Obsah
EDITORIAL

423

KATECHESE
Ježíš nebo - Kristus?
Prahřích?
Dnes - a věřit v Boha?
Co je lidský skutek?
Trinitas?

424
428
432
436
440

MARGINALIE
Dědici 19.věku
Kritika
Bezútěšnost heresí
Sebeláska
Nevděk
Ne, abys bral
křesťanství...

POSTILLA
Mt 6, 24
Mt 7, 21; 24

3-4 / 1978

442
442
443
443
443

443

444

NA HLUBINU

EDITORIAL

S těmi, kteří s komunisty ve všem nesouhlasí, a proto je kriti
zují, ale které nelze zařadit mezi antikomunisty, s těmi jsem byl
obeznámen velmi dobře už ve vlasti; s takovými lidmi jsem - musel
dělat u jednoho "ponku”, a vypadá to, že je tomu tak i v exilu; mar·
jí ke komunistům podobný vztah jako ke "svému” křesťanství, neb v
jeho omylech vidí podobu omylů křesťanů v minulosti; odpomoc vidí v
demokratisaci socialismu; považují se za křesťanské socialisty v
naději, že spojení socialismu a demokracie jc možné; pro ně je so
cialismus jen rozšířenou aplikací demokratických humanitních prin
cipů, jakož i aspekt ”v člověku potkávat Boha”; proto jim jde jen
o to, zda se spíš podaří socialisovat západní Evropu nebo demokratisovat východní Evropu; tak velmi touží po obnově společnosti s
cílem "Vyšší sociální spravedlnosti”; jen ona je jejich cílem; proto
tvrdí, že socialismus byl a dosud je nadějí Evropy, a celého světa.
S názorovým trendem, že komunismus je evropským pokusem o zvlád
nutí evropských problémů, - neboť vůči komunismu prý není alterna
tivy schopné z něho vypresovat fiasko zdiskreditování, - s tím
jsem byl obeznamován na pracovištích Akademie právě bezpartijními.
Říkali, "ukaž mi alternativu schopnějších", nebo "když oni nebudou, kdo je nahradí, vždyť nikoho nemáme, nikdo tu není, kdo by vedl”;
tenkrát jsem musel mlčet. Jednak měli moc; jednak by ani nepochopi
li, že myslí "pouze dějinnostně", neb vlastně zrelativisovávání
pravdy nepředpokládali. Tento trend není jen výsadou Východu; i Západ se upsal pohledu totálně dějinnostnímu. Dějinnostně reflektova
ná vidina demokratického socialismu, nikde nikým dosud neuskutečně
ného, - podivuhodně vyhovuje nejenom některým českým lidem akade
micky graduovaným lidovou demokracií, ale také divergující proudy
s nivelisujícími aspekty politické theologie naoktrojovávají křes
ťanství reflexe, jichž příznakem je v češtině těžko jedním slovem
vystižitelný pojem německého "Vergeschichtlichung". Také nejde o
pouhé privátní mínění, že diagnosou pokoncilového vývoje je právě
"Vergeschicht1ichung".
Z rozhodujících výroků druhého Vatikánského koncilu lze soudit,
že dějinnost se začala chápat jako struktura vlastního bytí Církve;
dějinnost Církve zavazuje k aktualisování evangelia; dějinnostní
přizpůsobení zjevených pravd se stává "zákonem evangelisace" /Pasto
rální konstituce, I.IV,44/; jde o zákon neomezeně platný jak ve
vztahu k minulosti, tak k přítomnosti, ale i k budoucnosti; tak vel
mi se dějinnostní struktura myšlení stala centrálním pojmem. Avšak
připuštění vývojových změn v myšlení není něčím totálně novým, jako
kdyby teprve poslední koncil uznání dějinnosti objevil. Dějinnost
ní pohled, pojmový a myšlenkový vývoj znal už Řehoř Naziánský /390/,
když ve svých Oratio 31 řekl, "některé pojmy a myšlenky lze přijmout;
byť se přímo v Písmu nevyskytují, neb z Písma nutně vyplývají”/Oratio 31, 27: PG- 36, 163/. Dějinnostní pohled existoval v Církvi vždy.
Ale co v Církvi vždy neexistovalo? Požadavek myslet "pouze dějinnostně". Jeho následkem je zrelativizování pravdy. K jeho splnění je
třeba využívat nečistých metod, aby se daly stavět cíle zrelativisovaných pravd, promyšleně sledované, ač skrývané před nadutou naivitou
prosťáčků. Tak zvaný "sociologický důkaz" existence Boží ze zkušeno
stí sociální praxe dá se lidově kolportovat sloganem, "v člověku pot
kávat Boha". Aspekty takto zrelativisovávané politické theologie ne
jenom získávají za cíl "vyšší sociální spravedlnost", ale v nenápad
né promyšlenosti jej podsouvají jako smysl a cíl křesťanství samot
ného. Je-li však jen ona vykupujícím cílem křesťanství, tak jde jen
o zrelativisované křesťanství. Neb křesťanství je náboženstvím jak
vykoupení. . tak i milosti.
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Zmrtvýchvstání se v dnešní
době chápe jako klíčová otáz
ka exegese. Není jen klíčem k
pochopení biblického Ježíše
Krista; zmrtvýchvstání dosta
lo tak výsadní postavení v
současné theologii, že je chápáno jako událost, která od
haluje a vysvětluje jak oso
bu,- tak dílo Ježíše Krista.
Stalo se událostí fundamentálního charakteru. Proto jakáko
li chybná interpretace vzkří
šení má mimořádný dosah.
Stalo se něčím běžným Ježí
šovo zmrtvýchvstání pojímat
odděleně od jeho života histo
ricky doložitelného. Tak Ru
dolf Pesch o zmrtvýchvstání
mluví skoro výslovně jako o
"Vyprávění" o vzkříšení. Nikoli
jako o činu Božím vykonaném
na Ježíši Kristu. A proto ta
ké ne jako o skutečné události.
Naopak Pesch o zmrtvýchvstání
mluví jako o slovním obratu
určitých lidí, kteří svou víru v osobu Ježíše Krista tímto podivným slovním obratem
vyjádřili.
A tak není ani divu, že do
chází k prudkým diskusím kolem
Kristova zmrtvýchvstání, hlav
ně vzhledem k interpretaci
vzkříšení.Přitom nejde ani
tak o to, že by někdo výslovně
zmrtvýchvstání popíral.
Vždy
jde však o nový způsob inter
pretačního výkladu zmrtvých
vstání. V něm se dá velmi do
bře skrýt záměr, novým podá
ním interpretace fakt vzkříše
ní vlastně popřít. Něco tako
vého je možné proto, že nové
způsoby exegese o zmrtvýchvstání navazují na výsledky biblických věd v souvislosti s historicko-kritickou metodou.

