možno*
té nejvíc módní. Kromě toho skoro neodolatelnou se stala fascinac e pro v š e c hnp ■ o:r i e ntál ní. ne bo ž a or i e n tál ní paklád a né ŕ v- mnoha
řeholních domech ■/•mužských i ženských/-.byl ,kříž ■ nahrazen symboly ,
asijské, náb.ožfenské tradice.. Místy- také: zmizely, dřivější 'bohoslužeb^
né obřady a namísto nich nastoupily jogistické a zenbuddhistické
praxe./,.. */
.. .Někteří .se-, s náramnou důvěrou -začali obracet-k oněm světs
kým zpovědníkem,.- k-- ^expertům -dušejimiž jsou údajně psychologové
a psychoanalytikové. - Ale. ti ‘mohou přinejlepším říci, jak duševní síly působí,,, -ale. nemohou říci, : proč? tak. působí-:a. kam míří. Krizemnoha řěho.lnic hýla .ppdmíněna. právě tím, že jejich mysl jakoby
fungovala-už je-n' naprázdno:,:, bez • rozeznatelného směru-« -Právě tyhleustavičné analýzy.- ukázaly .vél-mi „jasně:,,, že "duše” se neinterpretujesama sebou, a • že-? potřebujerbod?,-- odkazující. mimo; ni«.. Vypadá to
skprp-jako, "vědeck.é’;’i potvrzení ■ úchvatného.- poznání, svátého Augustina:
"Tys nás stvořil s-ám-pro s.ebe ,-. o Pane^ a. naše duše je nepokojná-,-;
dokud nespočine v Tobě." To hledání a experimentování, část.ó svě-'.?
řené do rukou samozvaných "expertů", vedlo k nepředvídanému lidské
mu zatížení, u řeholnic často neúnosnému, i když třeba řád vždycky
neopustily./.../

Muž, i jako řeholník, navzdory notorickým problémům, -našel
obvykle východisko z krize tím, že se vrhl do práce, že se -snažil
znovu objevit svou úlohu..v aktivitě. . Ale co-’měla. dělat žena,, když
úloha,-kterou?jí * pověřila-její .vlastní biologie , .byla popřena'a •
často;i zesměšněna?,-Když její nádherná schopnost•milovat, pomáhat,
utěšovat, oživovat, být‘solidární., byla nahrazena ekonomickou.a
odborářskou mentalitou? "profese" , tím vysloveně... mužským, způsobem •
účasti? Co--mohla dělat ženař když yše, co náleželo-především jí,
bylo smeteno a.'prohlášeno-.-.za nedůležité , a bludné?/*.../ Akti vismus,
vůle-k "produktivitě’’, k "relevantnosti" za ,každou cenu patří k
odvěkým pokušením muže, i kněž-í ,a :řeholníků. Apijávě.-to podmiňuje ,
základní trend'v/ekleziologiích /mluvili jsme .o tom/, jež-.líčíCírkéy jako "lid Boží". plný aktivity,--a jež se horlivě pnaží přehod
notit blbli 5; v program akce.se sociálními, politickými a 'kulturními
cíli, ř? ení v šak - náhodné, ž e • sl o vo "Círke v " j e • r od \x ženského. V - ní
vpravdě • žije mystérium: mateřství díků«: kontemplace ? krásy,; hodnot
ted.y? které .se? očím profánního světa zdají být. neužitečné*«. ’ Aniž
by sijno.?ná plně, uvědomovala proč, ■•řehol-niqe .cítí hluboký .neklid.
když .žije,..v Církvi, kde se kře stane tví zredukovali a na ideologii
činorodosti, pod vliv.em vyložená mužské, skl-ezlologle, která-se
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nicméně prezentuje - a možná i chápe - jako něco bližšího -i- -ž-e-nám
a jejich "moderním" potřebám. Ve skutečnosti jde o ^projekt jakési
církve, v které už není prostor pro mystický prožitek/‘pro’j'výáiny
náboženského života, pro vše, co po srtalení poskytovaly?•, vědlé-ij
bohatství dalších skvělých hodnot, a ..to Všem á s neúmernou vytrva
lost ía dokonale, spíše .ženy než muž i. Tyto vynikající ženy čpnohlá
silá Církev 'za.“svaté” -a někdy ;dokonc.e í za ” doktory*’, ceř -nikdyjde*
váhala klást je jako vzor;pró všecky”křestaný; Vzor, který -máidnes
možná mimořádný význam./.../
MYSTÉRIUM PANNY MARIE

Tím,; že 2.vatikánský koncil včlenil, my sté řiúmPánný- Marie
do mystéria.Církve, došlo... k důležitému rozhodnutí, kteréoby bývalo
mělonově podnítit, teologické bádání-.... Namísto toho na-štál^v í rahhéDo
pokoncilovém období náhlý úpadek právě v tomtb směrů - div/ ne* ; úplný kolaps, i- když se ťěŠ projevují známky jištéhb'ožiýehí ;/.V. í/
- Jestliže .místo, které pařdilp JJ?annČ- Marii7/' mělo ’zásadní r
význam :.pro rovnováhu víry, dnes.^/.-jaké' už' v’ ně.koíik'a rďříyějStuh*
epochách -'děj i.n Církve, je? tíeba toto, jmísfo znovu obj/evíticfei ./
Jako mladý teolog v době před Koncilem / a také během. JČonc-áslů/• jsemóraěl, jako<$11 -tenkrát mnp(z.í a mají dodnesx jisté výhra
dy'pro ti hěkterým starým formulacím, jako"..například
-hné
proslulé Pe Mariaonumaguam/sáiis/ Zdály Se. mi- /přehnané// /Aúprotó nú
jsem měl později* také >ohtíze s ípó;c.fyppeňí«L'pravého'vsniyslU
slavného * výroku /běžného-v Církvi ód .,přyďích;ótó!ře;tf ýlcd^^^p^ vj-í
pamětihodné -disputaci-- - :..y frčce, 431 Efeský“kpfiřil; prohlásil5 ^Pannůo.c
Marii-za Theotokosj ’za, Matku Boží/. Mýšlím ;tu há; výró'k, -Melŕý :
označil ■ PannuvMari.i za j ”přémožitel)cu ^áeho /kácířstvä” /^Dnesn-Siv •-? jp
této konfúzní;době/ikáy.,ypravSě7 y^ac.ky drůhý^heréti^kýčhtbludů
jakp-by se dobývaly po.jdveří aů^ehtícké víry
dfiěšjjáěm pochopily
že nešlo: o - Zbožné- přehánění ,,-álé ; ó- pravdy j kíéráLdnés-plátíevícev/
něž' jindys///;/

ŠEST BODŮ
1. Kdokoli. uzná;-; poptayéní, ,i:jěž‘ pánně ^ari-i -Udělilovdogma
a tradice,, je .bezpeóóě. .zakotven^ y autentické křístolbgii i /Podlé
2. vatikánské ho- koncilu:že'Církev. ,o. ní 'zbožně- módi túje a jí
koňtemplu je ve světle, vtěleného Slova, proniká záróvěň'hlouběji
a s bázní velkého! mystéria Vtělení a připodobňuje só:ótálěWí'ef
svému-Snoubenci” - Lumen Genetium, £,.65/. ,Vyplývá tudíž’1 2SpísF
z bezprostřední služby víře v Krista,, á'/nikoli; především-'-z Wty
k Mátce -* že Církev vyhlásila mariánská dogmata: phyní/ó: Vštá^vlě.^
ném panenství a božském mateřství Panny Márké „á dal-ěíj/ po dltKUhétó
období -zrání a -uvažování , 0 Neposkvrněném Početí a teíéšhé ni-Itane^
bevzětí Panny.Márie. Tato dogmata ..ochraňují ..původní víru y- .Krista
jako 'skutečného Boha a skutečného ‘člo věka:?'^vŠ'/i^^z^hos’ťif^ Hd-diné Osobě. :Zajištují také nezbytné é"chatologické^hápěťí -odkazem
na té-, --‘že Nanebevzetí Panny/-Marie ./předjímáne^ánírťélný; úrdél,/^který
čeká-nás všecky.. A také ochraňují víru. - ďneá/ohřózenou-- JV^Bohrá
Stvořitele^ .rkterý /a toto* mezi jiným, ..vysvětluj# p’ráydŮ;dostávkčném panenství. Marie<ý ; jemuž se dnes rozum^,,,čím'..dálvmíň/ může svO-w
bodně zasahovat také do hmoty, ^akonéc Páňnä Mária, jak připomíná

- 19Koncilť’tím,-- že hluboce ...zasáhla, dp'-dějin spásy/-. .’./_ jistým způso-1bem sjednocuje ve své‘o;sp’oě- a obráží nejdůležitější mystéria víry.
/Ľumpn Ge ne t i um, č»6 5/. •