Ježíš NEBO

Kristus?
Ale nelze tomu rozumět tak, že by
výsledky interpretace tohoto dru
hu výslovně závisely pouze na
historicko-kritické metodě. Jen
se stalo běžnou praxí pomocí té
to metody, a tu v zásadě používá
každý exegeta, - dospět k diame
trálně různým závěrům, a tím i k
různým vysvětlením zmrtvýchvstání.
Přitom vlastně ani tato historicko
kritická metoda není rozhodující,
jako se rozhodujícím stává osobní
filosofický postoj exegeta. Pro
zaměření exegese je rozhodujícím
momentem v současné době horizont
filosofického přesvědčení interpre
tujícího exegeta. A ten je přede
vším poznamenán principem subjek
tivity.
Horizont filosofického zaměře
ní však umožňuje analysu inter
pretace, ale i rozpracování zámě
ru v interpretačním výkladu. Když
se interpret hlásí k existencialismu, je také exegetický výklad
zmrtvýchvstání pojat existencialisticky. R. Bultmann byl také exis
tencialisticky zaměřen. A tak jde
o interpretaci, která uznává jen ·
to,
co má význam "pro mne". Také
tento princip subjektivity ovládá
existencialisticky pojatou theologii. Uznává se jen to, co má něja
ký význam pro subjekt, tedy "pro mě".