2. Mariologie Církve zahrnuje pravý vztah, nezbytnou integraci-.mrézi Písmem svátým a tradicí. Čtyři mariánská .'dogmata jsou
;
.jasně založena "na Písmu svatem. Ale’ to -je jako símě? které vyrůs-4
tá-a přináší oboce 'v živote tradice-, a je přítomno i v liturgii,
ve-vnímání věřícího lidu a v myšlení teologie řízené Magisteriem
3. Přímo svou osobou jako židovská dívka, jež se stala matkou
Mesiáše, Panna Maria živým a nerozlučným způsobem poutá k. sobě, .sta
rý a nový lid Boží, Izrael a křestanstvo, synagogu a chrám. Ona
odvěků tvoří spojovací článek. bez něhož hrozí víře /jak se dnes
děje/ ztráta rovnováhy bud tím, že zapomene nu Nový zákon ve
prospěch Starého, nebo že zavrhne Starý. ‘V ní zato můžeme prožívat
jednotu Písma svátého v jeho celistvosti«

4-. Řá.dná mariánská úcta zaručuje víře koexistenci nezbytné^ho "rozumu-1 a neméně- nezbytnými "důvody srdce", jak- by řeklvPaščal.
Pro Církey člověk není jen rozum ani jen cit, nýbrž jednota obou •
těchto.složek. Hlava musí přemýšlet jasně, aie srdce, musí být
schopnol vřelého', citů: úcta , k Panně Marii /úcta, která’ se*' "na jednéstraně vyvaruje všeho-f^l.pšného vytržení, na druhé straně přehnané1
úzkoprsosti, a tovkonte$piapí vše převyšujícího důstojenství MatkyBoží", jak zdůrazňuje. Koncil,/ vtiskuje víře plný lidský rozměr.
5. Abych použil přímo•formulace 2.vatikánského koncilu, Panna
Maa^ia je "vzor", "obraz" a "model" Církve« Dokud se jí Církev
přidržuje-, ch.r.ání--; ji to před zmíněným už mužským modelem, který1.
spatřuje v Církvi-nástroj nu vytváření programů sociálně politické,
akce. V'Panně Marii jako vzoru a archetypu nalézá Církev opět vlas*1’
tni tvář Matky a nemůže klesnout na úroveň strany-, organizace nebo <
nátlakové skupiny ve službách lidských zájmů, byt sebevznešenějších.
Jestliže Panna Maria nemá kde spočinout v mnoha teologiích a ekleziologiích, důvod je nabíledni: zredukovaly víru v pouhou abstrakci.
A abstrakce nepotřebuje Matku.
6. Svým údělem, jenž je s učasně a povždy údělem Panny a
Matky, Panna Maria dodnes vrhá světlo na to, co Stvořitel zamýšlel
přo ženy v každé a tedy i y- naší. době,, nebo lépe, možná právě
v naší době, kdy - jak víme - je ohrožena podstata ženství. Skrze-,
její panenství a je jí •. mateřství. mystérium ženy dostává podobu
vznešeného poslání, od něhož- nemůže být•odpoutáno. Panna Maria
zajisté pronáší. Magnificat, ale ona také plodňuje mlčení a ustranní.
Ona to .je, kdo se nebojí stát pod křížem, a je přítomna pri zroze-:
ní<Církve. Ale ona také, jek evangelista několikrát zdůrazňuje,
"uchovává a rozvažuje v draci" , coq se. děje kolem ní. Jako stvoření
odvážné a -pošl-ušné byla a .stále je příkladem, k němuž ‘každý křestan
- muž a. žena - může a má -,v zhlížet .A. »/

TŘETÍ TAJEMSTVÍ FATIMY

Ano, četl jsem je./… /
Jestliže k tomu rozhodnutí /tj. jeho zveřejnění, pozn.překl./
nedošlo, není to proto, že by papež chtěl skrývat něco strašného.
I kdyby v něm bylo něco takového zahrnuto /tj.něco strašného,pozn.
překl./, pak by to leda potvrzovalo onu část fatimského poselství,
která je už známá. Přísné varování bylo vysloveno na tomto místě,
a to proti přemíře lehkovážnosti, bylo poukázáno na vážnost života, dějin, na zhoubu, která ohrožuje lidstvo, Ježíš sám to zdůrazňuje
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velmi často:"Jestliže se však nepolepšíte, všióhhí zahynétě'f,:i
•/Lukáš IB1:3/ Konverzev- a Fatima ji připomíná v celé šíři -jé
ustavičný příkaz křestanského života. Tohle bychom* měli Vě’dět U'žz Písma svátého./.../

' Svatý Otec má zato, že by to nic nepřidali) k''tomu--, ?co-křes-’
ťan muší znát zě Zjevení, a také z těch mariánských zjevěhi, jejichž
vcelku známý obsah byl. schválen Církví, a která jph^ znovu'■pótvřdi^
la naléhatfo'st pokání, obrácení, odpuštění, půstu.!- Uvere jhit- "třetí
tajemství" by znamenalo vystavit Církev nebezpečí senzacechtivosti, -využívání- obsahu./.
MARIÁNSKÁZJEVENÍ V .MEDJUGORJE.

V této oblasti je trpělivost, víc než jindy, základním
princ ijém' při/postupu naší Kongregace. 'Žádné lákové zjevení"'není
nfez-bytné pro’ vírů;. Zjevení dovršil Ježíš Krištut. Oh sámuj^-pnó
Z j-eVehí. My všeihc: nemůžeme • zabránit tomu,. aby ]Bůh. hó vořil^k'-haší
době, ústy prdstých osob a také mimořádnými znameními; . která /poiiSa/žují na neaóstatky kultur poznamenaných všeovládajícím račiopalrš*
rifem- a' po z i t iví S mém Ž j e v,e ní‘' k t é rá Církev ó fi č í ál h ě š č fí V ál-11 á • •' •* /
jména" Lbůrdy/á Fá-tima;- mají své přesné míšto 'ý roz vó ji-'Žiyd^
ta CírWfe-nááě-hó-stblětií :Krómě jiného•úkazůjíJíjžě- Kristovo zjévění - i nadále jedinečné, ukončené a tudía nepřekročitelné -..není
Siřt’vá* žáléžitpštV nýbrž cosi živého ‘a vitálního;: Ä'-krdměýtoho r
- a t'é8-ýhěmlňvím?o:-Méďjugor je, o němž nemohu/vyšlo vit ’Soudf, přóťd-*
že Kongíegáéé ;'přTpá^7‘ještě zkoumá'* ke znamením naší’’doby
že’■zvěstí ô "mariánských ’zjeveních" vše množí'pÓ.'céléiii./světě//Sék-R
■ či Kongrěgácě/^ktérá-’-je pověřená jějíčh^pre^étřóváhím/dochážejf
hápříklad1 Žprávy -jéřřiky-á ž jiných kontinentů ľ/., i./
O PŮSTU

Pôšt i t ;:'šé'žhariiená při jmout bytostný ráz •kréstanské’ho ’života...
Jé--trebá_ z novu 'objevit tělesnou stránku víry/ .zdrže’ŕiľivps1! y Jídle;
je právě'"-jedriím 'takovým aspektem. Sexualita a jídló/pátrí. k ;ž*ákíaďnfriTpřvkům tělesnosti -člověka, V naší době nedostatek pochopení/,
pró panenští ví 'á panictví jde ruku v i ruce s nedostatkem •pócMptre.rií
.pro půst.-- Á Obojí nedostatek má 'společný kořen: dnešní''•bcha'hxust
•fešchátológícké bdělosti^ to jest bdělosti křestanské víry vůči '
životu ýěčnému. Panenství a pravidelná abstinence ód ’jí'dl'á mají
svědčit o tom, že nás čeká život věčný, žej je vskutku už mez i námi.,
a/žé "podobá; -tohoto světa- pomine". /Korihtanům 701/ Éfež panenství ■
á bez půstu Církev přestává být Církví, stává se čímsi'přizpůsobe
ným svému historickému osvětí;. Proto si musíme vzít příklad "z
našich bratří v pravoslavných církvích, kteří jsou i dnes velkými
učiteli autentické křestanské askeze./.../
Ztratili jsme smysl pro to, že křestané nemohou "žít* prosťŠ
jako "kdokoli jiný". Nesmyslný názor, že neexistuje žádná specific
ky křestanské mravnost, vyjadřuje pouze; ztrátu ^základníhp'pojetí:
toho-,;” co - je "příznačně křestanské"p oprót i různým mbděi.’ůhi^ "'s/věta"j..
Dokohce í v některých řeholích a kongregacích byíá/pprtíý^byát/Tě^'
forma ^zalriěněna za uvolnění dosud tradičně prosazované prísnoWVi/1
Namísto obnovy přišlo pohodlí. Jvedu malý,-ale konkrétní príklad:
ji-stý" řehbl-ník mi sdělil,- že rozvrat jeho kláštera začal -.velmi
Konkrét ne*'-, když se vyhlásilo, že vstávání k recitaci nočních,
■hbdíhek "nemá praktický ’Významr. Nuže, tahle neprověřená, ale
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důležitá .’’oběť" byla nahrazena civěním na televizi, a to, dlouho
do. nocí’ . Zdánlivě /triviální záležitost, ale dnešní; úpadek pe zbyt
né přísnosti křesťanského. života 'dostává.itaké pcdpbu takových./ .
"tri vialiť” >■ .počínaje u re.hólriíků./,. . / .

Diieš'ši víc než kdy jindy musí křesťan uvědomit/, žě’. patří
k menšino, a že stojí v opozici ke všemu, co se zdá být dobré 5zřejmé a logické "duchu světa” jak jej nazývá Nový zákbh. K nejna
léhavě jšírá '-úkolům -kře-sťanů patří obnovená schopnost no.nkonformismu? t-jc1 schopnost oúmí-tat mnohé z toho, co vzniká v okolní kultu-’
řeó Jinými slovy, dnes musíme revidovat, euforii rané pokoncil.ové
éry .-’
O VZTAHU "GAUDIUM ET SPES" A KNIHY "IMITATIO CHRISTI"

Nepochybně jde o dvě velmi různé spirituality. Imitatio
je text, který obráží velkou pozdně středověkou monastickou tradici. Ale .2.vatikánský koncil jistě nijak nehodlal jakékoli nesporné hodnoty popírat./…/
Naopak! K nejnaléhavějším úkolům moderního katolíka patří
obnovení kladných prvků-právě takové‘ipiritual.ity, která*, zbystřuje vědomí kvalitativního odstupu mezi mentalitou 'víry a mentalitou
světa,. Jistěže, v Imitatio je poněkud jednostranně zdůrazněn pri
vátní.vztah křesťana k Pánu. Ale v mnoha, současných teologických
produktech narazíme na nedostatečné chápání niterné spirituality.
Všeobecnému a neúprosnému zatracování oné’ fuga saeculi, jež tvoří
.střed klasické spirituality, uniklo, že existuje také sociáJLrxí.
aspekt tohoto "útěku”..Člověk utíkal; před světem nikoli aby., jej
šmahem zatratil, nýbrž aby na místech' usebrání objevil nóvé;mož
nosti křesťanské, a tím i lidské existence. Člověk si jasně uv.ětý
dotoval -své odcizení od společnosti, ale v poustevnách a kláštiřích-se .zkoušely nové sociální modely založené na nových základech!
Ně póúšťi vyrůstaly oázy opravdového života; v těchto lidech ožíva
la svěží naděje ve spásu všech./.../

O SEKTÁCH
. Jejich rozšíření poukazuje- také na jisté nedostatky a povrch
nosti v. našich kázáních a zvyklostech. Například: radikální eschátologismus, milenarismus, jež jsou typické pro mnohé tyto sek tyr se
mohly tak rozšířit jen díky vymizení tohoto původně katolického
aspektu v mnoha oblastech pastorace. V sektách ožila sensibilita
/zde vyhnaná do extrémů, nicméně autenticky křestanská, pokud je
vyvážená/ tváří v tvář zkázám naší doby, a tudíž možná blízkému
konci dějin. Přesné zhodnocení fatimských poselství může například
posloužit jako; jeden způsob naší odpovědi. Církev., naslouchajíc
Kristovu poselství, jak je naší době zprostředkuji Panna Maria,
vnímá všeobecné ohrožení a reaguje rozhodným obrácením a pokáním,

’Potřebujeme nový jas, novou radost, a takříkajíc novou
katolickou "hrdost” /která nestojí v rozporu.s nezbytnou pokorou/

LITURGIE

'Když uvážíme vŕózličhé ’lsóhkŕétňír í’M’sďbJy 'Liturgické reformy',
a především posto jéj'kťéré zaujali někteří j.iťúrgisté', /vy volá v á !. t o
nepříjemný pocit; : který Jdalekd' presahuje kruhy'• idtegráliému.//Myš^
len je zejména arcibiskup Ľefebyre - pozri, přékl./ Jinými 'slovy/
nikoli každý, kdo přizn# takový pocit,. .musí. být nezbytně integrál is
tou./«;••/'
■ . ' Liturgická’otázka není’^okrajová: s.ám. Koncil nám připomíná.,
že sé zd-edotýkáme samého jádra křestansk#“vírý.
Oblast liturgie pdskýtuje -nejjáshější příklad protikladu . ..
mezi tím, co praví autentický text 2.vatikánského koncilu," "a způ
sobem, jak mu bylo rozumněno, a jak byl aplikován.A../

To /užívání. .latiny
,pozho’překl./ • je’ další z. případů., které,
se tak hojně vysky-tova-íy-a?--upl-yn-ul-ýc-h -1-et-ech-, ■-kde- -vy-v-s-t-áv-é- rez-po-r
na jedné straně mezi tím, co Koncil vskutku říká o autentické
struktuře Církve a jejích obřadů?-, čili mezi reálnými; a aktuálními
pastoračními požadavkya ne: druhé-, straně me zl';. tank re tní> reakcí e
rozličných církevních kruhů'.. Jazyk 1.i.tprgie? Však-nikdy hehyl .vedlej
ší záležitostí. Na počátku schismatu mezi, latinským. Západ em'; a? řec
kým Východem také vyvstal linguistický problém vzájemného pochope
ní .•• .-Zmizení,.jednot.néh° Aiturg
by -mohlo-: posílit ’odstře
divé- sí-íyje#' tecb .půsp.bí y-různýéhr katolických^ oblastech./r../
Pred/Tridentinem>.byl.<a!! v^Církv! povolena! celá řadát obřadů’ a1 ifurgií. Tridipt inatí O.tc.íP.vé-'vybrali lituřgii městat Říma ar předep
sal i ji eelé-; £írkyi>i Povolili•?. phk? jént ty-, západní-' liturgié , které
sp uch® valy, p p • y.íe.;.? než. dvě stole tis -•••To. byl onapří klad/-s ambfóz láns
kým rituálem milánské diecéze., Kdyby tp\posíliloi-zbožtíoštoú mňoha"
věřícich/.a podnítil.Otúctu.-k-nábo ženskému-> éítěrií řůžhýohckatoli e*■?
kých -skupin osobně byb ho podporo val návrat./k.starobylé : situaci / -tj.
k jistému liturgickému pluralismu. .-Ovšem s tím, -že■•'by ssé■•-zásadně
potvrdila legi.t.-imnost -reformovaných obřadů, í-a že . taková/-výjimka do vol ují c i.. slavě ní ■?: pře úkone il o vé :>1 i tUrgi e, by -byl a ■ jasně ’ ■ vyme z éna
,cpr do rozsahu ajpříležitosti. A*.</•

Zdá se, že některých výstřelků z let bezprostředně po Koncilu
ubývá... Zdá se mi, že dochází k jistému vyvážení, a že si někteří
lidé začínají uvědomovat, že zašli příliš rychle a příliš daleko.
Ale zatím se tato nová rovnováha týká jen elitních skupin/':Bžeí ji
najít jen v určitých kruzích expertů, zatímco mocná vlna, kterou
právě oni dali do pohybu, teprve teč zasahuje většinu věřících.
A tak-se stává, že mnohýkněz nebo laik, jakši ná :sklonku dne? se
nadchne něčím - v ;domněníže jto je "avantgardní., co experti
prosazovali už- vče^a,. zatímcc idne's už? titíž .experti postoupili na
jiné-á možná dokonce i tradičnější pozice:./..:./,
Liturgie není -žádná'-IshowA podívanář. /vyžadující výborné
režiséry a nadané herce . Liturgic'ký z i votn-s.e • neskládá z ’’příjemných"
překvapení a atraktivních •’••nápadů’’., nýbrž, z důstojných repeticí..'
Nemůže vyjadřovat, to-y .co ,jé ■p.ri>měnii-vé! a?:v-pohybu, protože vyslovu
je posvátné mystérium.Mnozí Lldfecítili- a prohlásili, že liturgii
musí "dělat" celá komunitay f'má-1 i;íjim opravdu-náležet. Takové
stanovisko podnítilo "úspěch" liturgie, která se hodnotila podle
působivosti na úrovní, podívané’ -.a; zábavy.. .Znamená to nebýt schopen
vidět-., co je-. pro liturgii /příznačné, a -co nepochází z toho, co-děláme my, ale ze skutečnosti, že se zde cosi děje, co my všichni
dohromady"udělat" nemůžeme. V liturgii se projevuje síla, energie.