R.Pesch, Zur Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu.
IN: Th Q 155/1973, str. 226: "Die Rede von der Aufer
stehung Jesu ist dann Ausdruck des gläubigen Bekenntnisses zur
eschatologischen Bedeutung Jesu, seiner Sendung und seiner Au
torität angesichts seines Todes."/Theologische Quartalschrift/
R. Bultmann, Kerygma und Mythos I, 44n.
ČDS-KTS-Köln a.R.-H/3-4/78
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Tento požadavek se aplikuje na
každou událost, týká se každého
interpretačního závěru, a proto
i každé pravdy víry. Vlastně
všechna skutečnost se konstituu
je jen na odpovědi, jak mnoho
"mě" zasahuje. Vždy jen o subjek
tu je tu řeč, jen o mně; není tu
zájem na něčem objektivním;
to,
co existuje mimo mne a nezávisle
na mě, to, co je objektivní,
to
je bráno v úvahu jen potud, po
kud zasahuje subjekt;
heslem
existencialistické theologie je,
"co má význam pro mě”, a to také
vzhledem ke všem pravdám víry;
skutečnost je brána v úvahu jen
potud, pokud má význam pro sub
jekt, pokud má pro mne důležitost,
váhu, dosah a je pro mě něčím
závažným; jen proto je něčím, že
má pro mě smysl; pokud víra má
pro mě nějaký smysl, pokud mě
vnitřně či vnějšně zasahuje, jen
proto ji musím přijmout jako skutečnost;"co má význam pro mě",
je heslem, které se vztahuje na
všechny pravdy víry; jen "co má
význam pro mě", rozhoduje; proto
nejsou uznávány žádné objektivní
skutky spásy, a také žádná objek
tivní skutečnost spásy.
Proto pro Bultmanna znamená
Ježíšovo zmrtvýchvstání, že "Je
žíš vešel do kerygma Církve";
vstoupil do obsahu kázání apošto
lů a stal se jeho smyslem; člověk
začne být tak zaujat slyšeným
tvrzením o Ježíšově zmrtvýchvstá
ní, tak vnitřně plně uchopen, že
začne mít důvěru k Bohu; přestane
se upínat jen na sebe, začne na
bývat subjektivní jistotu v pře
svědčení, že Bůh jednal skrze
zmrtvýchvstání v Ježíši Kristu
vlastně jen "pro něho". Tento zá
sah vlivu vyprávění o Kristově
zmrtvýchvstání na jednotlivého
člověka způsobuje nabývání důvěry
k Bohu; tak mě Bůh miloval, že
kvůli mně jednal v Ježíši Kristu
hlavně skrze zmrtvýchvstání; pro
to se mohu zbavovat zájmu na tom,
jak mnoho se moje požadavky na ži
vot splňují či nikoli; vzkříšení
bylo Bohem tak zaměřeno na mne,
že se mohu - zcela svobodně zříc
svých osobních nároků jako spra
vedlivé oprávněnosti, neb Bůh mi