23.' •k-terôú není-!. s: !tb\’vydbit:celá Cirkev•♦/iManí’fést.ujé; se -j í Zcela
Jiné přicházející. kí^ám''.šk^e^kóriiunifeVkteVá v\té.’bhvíli rievládne
nýbrž ■ slouží jako pouhý/nástroj

-Liturgie jé'pro katolíka j'ehbjuníýerzální domov, zdroj jeho
idb-ntity.' A k dalším důvodům,... přbč; liturgie^ muŕsí být něco ’’daného”
a ’’trvalého", patrí žé; rituálními prostředky manifestuje posvátnost
Boha. Revolta proti tomu,.,, čemu se říkalo, "topornost starých rubriOistů’’', jíž-vytkli podvázbý^ní. j’t;ýořTvosli" ,. ve''skutéčnesi.i udělja-*
lo z liturgie’ jakousi vlastnoruční 'slátanípú a trivializoválo ji
nér úroveň* n-aš‘í ’ pro’ s tredhosti
.'ľ'
/1 >1’ . •/
.
’
T!
-Převládl dojem, že’ "aktivnj účast";ije mpžna jen tam, kde
existuje’Viditelná vnější’ aktívitá
mluvení:, .-zpívání, kázání, předččítáhí:,- ’potřásání rukou. 'Zapomnělo-se, že Koncil' zahrnul i mlčení
do ačtub’sä párt icipatí o, protože mlčení,’usnadňuje vskutku hlubokou,
osobní’účást,' tím že umožňuje niterně naslouchat Slovu Božímu.-.
V mnohých liturgiích není teď anijstppy po tomto mlčení.'/*../

Stále jasněji rozeznáváme děsivé ochuzení, jež nastane ve
chvíli, kdy lidé- vyženou krásu a. odevzdají se výlučně "užitku"«.
Zkušenost ukázala,- že: ústup na pozice "srozumitelnosti pro všechny" ,považované’ za■jediné kriterium,’ ve skutečnosti nedělá liturgii
srozumitelnější•a přístupnější, ný/ržpouZe chudší. "Prostá litur
gie neznamená-ochuzenou a levnou liturgii: existuje prostota bana
lity a prostota spirituálního, kulturního a! historického..bohatství.
V souvislosti s - tím vyloučili také vznešenou sakrální hudbu, opět
ve jménu "aktivní účasti" , ale což táto "účast" nezahrnuje-také
vnímání duchovní á smyslové? Copak ’není * vskutku.. nip "aktivního"
ve vnímání, přijímání a niternému, pohnutí? Takto Se leďa:sni žuje
člověk, omezuje se na to, co se dá vyjádřit řečí,, navzdory dnešní
mu poznání, že to, co si rozumově uvědomujeme, co Vyplývá na povrch,
je jen špička ledovce ve srovnání*š totalitou lidské bytosti.
Jedinou vpravdě působivou apologii křestanství lze shrnout
do dvou argumentů, totiž o světcích, které Církev vytvořila,
a umění, které vyrostlo v jejím středu. Svědectví o Pánu vydávajímnohem lépe nádhera svatosti a umění, které vzniklo ve spólěcenství
věřících, než učená vysvětlení, jimiž se apologetici snaží" ospra->"
vedlnit temné .stránky, bohužel tak časté, v.lidských dějinách Cír
kve, Má-li Církev i nadále přetvářet a zlidšto.vat ;.svět, .. ják’se
může vzdát krásy ve svých liturgicíctí, oné krásy, která jé -. ták
těsně spjata s láskou a s nádherou Zmrtvýchvs.t.áhí? Ne. Křě.stané
se nesmějí nechat tak snadno upokojit.'Musí proměnit.svou .Církev
v místo, jež je domovem krásy - a tím’i pravdy Beztoho ”sě, náš
svět změní v první kruh pekla./...*/

EUCHARISTIE

Jsou lidé, kteří zřejmě hledí na liturgii velmi úzce, jen
z hlediska Eucharistie, a to jen v podobě "bratrské, ho.s ti ný.,;. Ale
mše svátá není jen posezení mezi přáteli, kteří se sešli k společ
nému lámání chleba na pamět PÓšlední večere ráněŤ Mše; je runiverzal-^
ní obět Církve, při níž se Pán/modlí s námi a.za hás. a odevzdává
nám sám sebe.-Je to svátostné Obnovení Kristovy oběti: tak se jojí
spásná moc rozšiřuje na všechny lidi', ná přítomné i. na- tý’kdesi '”’
v dálce, na živé- i'mrtvé;. Musíme zase;v sobě probudit všďomí, že'”'
Eucharistie neztráeí hodnotu, když někdo nejde k přijímání:, takové
vědomí by velmi -ule'hčilo Wí mě některých problémů, jako třeba
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možnost přijímání u rozvedených,,skteří“ žijí v novém manželství..
Jestliže .se Eucharistie chápe jeň jako společný pokrm mezi přáteli,
pak člověk vyloučený';zr při jímání posvátných- dařů .je' .vškutk.u/já.ko- b.y
vyobcován z bratrského svazku.- Ale .když'~sev.vrátíme;k plnému' poje
tí mše svaté /bratrský pokrm, ale také Oběvráně, 'jež éetóá* o sobě
působí svou mocí „na toho, k.do je s Pánem spojen skrze, svou, víru/,
pak osoba, která ne jí 1 téhťo; '‘.chléb’’, 'sě; .nicniérfČ/p^dílXVstéjpě jako
druzí na všebh ostatních’ poskýto váných 'darech./1. š./-’

Lidé zapomněli,ľ- že. uctívání .Nejsvětější' Svátdsti'\zi.ntenziVnú"
je přijímání/-Není to -.věc' "í.hrdiv.id.uální” ’zbožnosti-.je^ to/formá ’
rozšíření svátého1 při jímání ‘hebcŕ přípřava ná ,ně. Ýrb.cé.sí* :ve: svátek
Těla Páně, které lid tak milovaly' by se ímělá-’’zachovat? /Když jsem
je vodíval po Mnichově, zúčastňovaly, se ho desítky tisíc věřících/.
Také zde liturgičtí ’’archeologové"'. přišli š.e. svými; výhradami a
poukazovali na to1; že- -tahle procesí/ Se’ nekonala v.1 římské církvi
prvních -stoTétí. Ate^Zaš Opakuji, cor jsém řékí;’ už' dříve, musíme
sé opět naučit’'chápat, ržě senšuS fidéi‘ katolického lidu !jě Schopen
za staletí-’ vývozovát: důsledky /vyplývající. z/děďictyí mu::svěréné.ho,
pronikat k nim a; vyzdvihnout1 jfe" ná évětlo Boží./i/./ • Euc har i s ti e ,. ,t vbř í ‘ us t ře dní : j ádr p. naš e hó" lit ur gib kl hp ž i v o.t a,.?
ale na to, ábý'/tím středám bylá1/'' je třeba, při jmout tbiáinjy kontext
a- sžít sé; s ním./ PrŮ^k^^^ivů/lítér^ické^ reformy; ukazuje, . že. mše
svátá c hápáná.. pře Vá ž^ie pasifeřáčne', b é ‘ ták' žne hodno c u je.. Očí t á s e‘..
ve vákuu/’mění se v úkon zcela; odloučený ''od; ostatních liturgických
aktů) které/ji mají připrávpýa.t1 nebo’ prohlubovat/;Eucharistie ?y •’/•.'
předpokládá všechny: óstátní2 šv^ipsti' a poukazuje' na/ ně . AÍ:é . Eucha
ristie' předpokládá táké./óšóbní mddíitbu; imbdlíibu.. v ródině; á/helijt urgic ké3 modlit bý ; komuhity.. Myslím í ů/ ná ď ýě/ úé j hí ub š í a . ne j pl q •/ ’;
ne jší -modlitby křé stáné ty a, kťerě/náé vždy/žhoýu .přivádějí ...do mób/
néno-r řečiště Eučharlstie*/Křížová/cesta á růžénéc5 ďeštližé ‘dhěs ''
ták' nebezpečně1 podiéhámér/šýódŮm árijských*náboženských praktik,
' pakuje to/ zajisté0! . zčásti• proto, ť že . jstúe ná tyt O, modlitby žápómhě’
li./* • * / -

POHANSTVÍ
:Róžhbdhě -býchdmi§e .měli’1 vyvárovát1 romantizování tánímistickýéh
náboženství $, Jistě-” zrnka “pravdy" vJ nic hjsou ale ’* vé / Svých reál- ;
ných podobách ýýyplálý’-svěť strachu,: kde Bůhv je peámířriě /daleko
a . ženíš jeL vydaná ":ná;pdápás ývŠéli Jáfkým: 'dtichům.; Ve ’-sťřédózemhí' qbiasti žá‘-'ěasů'’apoštolů/ a ťáké: v Afřiče/ žvěáirp;hrisťoý’i 'Přemožiteli
"zloduchů v'povětří” V-Efesenům 6:12/, přiňášélá ’osvobození :o’d Stra
chu. Smířlivost a nevinnost pohanství: patří ' k mnoha mýtůni našich
dnů./.../

ĎÁBEL

v At už si míň 'prbzíraVí' iéoi'ogo'vé •Říkají cokoliv,, dábel. v očích
křesťanské - víry je pice' žáhádná/ alhýrěálná7^ Osobní a;/nikoli/ jen/'
symbolická bytost. J'é to mocná péälítá ./V Novém zákoně;/ který nám.
vždy znovu připomíná jeho existencí* je nazýván '"’.kní-žetenŕ tohoto
s Vě ta" /,. smrtící, - '.nadlidská s v Choda • 'namířená proti s vobóďe Boží.
Vyvstane" to jasně,’podíváme-li se1 Střízlivě na dějiny, s propastmi
stále nových nestvůrností, které ’nelze ’vysvětlit^pouze vlivem člově
ka. Člověk sám nemá sílu vzdořovát; sstáňbvi,’ :ale°"dábel není' žádný