I

dá vše, co nutně potřebuji, neb
kvůli mně jednal v Ježíši Krista,
také skrze zmrtvýchvstání.
Jenomže takovýto druh úvah má
pramálo co dělat s historickými
událostmi, ba nemá s nimi nic
společného, neb na nich nestojí.
Proto pro Bultmanna je výpověď
apoštola Pavla v patnácté kapito
le jeho prvního listu do Korintu
fatální. ”Nevstal-li Kristus z
mrtvých, bez užitku je vaše víra,
neboť dosud žijete ve svých hří
ších. Zahynuli tedy také ti,
kdož zesnuli v Kristu... Doufáme-
li toliko v tomto životě v Kri
sta, zasluhujeme více soucitu
než všichni ostatní lidé”.
To
to apoštolovo tvrzení je pro
Bultmanna něčím osudně neblahým.
Neb člověk, který staví svou
víru na historických událostech
jako na základech, na nichž
jeho víra stojí, ale i padá,
takový člověk hledá svou vnitř
ní jistotu zase jen v potvrzení
sebe samotného; že má jistotu
na základě svého studia prame
nů; že má opodstatněnou důvěru
v nabytou vnitřní jistotu, neb
on sám si mohl pro sebe opatřit
důvěru k Bohu na základě důvěry
v historickou skutečnost. Avšak
to prý není vlastní důvěra k
Bohu. To prý není čistá a pravá
víra. Vždyť sám jsem si opatřil
pro sebe jistotu opřením se o
dějinné prameny, mám jen důvěru
v historicky zajištěné události.
Ale mám tím také důvěru k Bohu?
Netkví v tom zfalšování pravé
víry? Taková víra ve zmrtvých
vstání jakožto víra nezfalšova
ná, ta spočívá jedině v subjek
tivním přesvědčení, že Bůh jed
nal v Ježíši Kristu ”pro mě". Jen
proto může mít pro mě zmrtvých
vstání Ježíšovo takový smysl,
takový význam, dostane pro mě
tak význačně ovlivňující důleži
tost, že Ježíš vešel do obsahu
mých úvah, neb skutečně přijímám
pro sebe Ježíšovo vzkříšení jako
událost ústředního významu pro mě.
Bultmannovi žáci, jako třeba
W.Marxsen, H.Braun a E. Fuchs,
pojetí svého učitele ještě víc
rozvedli a hlavně zostřili. Ne
lze se ani divit. Plně ovlivněni
ČDS-KTS-Köln a.R.-H/3-4/78
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existencialismem, který klade
dějiny do rovnítka s dějinno
stí, ani mít nemohou pro dě
jinnostní události, o nichž
Písmo podáva zprávy, - tole
rantní stanovisko, aby je ne
popírali. Jde přece o existen
cialistický smýšlející theology
Pro existencialistické pojetí
je zmrtvýchvstání událostí dějinnostní, má se stát impulsem
umožňujícím radikální sebepo
znání jedincovo. Zmrtvýchvstá
ní je dějinnostní událost, neb s Kristovým tělem se žád
ná změna nestala.
Podle existencialistického
konceptu zmrtvýchvstání nej
důrazněji v jeho pojetí se vy
jádřil marburgský exegeta
E. Fuchs, když vše uvedl do
krajnosti. Definuje zmrtvých
vstání Ježíše Krista jako
"jednotu života a smrti v lás
ce”. Podle něho vzkříšení zna
mená jen to, že láskou samot
nou je přemožena smrt, neb
láska je silnější než smrt. V
tomto smyslu se vyjádřil ten
to evangelický theolog v disku
si publikované jako "Disput v
Sittensen". Ta vyvolala velký
ohlas. Před dvěma tisíci po
sluchači v auditoriu stáli
proti sobě dva evangeličtí
theologové, oba byli stoupen
ci dvou zcela rozdílných fi
losoficko-theologických poje
tí, a došli ke zcela rozdílným
závěrům. Exegeta Bultmannovy
školy, E. Fuchs, hájil pojetí,
že Ježíšovo "zmrtvýchvstání”
je pouze tak zvanou existenci
álni pravdou, pouhou výpovědí
o tom, že v Ježíši Kristu se
projevila "jednota života a
smrti v lásce". Proti této
definici zmrtvýchvstání se
postavil jeden z posluchačů.
Ptal se, jak může exegeta do
spět k tak podivnému a nic ne
říkajícímu spojení, neb klade
rovnítko mezi vzkříšením a
láskou; k tomu, aby byl Ježíš

Kristus?