- 25 druhý bůh, a v jednotě s Ježíšem si můžeme být jisti vítězstvím.
Kristut je "Bůh po našem boku”, odhodlaný a schopný nás osvobodit
to je právě ona ’’radostná zvěst"bible, A proto musíme i nadále
hlását Krista.zejména v oněch pásmech strachu a nesvobody, jež
se zpravidla kryjí s oblastmi nekřesťanských náboženství. Ateistic
ká kultura moderního západního světa vedle toho stále ještě přežívá
dík osvobození od démonického strachu, osvobození, které přineslo
křesťanství. Kdýby toto vykupující světlo křesťanství zaniklo,
na svět s veškerou jeho vědou a technologií by padla nepřekonatelná
hrůza z neproniknutelné cizoty bytí. A vynořují se už předzvěsti
návratu těchto t.emnvch mocností, satanské kulty v sekularizovaném
světě se očividně šíří./.../

O TEOLOGIÍCH POPÍRAJÍCÍCH ĎÁBLA
Nutno respektovat zkušenosti, utrpení, lidská rozhodnutí i ..
praktické nezbytnosti, které lze tušit za takovými teologiemi. A
zároveň je třeba bez nejmenšího zaváhání odmítnout názor, že takové
teologie je možno považovat za katolické,/.../

Když pozorné čteme knihy, které se všemožně snaží zbavit
nepohodlné přítomnosti ďábla, Skončíme nakonec přesvědčeni o pravém
opaku. Evangelisté o ďáblovi hovoří často a bez nejmenšího úmyslu
symbolizovat. Jako Ježíš sám i oni byli přesvědčeni - a byli odhod
lání to také hlásat - , že zde působí reálná mocnost a ne nějaký
abstraktní koncept. Mocnost, která ohrožuje člověka, a od níž'
člověka osvobodil Kristus, protože On jediný je onen ’’silnější”,
který může přemoci "silného”, abych použil slov bible./Lukáš 11:22/.

V tomto zvláštním případě /moderní teologové - pozn.přek,./
připouštějí - nemohou jinak - , že Ježíš, apoštolově a evangelisté
byli přesvědčeni o existenci démonických sil. Ale v dalším považu
ji pak za. samozřejmé, že se tímto svým přesvědčením prý stali
’’oběťmi" tenkrát běžných židovských způsobů myšlení. A protože
a priori považují za zcela jistéj že "tuto představu nelze srovnat
s naším viděním světa", prostým mávnutím ruky odstranili všecko, co
se dnešnímu průměrnému člověku zdá nepochopitelné...Při "rozlouče
ní s ďáblem" se tedy neopírají o Písmo svaté /které podporuje právě
opačný názor/, nýbrž o současný světonázor. Tím se loučí se všemi
dalšími aspekty víry, které se nehodí současnému konformismu, a dě
lají to tudíž nikoli jako exegeti, nikoli jako interpreti Písma
svátého, ale jako lidé dneška./.../
Autorita, o níž tito biblicisté nakonec opírají svoje míně
ní, není bible, nýbrž světový názor, který zrovna považují za moder
ní. Hovoří tedy jako filozofové nebo sociologové, ale ta jejich
filozofie vyplývá leda z banálního, nekritického souhlasu s úsudky
doby, jež jsou vždy provizorní./.../

Usilovně se snaží hlásat něco objevného, ale řeknou nakonec
jen to, co už víme, nebo co by jejich posluchač nejraději slyšel.
Pokud pak jde o ďábla, víra je dnes jako vždy pevně přesvědčena o
jeho mysteriózní, ale bojektivní a znepokojivé existenci. Křesťan
všakvví, že člověk bohabojný nemusí mít strach před ničím a nikým.
Bázeň Boží patří k víře, a je cosi velmi odlišného od zotročujícího
strachu, od strachu před démony. Ale bázeň Boží se také zásadně li
ší od naduté opovážlivosti, která nechce vidět vážnost reality.
Opravdová statečnost nezavírá oči před velikostí nebezpečí a měří
je realisticky./.../

26 KATECHEZE A POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA
Ka.techez.e. se opět musí stát nikoli pouhým názorem mezi jiný
mi, nýbrž, jistotou spjatou s vírou Církve, s vírou, která substanciálně daleko převyšuje jakýkoli prijatý názor. Moderní katecheze
naopak se většinou sotva zmíní o ’’životě věčném”, problému smrrti se
dotkne jen letmo, a pak většinou jen v souvislosti s tím, jak si
počínat při jejím příchodu nebo jak zmírnit její průvodní jevy.
Protože mnozí křestané ztratili smysl pro ’’poslední věci člověka",
smrt byla obklopena mlčením, strachem nebo úsilím ji trivializovat.
Církev nás po staletí učila, abychom se modlili za to, aby nás
smrt nezastihla nepřipravené, aby nám byl poskytnut čas připravit
se na ni, dneska se náhlá smrt považuje za požehnání. Jestliže
nepřijímáme s vážností smrt, nepřijímáme s vážností ani život./.../

OČISTEC

. V. dnešní době si kdekdo myslí, že je tak hodný, že si
.
nezaslouží nic než nebe! Za tohle může bezpochyby naše civilizace,
která se ohání polehčujícími okolnostmi a všelijakými alibi^ aby
lidi zbavila pocitu viny a hříchu. Mosi poznamenal, že dnešní
vládnoucí ideologie jsou založeny na obecném fundamentálním dogma
tu, totiž na tvrdošíjném popírání' hříchu, tedy oné reality, s níž
je spojena víra v peklo a očistec. Ale mlčení kolem očistce vyplý
vá i z něčeho jiného...Biblicismus, který jako první rozvinula
protestantská tradice,-a který rychle pronikl i do katolické teolo
gie, z něho vyvozuje, že ty výslovné pasáže Písma svátého o stavu,
který tradice nazývá "očistcem” /náz.ev sám je^pomčrně pozdní, ale
skutečnost sama patřila evidentne k víře křestanů od samého začát
ku/ žsou nepřiměřené a dosti nejasné. Ale jak jsem řekl už jinde,
tento biblicismus má sotva co společného s katolickým pojetím,
podle.něhož se bible musí číst v hájemství Církve a její víry.
Podle mého názoru, kdyby neexistoval očistec, museli bychom jej
vynalézt4..Protože málo věcí je tak bezprostředních, tak lidských
a rožšířenýoh - ve všech dobách a ve všech kulturách -..Jako modlit
ba za naše drahé zemřelé/.../
Reformace teoreticky odmítla přijmout očistec, a proto i
modlitby za zemřelé. Ve skutečnosti se však němečtí luteráni k
této praxi nakonec vrátili a našli si pro to silné teologické zdů
vodnění, Modlit se za drahého zemřelého je sklon příliš naléhavý?
aby bylo možno jej potlačit, je to překrásná manifestace solidari
ty, lásky a pomoci, která sahá i za hradbu smrti. Blaženost nebotrápení osoby, jež je mi drahá, a která se odebrala na druhý .břeh,
záleží zčásti i na tom, jestli já na ni vzpomenu’nebo zapomenu,
.ona i nadále * potřebuje mou lásku./.../

JEŠTĚ O ĎÁBLOVI
Čím víc chápeme posvátnost Boha, tím víc chápeme i pravý ■
opak svatosti, totiž svůdné masky dábla. Ježíš Kristus sám k tomu
poskytuje nejlepší příklad: před jeho- jedinečnou svatostí se. satan
nemohl skrývat a byl neustále nucen se odhalovat. A tak lze říci,
že vymizení smyslu pro démonické svědčí o souběžném úpradku svatos
ti. Ďábel se teď může utéci do svého živlu, do anonymity, pokud ho
neodhalí světlo člověka sjednoceného s Kristem./.../

27 Každý, kdo si jasně uvědomuje temné stránky doby, v které
žijeme, pozoruje síly usilující o rozpad mezilidských vztahů, Za
takové situace křestan vidí, že i jeho poslání exorcisty se musí
opět stát stejně důležité jako bylo v začátcích víry* Slovo "exorcis
mus” nesmíme zde ovšem chápat v technickém smyslu; odkazuje prostě
k víře3 která ve své úplnosti^"překonává svět" a "vyhání" knížete
tohoto světa. Jakmile si křestan uvědomí tuto temnou propast,
pochopí, že exorcismus patří do jeho povinností k světu. Nepodlé
hejme populárnímu názoru, že "všechny problémy se dají vyřešit s
trochou dobré vůle". I kdybychom neměli víru, ale zachovali si
opravdový realismus, byli bychom přesvědčeni, že bez přispění
vyšší moci - jíž je pro křestana výhradně Pán - zůstaneme v zajetí
zničujících dějin./.../

Satan je absolutní ničitel, který rozrušuje všechny vztahy:
vztah šlověka k sobě samému i vztahy mezilidské. Tím se stává -pra”
vým opakem Ducha Svatého, který je absolutním "prostředníkem" zaklá
dajícím vztah, v němž kotví, a z něhož se odvozují všechny ostatní»
vztah trinitární, skrze nějž Otec a Syn jsou Jedno, jeden Bůh v jed
notě Ducha Svatého./.../

EKUMENISMUS

Je třeba se vyvarovat příliš snadného ekumenismu, který může
například narušit identitu katolických charismatických skupin. a ve
jménu "ducha" /chápaného jako antitéze k instituci/ nekritický'je
spojit s různými formami nekatolického hnutí letničních křestanů..»
Skupiny katolické obnovy musí proto cítit s Církví - sentire cum
Ecclesia - víc než kdy jindy. Musí vždy jednat v jednotě s biskupem
v neposlední řadě proto, aby se vyvarovaly následků, které se dosta
ví pokaždé, když se Písmo svaté vytrhne z kontextuálního .svazku
s Církví, což vede k fundamentalismu, ezoterismu a sektářství.