použit jako příklad pro lásku,
nepotřebuji události zmrtvých
vstání, ba nepotřebuji vzkříše
ní použít ani jako slovní obrat;
k čemu že je dobré, aby láska
byla chápána jako obsah zmrtvých
vstání.
V ostré kontroversi zaujala
pozornost rozporná Fuchsova vě
ta, že člověk"nemůže Krista jako
Zmrtvýchvstalého milovat",
už
proto ne, neb Ježíš vlastně ja
ko osoba už ani nežije. A tak
nelze se ani divit, že poslucha
či se začali zajímat o pojetí
zmrtvýchvstání u přírodovědců a
zástupců jiných vědních disciplín,
z řad posluchačů. Jeden z nich
reagoval na domnělou neslučitel
nost víry ve zmrtvýchvstání se
současným přírodovědeckým pojetím
světa ujištěním, že on, jako fy
zik, si prý docela umí představit
jiné tělo, než jaké se v současné
době vyskytuje u člověka zde na
Zemi; a tak potvrdil proti sou
časnému trendu v theologii mož
nost "oslaveného" těla, které
prošlo procesem "zmrtvýchvstání".
Poukazuje-li se u každého člo
věka ba jeho dějinnostní a denní
zkušeností, jak prý v nich "láska
je silnější než smrt", dá se se
stejnou oprávněností zdůraznit
zkušenost, že "mně" se naopak u
žádného člověka něco takového ne
podařilo prověřit. Na takovémto
druhu tvrzení je zřejmý jejich
subjektivismus, stejně jako jejich
relativita. O diktátu teoreticko
filosofických předpokladů ani ne
mluvě.
Pouhá historická fakta se neprá
vem berou jako něco,
co se s nevý
vratnou jistotou dá dokázat; ale
historický výzkum nepracuje s ne
otřesitelnými jistotami, ale pomo
cí odstupňovaných fází pravděpo
dobnosti. A tak se stává, že mno
hý technik historicko-kritic ké me
tody ve skutečnosti vlastně podle
potřeby svévolně pracuje metodou
"magické kombinatoriky". Nedávná
práce E. Schillebeeckxe vysvětlu

E. Fuchs —W. Künneth, Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
Die Disputation von Sittensen. Neukirchen 1973
E.Schillebeeckx, Jesus. Die 3 Geschichte von einem Leben.
Freiburg 1975. 337 str.
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je Kristovo zmrtvýchvstání tak,
že je to "proces vnitřního obrácení Ježíšových žáků”. Nemá prý
co dělat s nějakým "nadpřiroze
ným hokus pokusem”. Na první
pohled jde o verdikt k církevní
mu dogmatu o zmrtvýchvstání. Je
ho odvoditelnost z historických
determinant Ježíšova života a
jeho žáků může pracovat prý jen s
"malověrností ” po katastrofálním
konci popraveného Ježíše smrtí
na kříži; šokující zážitek Vel
kého pátku zničil víru a důvěru
k Mistru, byl však vystřídán ne
smírně silným zážitkem "konverse
k Pánu”; "zmrtvýchvstání” je u
apoštolů ’’znovunabytí důvěry” k
historickému Ježíši Kristu,
Avšak je možno historickokritickou metodou stopovat ”konversi k Pánu"? Nebo aspoň postu
lovat*? Historicko-kritická exegese sice
nepopírá, co by na
Ježíšově zmrtvýchvstání mohlo mít
příznaky události dějinnostního
rázu, ale nijak zároveň neumožňu
je ztotožnění zmrtvýchvstání s
vnitřním procesem, který se udál
v nitru Ježíšových žáků, když opět nabyli ztracenou víru a dů
věru. k Ježíšově osobě. A tak se
Schillebeeckxovi nejenom podařilo
víru ve zmrtvýchvstání theologicky
nevysvětlit, ale také historicko
kritickou metodu zneužít, a navíc,
že jeho výklad zmrtvýchvstání ne
má v sobe nic epochálního. Takový
Baur /1860/ ve své práci vydané v
roce 1864 je ve svých tvrzeních původnější; navíc se nebál mluvit
jasně. Popřel možnost zmrtvých
vstání, Víra ve zmrtvýchvstání
vznikla z víry v možnost zázraku.
Víra ve zmrtvýchvstání je pouze
"víra ve víru”.
Víra ve zmrtvýchvstání, pokud
jde o víru, že zmrtvýchvstání má
co dělat se skutečností, neobejde
se bez uznání zázraku; toto verti
kální zaměření není bezprostředně
závislé na horizontále dobového
pojetí světa, jak se často předpo