Ti, co dnes hovoří o "protestantizaci" katolické Církvevidí
ji patrně ve změně fundamentálního chápání významu "Církve" v odlišnémpojetí vztahu mezi Církví a biblí. V takových změnách se vskut
ku skrývá nebezpečí a není to jen ona karikatura, jak ji malují
některé integralistické kruhy./.../

... rrotestantismus vznikl na počátku moderní' doby, a je
tudíž mnohem těsněji než katolicismus spjat s niternými silami,
které moderní věk vytvořily. Svou současnou podobu získal většinou
v konfrontaci s velkými filozofickými proudy devatenáctého století.,
Je velmi přístupni* modernímu myšlení, ale zároveň ho ohrožuje. což
podmiňuje jeho kladné možnosti i jeho nebezpečí. Proto někteří
katoličtí teologové, hlavně ti, pro něž zděděná teologie už nic
neznamená, podléhají dojmu, že právě tady najdou už vyšlapanou ces
tu k propojení víry a moderního myšlení./.../

Tenkrát^jako dnes zásada sóla scriptura má klíčový význam.
Průměrný křestan se dnes odvodí z této zásady, že víra vyvěrá z
individuálních počitků, z intelektuální aplikace ve spojení s pří
nosy expertů a takovýto názor se mu zdá být mnohem modernější e
mnohem evidentnější než pozice katolická. Ale pohlédněme hlouběji^
Jakmile si někdo takový názor osvojí, stane se mu katolické pojetí
Církve automaticky neudržitelným a hledá model církve ‘jinde, v ši
rokém spektru fenoménu zvaném "protestantismus"./.../

28
Moderní Človek z ulice považuje za nej samozřejmější tako
vou církev7 která by se technicky dala nazvat církví kongregační
neboli svobodnou* V tom je zahrnuta představa, že církev je jaká
si proměnlivá formace, závislá na tom, jak si lidé zorganizují
záležitosti víry® Z toho pak plyne, že je třeba se co nejvíc
přizpůsobit požadavkům dané chvíle. Zmínil jsem se o tom už ně
kolikrát, ale stojí zato se k tomu vrátit; dnes už lidé skoro^
nemohou pochopit, že za lidskou realitou stojí mysteriózní božská
realita. A jak víme, právě to je katolické pojetí církve, a je
mnohem těžší přijmout toto pojetí, než to, které jsem předtím
popsal, a které není jen pojetím exemplárně protestantským, ale
jedním z mnohých, která se rozvíjela v mezích celého ”protestantismu”. (. . e.)

O LUTHEROVI
Ano, myslím si, že i dnes bychom s ním museli hovořit
velmi vážně, a že ani dnes jeho učení nelze přijímat jako ”katolickou teologii”. Jinak bychom nepotřebovali ani žádný ekumenický
dialog, což je svým způsobem jakási kritická diskuze s Lutherem,
a zkoumání toho, jak by se daly velké věci z jeho teologie ucho
vat a všecko nekatolické v ní překonat.(...)

V lipské disputaci Lutherovi protivníci nezvratně dokázali,
že jeho ”nové učení” míří nejen proti papežství, ale také proti
tradici, jak ji jasně vyjadřují Otcové a koncily. Luther to musel
chtě nechtě přiznat, načež prohlásil, že dokonce i ekumenické
koncily se mýlily. To znamená, že autorita exegeta se tu klade
nad autoritu Církve a její tradice...To byl, myslím, rozhodující
okamžik. Uebot z toho plynulo, že tím odmítá i katolické vědomí,
že právě Církev je schopna autenticky interpretovat pravý smysl
Zjevení. Luther už nebyl s to sdílet tuto jistotu, která spatřuje
v Církvi výraz společného vědomí, jež je nadřazené subjektivním
úvahám a interpretacím. Tím se zásadně mění vztah mezi Církví a
jednotlivcem, mezi Církví a biblí. To je bod, jímž by se Kongrega
ce musela zabývat spolu slutherem, kdyby ted žil, nebo lépe, to
je bod, který s ním diskutujeme při ekumenických rozhovorech.
Tato otázka tvoří přirozeně také základ většiny našich konverza
cí s katolickými teology. Katolická teologie interpretuje víru
Církve; tam, kde se odpoutá od takové interpretace a stane se
pouhou autonomní konstrukcí, vzniká cosi naprosto jiného.(...)
Jistý postoj katolického ekumenismu po Koncilu jako by se
vyznačoval určitým masochismem a tak trochu zvráceným sklonem
označovat se za viníka všech katastrof uplynulých dějin. Ale pokud
jde o německou situaci, kterou zevrubně znám, musím číči, že jsem
spřátelen s hluboce věřícími protestanty, s lidmi, kterých si
velice vážím. Vedou vpravdě přísný křestanský život a také palčivě
cítí vinu, kterou nesou všichni křestané za rozdělení, které nás
trápí. Jsem proto přesvědčen, že by bylo nespravedlivé generalizovat jednosměrný názor. Na straně protestantů se ostatně projevuje
také nová vnímavost pro prvky, které jsou fundamentální pro ka
tolickou víru.(...)
... Exkluzivní zdůrazňování zásady sola scriptura klasického
protestantismu patrně nepřežije, a dnes jev krizi víc než jindy,
právě dík oné ’’vědecké” exegetice, . která vznikla v reformované
teologii a byla jí prosazována. Ta demonstruje, nakolik Jsou
Evangelia produktem rané Církve, barvíc, nakolik celé Písmo svate
není nic než tradice. A to natolik, že řada lutheránských vědců
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jako by přešla na pozice pravoslaví: nikoli sóla scriptura nýbrž.
sóla traditio. Protestanntští teologové objevili také autoritu,
cosi jako hierarchii (tj. sakramentální duchovní úřad) a reálnost
svátostí«(... )
Když jsme my katolíci o těchto věcech hovořili, bylo pro
protestanty těžké to přijmout« Ale když jim to řekly pravoslavné
církve, zacli naslouchat a studovali ty věci s větší pozorností
možná proto, že se jim už nezdály tak podezřelé« Proto se mi
přítomnost pravoslavných církví v ženevské Světové radě církví
zdá prozřetelností»(«••)
Dodnes se však rozdíl v poj etí.Církve, jak jsem o něm mluvil,
jeví^jako nepřekročitelná překážka, ^ro reformovaného křestana bu
de ,vždycky těžké, neřku-li nemožné, přijmout kněžství jako svátost
a nevývratný předpoklad Eucharistie. Přijmout to, znamená totiž
přijmout strukturu Církve založenou na apoštolské následností. Za
největší pokrok, aspoň v dané chvíli, lze považovat, přijetí mode
lu Církve založené na apoštolské následnosti viděné jako řešení
lepší - a nikoli .jako řešení jediné a nezbytné.(...)
... Neříkám to z nedostatku tolerance nebo z ekumenického
vzdoru. Katolické vyznání praví, že bez apoštolské následnosti
neexistuje pravé kněžství, a bez něho nemůže existovat opravdová
svátost Eucharistie. My věříme, že to takto chtěl sám zakladatel
křestanství«( « «. )

PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

Styky s nimi jsou mnohem snazší jen zdánlivě. Ve skutečnos
ti Čelíme vážným problémům. Tyto církve mají sice autentickou
doktrínu, ale statickou, odvěků pertifikovanou. Zůstali věrni tra
dici prvního křestanského tisíciletí, ale odmítají další vývoj s
tím, že katolíci- o něm rozhodovali bez nich. Podle nich věroučné
otázky mohou být rozhodnuty jen na-V vpravdě ekumenickém” koncilu,
tje takovém, který obsáhne všechny křesíany. Proto označují za
neplatné všecko, co katolíci vyhlásili po schismatu* V praxi
souhlasí s mnohým, co bylo definováno, ale podle nich se to týká
jen církví závislých na Římu, a je to zavazuje.(...)
Sdílejí s námi přesvědčení o nezbytnosti apoštolské násled
nosti; mají skutečný episkopát s Eucharistii. Ale tíhnou k názoru
o autokefalidě, jpodlp híž církve, i*když sjednocené ve víře, jsou
zároveň nezávislé. Nemohou přijmout skutečnost, že římský biskup
papež, tvoří princip a střed jednoty univerzální Církve chápané
jako communio. (,...)
>;

«

Z lidského hlediska nevidím možnost úplného sjednocení, jež
by. Př ekonal:; začáteční fázi praktických kroků, k jiimž už došlo*
Nadále zůstávají obtíže na teologické rovině, ačkoliv na konkrétní
rovině, pokud jde- ó skutečný život, sé vztahy uvolnily, jak. lze
pozorovat; všude., kde katolíci a-pravoslavní, navážou vztahy (a kde
jsou mnohdy i. společně pronásledováni). Zatímco rozdílné ekléziologie se :bd sebe teologicky liší, prakticky jsou obě církve v ži
vém styku., nebot společně yiznávají svátosti a.existuje v nich (za
j istých podmínek) .možnost intercommunio, na rozdíl od forem přijí
mání, jež vyplynuly z ref ormac.e. (....)
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... Některé sekce anglikánů se nemálo distancovaly tím, že
zavedly nové normy týkající se druhého manželství rozvedených,
kněžek a jiných otázek v oblasti morální teologie. Došlo tam k
rozhodnutím, která vytvořila nové přehrady, a nejen mezi angliká
ny a katolíky, ale také mezi anglikány a pravoslavnými, pretože
pravoslaví jsou v těchto věcech skoro zajedno s katolíky.(...)