kládá; z přírodovědeckých posic
19.století bylo povinností popí
rat možnost zázraku, avšak podle
současného stavu věd nemůže se
zázrak dostat do konfliktu spřírod
nimi, zákony. Také odmítat jakou
koli historicitu zmrtvýchvstání
je víc jak neuspokojivé, a hlav
ně nediferencované. Je tedy udá
lostí dějinnostní? Avšak účinky
zmrtvýchvstání jsou plně historii
přístupné, jde v nich o skutečnost
dosvědčených údajů v určitém čase.
Není dost dobře možné "dějinnost"
chápat jako změnu či proměnu. Je
totiž rozdíl mezi změnou mechani
cky probíhající v přírodě a mezi
změnou v lidské společnosti; takové
změny chápeme jako dějiny; ale po
kud se mezi nimi rozdíl nedělá, je
lepší mluvit o dočasnosti určitého
trvání. Dějinnost se však vždy chá
pe ve vztahu k lidem; není to jaká
koli změna, ale vždy jen forma sebeuskutečnění v čase žijící bytosti,
a ta vždy probíhá v napětí mezi
tím, co bylo dáno minulostí a tím,
co je sledováno jako budoucí výsle
dek skrze svobodná rozhodnutí v
současné přítomnosti. Tyto tři ele
menty nutně v pojmu "dějinnost”
tkví: konkrétní převzetí něčeho
daného z minulosti, a to se pře
tváří vědomým rozhodnutím právě
teči aktuelním, ale to ve svých
následcích má již dimensi budouc
na jak pro sebe, tak pro všechny,
kdo toto rozhodnutí přijmou.
Událost zmrtvýchvstání proniká
svými účinky do dobově dějinnost
ní skutečnosti, a v těchto účincích může být uznávána jako udá
lost dějinná. Jde o účinky, kte
ré jsou přístupné dějinnému vý
zkumu, a které také historik mu
že pro určitou dobu stanovit a
zjistit; má totiž určitý přístup
k účinkům vzkříšení jakožto k dě
ní. V diferencovaném pojetí není
zmrtvýchvstání historickému vý
zkumu něčím, co historikovi uniká
do nenávratna, i když podotkne, že
jde o událost dějinou, ač mimořádnou.