KATOLICISMUS A PROTESTANTISMUS

Nesmíme zaměňovat slova za realitu: teologický pokrok a^pár
společných prohlášení neznamenají ještě vskutku rozsáhlé sblížení.
Eucharistie je život, a my zatím nemůžeme sdílet tento život s
těmi, kteří Chápou Církev a svátosti tak odlišně, -krajně nebezpeč
ný je ekumenismus, který necelí těmto těžkostem, jež se nám jeví
dnes jako nepřekonatelné. Jistěže se skrývalo mnoho nebezpečí i v
situaci před Koncilem, v situaci poznamenané izolací a strohostí,
v nichž bylo pramálo místa pro bratrské vztahy.(...)

BIBLE
Písmo svaté žije v komunitě a je závislé na jazyku. V jistém^
smyslu každý překlad je také interpretace. Existují pasáže, v nichž
hovoří spíš překladatel než bible, v tom jsou si dnes všichni
odborníci zajedno. V Písmu svátém jsou místa, která vyžadují
jasné rozhodnutí a jednoznačné stanovisko. Tyto věci nelze zastí
rat a také nelze skrývat obtíže za povrchním řešením. Lidé se
někdy domnívají, že exegetici se svými historickokritickými meto
dami našli “vědecké” a tudíž nestranné řešení. Tak tomu ale není;
žádná ’’věda” se nemůže vyhnout závislosti na filozofii či ideolo
gii* Neexistuje neutralita, tady nejmíň. Mimochodem, velmi dobře
chápu, proč němečtí luteráni trvají na Lutherově bibli. Právě *
její jazyková forma po staletí působila v pozadí luteranismu jako
jednotící síla. Zrušit ji by znamenalo narušit samo jádro luterán
ské totožnosti.' Tento překlad má docela jiný status v jejich komu
nitě, než může mít kterýkoli překlad mezi katolíky. A kromě toho
interpretací, která jev něm zahrnuta, omezil Lutherův překlad
do jisté míry i účinek zásady sela seriptura a přispěl ke komunitárnímu chápání bible, k jakési obecné “církevní” asimilaci překla
du. (...)

Musíme mít odvahu znovu prohlásit, že bible jako celek je
“katolická”. Když ji přijímáme tak, jak je, s vědomím jednoty
všech jejich částí, souhlasíme s velkými církevními Otci a způso
bem jejich čtení* Tím vstupujeme do katolického světa...A to
netvrdím jen já, ale také celá řada protestantských vědců, jako
například Heinrich Schiler, jeden z oblíbených žáků luterána Ru
dolfa Bultmanna. Soustavnou aplikací zásady sóla seriptura Schiler
objevil, že je “katolicismus” přítomen už v Novém zákoně. Protože
tam, už tam existuje pojetí živé Církve, jíž Pán svěřil své živé ,
Slovo. Názor, že Písmo svaté je archeolcgická fosilie, disparátni
sbírka ’’pramenů”, jež je třeba zkoumat z hlediska archeologie a
paleontologie, takový názor nelze najít v Písmě samém! A tak se
stal Schiler z vnitřní logiky katolíkem. Jiní z jeho protestantských
kolegů nepostoupili tak daleko, nicméně přítomnost katolického
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fenoménu v bibli je dnes už mimo diskusi.(...)

KŘESŤANÉ A NACIONÁLSOCIALISMUS

Jedovaté símě nacismu nevzešlo z rakouského a jihoněmeckého
katolicismu, nýbrž spíš z dekadentní kosmepolitické atmosféry
VídněrZ konce monarchie» V takové atmosféře Hitler se závistí
vzhlížel k síle a ódhcdlanosti německého severu: Bedřich II» a
Bismarck patřili k jeho politickým idolům» A je dobře známo, že
v rozhodujících volbách roku 1933 Hitler v katolických zemích
většiny nedosáhl»(...)
Nejdřív musím zdůraznit, že jádro luteránských věřících
sehrálo významnou úlohu v protihitlerovském odboji. Vzpomínám
si na Barmenskou deklaraci z 31-května 1934, v níž se "konfesijní
církev" distancovala od "Německých křestanů" a tím projevila zá
sadní odpor k Hitlerovým totalitárním aspiracím. Na druhé straně
fenomén takzvaných "Německých kžestanů" odhaluje hlavní nebezpečí
jemuž je vystaven protestantismus v okamžiku uchvácení moci. Idea
nacionálního, tj. germánského, antilatinského křestanství Hitle
ra podpořila, nemluvě o tradici státních církví a velmi silném
zdůrazňování poslušnosti vůči autoritě, která tvoří nedílnou
součást luteránské tradice. Tyto aspekty silně oslabily odolnost
protestantismu a zejména luteránství vůči Hitlerově útoku. Hnutí
jako "Němečtí křestané" by nikdy nemohlo vzniknout v mezích ka
tolického pojetí Církve.(...)

Vzdorovat Hitlerovi u protestantů vyžadovalo víc osobní
odvahy. Karl Barth to projevil, velmi jasněkdyž odmítl složit
přísahu státních zaměstnanců, ^roto také muže protestantismus
poukazovat především na velké výjimečné osobnosti v řadách těch,
kteří se postavili proti Hitlerovi. Zároveň to vysvětluje, proč
mezi průměrnými křestany katolíci snáze odolávali hitlerovským
doktrínám. Ta éra nám ukazuje, co dějiny soustavně potvrzují: za
tímco katolická církev může uzavírat taktické pakty s ohledem na
menší zlo, a to i s despotickými státy, v konečné instanci se
Církev projeví jako bašta proti totalitární zvůli. Svou vlastní
přirozeností se totiž nemůže vázat na stát, musí čelit státu,
který by vnucoval jejím věřícím jakoukoli ideologii. Sám jsem to
jako mladý katolík v nacistickém Německu prožil.(...)

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ
Osvobození se zdá být heslem, které převzaly všechny moder
ní kultury na všech kontinentech. Mezi zastánci těchto kultur
proniká vůle k "osvobození" do teologie, a to ve všech civilizač
ních oblastech světa. "Osvobození" patří také ke klíčovým pojmům
blahobytné společnosti v Severní Americe a západní Evropě: totiž
osvobození od náboženské etiky a tím od údajnéhd omezování člově
ka. jako takového. .Vedle toho existuje také osvobozování v A frice,
a Asii, kde odpoutání od západních tradic nabývá rázu osvobozová
ní od koloniálního dědictví při současném hledání vlastní identi
ty. ..V Jižní Americe pak se "osvobození" chápe především ve smys
lu sociálním, ekonomickém a politickém. Proto otázka soteriologie,
tj. problém spásy* vykoupení (nebo osvobození, jak se tomu raději
říká) se stala ústřední otázkou teologie.(...)

3-2
Teologie se snaží odpovede i./na nej palčivě j ší otázku dnešní
ho světa, t j . na skutečnost, ■ že navzdory všemu usilování člověk
není nikterak vykoupen ani svobódný a žije v rostoucím odcizení.
Vidíme to ve všech dnešních formách společnosti. 'Základní zkuše
ností našeho věku je právě prožitek "alienace", tj. stavu, který
křestanství označuje tradičně slovy ztráta vykoupení.’ Jde o
existenciálni prožitek člověka, který se osvobodil od Boha a
namísto svobody klesl do otroctví*(.*.