Vorlesungen über neutestamentliche Theologie./1864/.
Darmstadt 1973 , str.125 násl.
Dějinnostní událost vyplývá z přediva napětí mezi minulostí daným
faktem a svobodou v rozhodnutích člověka, kdy člověk
svou duchovností v okamžiku svého rozhodnutí stojí nad dějinami neb je
diferencuje, přetváří, v nich zasahuje, ač ještě nezná dimensi budoucna
Ferd. Chr. Baur.
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..„člověk je narušen se sklonem k horšímu skrze změny
zanechané na těle a na duši.
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Vztah závislosti člověka k Bohu nezávisí sám o sobě - na
prahříchu, totiž v tom smyslu, jako kdyby šlo o poměr, který
na prahříchu závisí. Na čem tedy tento vztah člověka k Bohu
závisí? V čem záleží?
Jde o závislost, která je výjimečná vzhledem k ostatním
bytostem. Dokonce spočívá v mimořádném stupni výjimečnosti.
Také jde o vztah závislosti člověka na Bohu, který existoval
vždy, už před vznikem oné praviny, jejímž následkem se stal
prahřích se svými důsledky.
Vztah závislosti člověka na Bohu nespočívá jen v jeho určenosti na bytí, jak je tomu u všeho, co existuje ve skuteč
nosti v současné přítomnosti. Také tu nejde jen o vztah
z
nutnosti vzhledem k cíli; kdy člověk nutně jde za dobrem ja
ko za svým cílem, tak je determinován dobrem; jen dobro může
být cílem lidské činnosti, ta může být zasměrována jen na
dobro, at skutečné či zdánlivé; jde tu o determinované zací
lení k cíli, jímž může být jen dobro, a tato určenost k dobru
je dána; dobro je vždy cílem. Avšak obojí vztah závislosti
k Bohu, z určenosti na bytí, z určenosti k dobru, to není nic
výjimečného.
Na čem závisí vztah závislosti člověka k Bohu, v čem spo
čívá? V čem spočívá mimořádný stupeň jeho výjimečnosti?
Jen u člověka jde o reflektovaný vztah závislosti na zá
kladě svobodné volby.
Jenomže vzhledem k cíli není svobody! Tak velmi je i u
člověka jeho určenost k dobru dána! Jen dobro může být cílem
lidské činnosti. Ale dobro jako cíl není člověkem vybírán;
člověk nemůže zavrhnout dobro, které poznává rozumem jako
své dobro. V tomto smyslu rozumíme "určenost k cíli”.
Jak je třeba rozumět thesi, že vztah závislosti člověka k
Bohu záleží na základě svobody?
Je-li člověk také v determinujícím vztahu k dobru jakožto
k cíli, takže vzhledem k dobru, jakožto cíli není svobody,
neb člověk jde nutně za poznávaným dobrem jako za cílem, čili
cíl má vliv na každý skutek, a žádný lidský skutek není bez
cíle, v čem spočívá svoboda? Pouze ve schopnosti volit
prostředky k cíli, který je dán. To však znamená, že podmínku
”cíl je dán”, nutno respektovat. Proto je člověk svoboden jen vzhledem k prostředkům, protože cíl je dán, a tímto cílem
je dobro. Člověk však má schopnost volit mezi dvěma dobry částečnými, je schopen svým rozumem, svým rozumovým poznáním,
svobodně hledat a vybírat prostředky, jež vedou k dobru ko
nečnému, k cíli, který si rozumem zvolil jako dobro. Ve vý
běru těchto prostředků, které vedou k cíli, ve volbě prostřed
ků k dosažení cíle jakožto zvoleného dobra je člověkova svo
boda. A vztah závislosti člověka na Bohu záleží ve svobodě.
I když je člověk svoboden jen vzhledem k volbě prostředků k
cíli. I když není svobodný vzhledem k dobru, které je vždy
cílem jeho jednání. Ostatně ani Bůh nemůže zavrhnout dobro
a chtít zlo.
A není málo, že člověk je svoboden pouze ve volbě vzhle- 428
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dem k prostředkům, vedoucím k cíli. Volba prostředků k cíli a
uskutečňování těchto prostředků, to je spojeno s mnoha obtíže
mi, s námahou a s přemáháním. A proto člověk také může nevyko
nat to neb ono dobro, neuskutečnit ten neb onen prostředek ve
doucí k cíli. Mimo to může také zneužívat svou svobodu tím, že
místo skutečného dobra se rozhodne pro dobro zdánlivé,
které
ve skutečnosti je zlem, a tak může člověk odpadnout od cíle,
místo aby za ním šel. Avšak pouze na základě svobodně dobrovot
ného rozhodování zapříčiněného rozumem záleží vztah závislosti
člověka k Bohu; v ohledu činnosti staví svoboda člověka po bok
Bohu; jde o vztah závislosti v ohledu činnosti, kdy na základě
lidské svobody rozhodne se člověk jednat tímto způsobem nebo i
jiným.
Chápeme-li hřích jako špatný skutek lidský, jakýkoli hřích
je vlastně zneužívání svobody. A z tohoto důvodu také má člo
věkova svoboda tak velký význam. Proto sám vztah
závislosti
člověka na Bohu není o sobě nijak závislý na prahříchu. Stojíli na svobodě, proto jen pro zneužití svobody došlo k dědičné
mu hříchu, kterému také můžeme říkat prahřích.
Došlo-li k pravině, došlo jen k tomu, co se nemělo stát. Ale
vlastní, poměr závislosti člověka na Bohu se pravinou nestal ně
jakým vztahem, v němž prahřích náleží k pojmu svobody. Pravina
byla také svobodně zaviněna.
Zavinila změnu v původním Božím
plánu s člověkem; zavinila změnu v plánu, jak měla být nasměro
vána člověkova zaměřenost na Boha jako na poslední důvod každé
ho lidského skutku; likvidovala dostatečnou stře&nost křehkého
lidského vztahu k Bohu na základě svobody; likvidovala mimořád
ný stav děditelného šlechtického partnerství s Bohem.
Ale není pro nás lidi opravdu možno, zvrátit fatum změněného
plánu Božího do původního stavu? Vždyť člověk není zkažen. Byl
jen odkázán na své lidské síly. A právě proto, je člověk v zača
rovaném kruhu sebe samotného; nemá se čeho chytit, leda sebe; ani zákonitost v přírodě nemůže se mu stát výchozím pevným bodem,
je nanejvýš poznatelná, ale nikoli člověkem vytvořitelná; příro
da a svět jsou také příliš vůči člověku lhostejný, na nich si
nanejvýš může vybudovat opěrný bod k důkazu, že Bůh opravdu
existuje; neschopný je však člověk pochopit Boha jako bytost,
tak velice je skryt lidskému poznání, lidskému poznání se vymy
ká otázka, co je Bůh; tak velice uniká našim zrakům, jako vrcho
lek hory zakrytý neustálým mrakem; ne nadarmo mluví Starý zákon
o "oblaku”;
proto se neustále ve výstupu k Němu odchylujeme ja
ko posledního cíle; uniká stále našim zrakům; jde o stav vykoře
nění z původního plánu; ani se nedá mnohdy mluvit o odporu, ne
chuti, nenávisti či odvrácení ze zášti; každé lidské srdce zná
touhu alespoň na chvilku prodlít ve vysněném lepším myšlenkovém
světě; a jako rozum člověka není zkažen, tak je tomu i s vůlí; i
když je vnitřně nakloněna, aby se spíš přimkla k nižšímu dobru,
než aby tíhla k Bohu, jakožto k dobru nejvyššímu, lidská svoboda
není zkažena; jen výstup nahoru je namáhavý, ale nikoli nemožný;
ze sebe sama člověk nemá vůbec sílu uvést změněný plán do původ
ního stavu. Byl to plán plánovaný Bohem pro člověka.
Likvidaci původního plánu s člověkem způsobila vina pralidí,
jejímž důsledkem je tak zvaný dědičný hřích, prahřích; ten zasáhl
celého člověka, uvolnil, rozkližil schopnosti člověka do spádu
jednostranností; jsou hnány ve sklon k horšímu; tím není řečeno,
že v člověku se vyskytuje něco, co by bylo bezprostředně něčím
zlým a špatným. Člověk není tělo a duše, ale člověk je "ztělesnění” duše a "oduševňované” tělo.