♦ ooVnímat znamení času burcuje.také odvahu pohlédnout do
tváře realitě, vidět, co je kladné a co zápozčňé. A jakmile se
přidržíme této objektivní linie, zjistíme, že všechny programy
sekularizovaného osvobození mají jeden společný rys: snaží se
dosáhnout osvobození výlučně v rovině imanentní, v dějinách, v
tomto světě. Jenže právě tento omezený horizont, vytýčený ději
nami a bez otevřenosti a transcendence, přivedl člověka do dneš
ní situace. (... )
Touha po spáse, dnes tak rozšířená, svědčí o autentickém,
i když nejasném vědomí důstojnosti lidské bytosti stvořené k
"obrazu Božímu", jak to vyslovuje první kniha Písma svátého. Ale
nebezpečí některých teologií tkví v tom, že se (drží imahentistické perspektivy, čistě pozemského stanoviska sekularistických
programů osvobození. Nevidí a nejsou s to vidět, že z hlediska ;
křestana "osvobození" znamená především a zásadně osvobození od
radikálního otroctví hříchu.(...)
Ve formách závislých na marxismu teologie osvobození roz
hodně není národním produktem Latinské Ameriky nebo jiných méně
vyvinutých oblastí; není to cosi, co vzešlo z lidu a vyrostle
spontánně. Svým původem alespoň jde o dílo intelektuálů, a to ta
kových, kteří se nařodili nebo získali vzdělání na blahobytném
Západě* Teologové, kteří ji založili, jsou Evropané;teologové,
kteří ji prosazují v Jižní Americe, jsou opět Evropané nebo lidé
odchovaní na evropských univerzitách. Za španělštinou nebo portu
galštinou jejich kázání se jasně rýsují německé, francouzské a
angloamerické kořeny.(...)
:
, e
Liberální teologie přišla do třetího světa s exportem mýtů
a utopií vytvořených na vysoce vyvinutém Západě. Skoro jako by
šlo o pokus vyzkoušet v konkrétním prostředí ideologie vynaleze
né v laboratořích evropských teoretiků. Z jistého hlediska jdetudíž o jakýsi druh kulturního imperialismu, i když se prezentuje
jako spontánní výplod nespokojených mas. Bylo by důležité zjistit
jaký reálný vliv ve skutečnosti mají na lid tihle teologové, kte
ří se vydávají za jeho údajné mluvčí.(...)
..♦Na Západě už marxistický mýtus přestal přitahovat mládež
a dokonce i dělnictvo, což podnítilo některé intelektuálykteří
zásadně nežijí v zemích ovládaných "reálným socialismem",“k tomu,
aby exportovali tento mýtus do třetího sveta. Věru jen tam, kde
’marx-leninismus není u moci, se dosud vyskytnou lidé, kteří jeho
iluzivní "vědeckou pravdu" berou vážně.(...)
Je paradoxní - i když zase ne příliš - že víra se zdá být
mnohem pevnější na Východě, kde je oficiálně pronásledovaná.
V těchto oblastech prakticky v katolicismu neexistují doktrinální problémy. Nehrozí tam nebezpečí, že by křestané dospěli k
zásadám něja-ké násilně prosazované osvobozené kultury. Den za
■dnem tam zato lidé na vlastním těle pocitují cenu, jež se plgttí
za tragedii společnosti, která se chtěla osvobodit od Boha. A,
zdá se dokonce, že v některých zemích východního bloku se rodí
myšlenka "teologie osvobození", jako zásadní negace marxismu.
A z toho nijak nevyplývá, že by se tam sympatizovalo s vládnou
cími ideologiemi a životním stylem Západu* (... )
•
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Zdá se mi,že svou filosofií a svými mravními cíli marxismus před
stavuje mnohem zrádnější pokušení než mnohé formy praktického ateis
mu,které bývají intelektuálněvmnohem méně náročné. ÍYlarxis tic^já ide
ologie totiž používá židokřesťanské tradice a pervertuje Ji v bezbožecké,prorocké hnutí; náboženské energie člověka Je tu zneužito Jako
nástroje k dosažení politických cíjů s výhradním zaměřením na pozem
ské naděje,což staví na hlavu křestanskou touhu po životě věčném.
Tahle perverze biblické tradice svádí mnoho věřících,kteří se v dobré
víře domnívají,že Kristův cíl Je totožný s cílem,kteří hlásají zas
tánci politické revoluce.
Teologicky nepřijatelná a sociálně nebezpečná Je přitom ona mix
tura z bible,křistologie,sociologie a ekonomiky. Písmo svaté a teo
logie nemohou být zneužity k absolutizaci a sekularizaci teorie sociopolitického řádu. Svou povahou Je tento řád vždy pomíjivý. Sakralizací revoluce - směšováním Boha,Krista a ideologie - se vyproduku
je leda snový fanatismus,který může vést Ještě k horšímu bezpráví a
útisku,čímž se v praxi znehodnotí to,cg slibovala teorie... Trapná Je
také konfrontace s tak bytostně nekřesťanskou iluzí,která žije mezi
kněžími a teology,že lze vytvořit nového člověka a nový svět,nikoli
cestou konverze každého Jedince,nýbrž pouhou změnou sociálních a
ekonomických struktur. Neboť u kořene nespravedlivých sociálních
struktur Je skryt ve skutečnosti osobní hřích. Ti,co opravdu touží
po lidštější společnosti,musí začít u kořene,nikoli u kmeng a větví
stromu sociálního bezpráví. Je to věc fundamentálních křestanských
pravd,Jenže ty se s opovržením odmítají Jako "odcizující" a "spiritualistlcké”.

AFRICKÝ PŘÍPAD
Problémy Jsou celkem Jasné,ale Je nutno říci,že vytoužená theolo
gie africalne nebo Afričan theology Je v dané chvíli spíš prokekt
než realita. Kromě toho při bližším přihlédnutí nutno říci,že mnohé
z toho,co se považuje za "africké” Je ve skutečnosti evropský import,
který má se skutečnou africkou tradicí mnohem min společného než kla
sická křesťanská tradice. Ta Je ve skutečnosti mnohem bližší základ
ním všelidským konceptům,mnohem bližší fundamentálnímu dědictví všeo
becné náboženské kultury člověka než pozdním konstrukcím evropského
myšlení,které Jsou často odtrženy od spirituálních kořenů lidstva.
Jsou zde dva problémy. První se vztahuje k tomu,co Je původně af
rické a co se tudíž musí chránit před falešným nárokem na univerzali
tu toho,co Je pouze evropské. Na druhé straně Je tu problém toho,co ač evropské - Je vskutku univerzální. Tyto problémy podléhají nejen
lidksému zhodnocení,ale také - Jako vždy - kritériu víry,která posu
zuje všecky tradice,všechna dědictví,naše i Jiných. Kromě toho se mu
síme vyvarovat uspěchaných rozhodnutí a závěrů,protože celý problém
není věcí Jen teorie: Jeho řešení závisí na životě,utrpení a lásce
celého společenství věřících,ve smyslu katolické zásady,na kterou se
dnes zapomnělo,totiž že látkou teologie není zájem individuálního
teologa,nýbrž totalita celé Církve.
Starobylé,tradiční učení Církve praví,že každá člověk Je povolán k
spáse a může být vskutku spasen,když upřímně naslouchá hlasu svého
svědomí,i když nepatří viditelně ke katolické Církvi.Toto učení však,
které /opakuji/ bylo už přijato a Je mimo diskusi,bylo po Koncilu
přehnáno^do extrémní podoby s přispěním teorií Hapříklad o ’’anonym
ním křestanství"i Nakonec se prohlásilo,že milost Je dána vždy,pokud
člověk - i když nevěří na žádné náboženství nebo se na žádné neváže
- sám sebe přijme Jakb lidskou bytost. To Je vše,čeho Je prý potřebí.
Podle těchto teorií spočívá křestanovo ’’plus" pouze v tom, že si uvě
domuje tuto milost,která ve skutečnosti Je inhertní všem lidem,ať už
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pokřtěným nebo nepokjtěným. Ruku v ruce s oslabením nezbytnosti
křtu^se začaly přeceňovat hodnoty nekřestanských náboženství, v
nichž mnozí teologové spatřovali nikoli mimořádné,nýbrž naopak řád
né cesty k spáse... Takovéto hypotézy samozřejmě vedly u mnohých
lidí k vyhasnutí misionářského nadšení. Mnozí se začali ptát,nač
•znepokojovat nekřestany a přemlouvat Je,aby přijali křest a uvěřili
v Krista,když právě jejich náboženství Je jejich cestou k spáse v
jejich kultuře,v jejich části světa? Tak. byl,kromě Jiného^přerušen
vztah,který Nový zákon vytváří mezi spásou a pravdou,nebot,Jak výs
lovně zdůrazňuje Ježíš,poznání pravdy osvobozuje a umožňuje spásu.
Nebo Jak praví svátý Pavel: "Bůh,náš spasitel.••chce,aby se všichni
lidé zachránili a došli k poznání pravdy.” A tato pravda,pokračuje
apoštol,spočívá v poznání,že "Je totiž Jenom Jediný Bůh,stejně tak
Jen Jediný prostředník mezi Bohém a lidmi: Kristus Ježíš,který vy
dal sám sebe Jako výkupné za všechny." /1 Timotejovi 2,4-7/.
Toto musíme hlásat modernímu světu,pokorně,ale také s nasazením
všech sil, v následování velkolepého příkladu generací,které nás
předešly ve víře.

/ Z filosoficko - literární revue ROZMLUVY, Londýn - 1986. /
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