ČDS-KTS-Köln a.R. -H/3-4/78

Prahřích?

Provinění prvních lidí, prvního člověka na Zemi, - člověka
proto, neb schopného svobodně volit prostředky k cíli, a proto
s rozhodujícím příznakem jeho hominisace, toto provinění
bylo samozřejmě osobní vinou prvních lidí. Nepřijali
nabídku
Božího plánu s člověkem na základě přímého osobního rozhodnutí;
naopak nadchli se pro lákavější návrh, který jim byl předložen
osobně; zavrhli benevolentně plánované partnerství a přátelští
mezi člověkem a Bohem; selhání ve zkoušce prvních lidí mělo v
sobě nad pomyšlení velkou porci zvrácenosti; odvrátili se zcela
od Absolutna k pozemskému relatívnu své osoby podle příslibu,
"budete jako Bůh”. Není to naruby převrácená nabídka? Zvrhlá na
bídka; totální selhání ve volbě prostředků šlo s ní v ruku v
ruce. Jde tu přec o odtržení se od Absolutna k relatívnu, a to
tím směrem, že "já" chci být také něčím absolutně platným.
Toto záměrně pojaté rozhodnutí, "nebudu sloužit", a tak zpře ·
trhám jakýkoli trend směrem k "jakkoli" upravenému vztahu závi
slosti mezi člověkem a Bohem, toto rozhodnutí prvních lidí mě
lo důsledky nejenom pro potomky prvních lidí, ale i pro celé lidstvo. Jak je něco takového možné, z osobní viny někoho udělat
"kolektivní vinu" jakou také dědičný hřích je?
První člověk nejenomtotálně selhal ve svobodné volbě prostřed
ků, on svým svobodným rozhodnutím jednou provždy nepřijal
na
bídku Božího plánu s člověkem, ale navíc převrátil benevolent
ně nabízený vztah člověka k Bohu z umocnění do odmocnění; už v
pozemských poměrech možno poukazovat na následnost geometrické
ho růstu důsledků; tím spíš ve vztahu mezi pomíjející bytostí k
absolutní plnosti bytí; navíc prvnímu člověku přece šlo hlavně o
odtržení se od původní myšlenky ovládající plán, který byl půvcdně pro člověka naprogramován samotným Bohem; prvním lidem šlo o
odtržení se od trendu., o odvrácení se od Božího plánu, neb byl jim
předložen lákavější návrh; a protože tento pro ně lákavější ná
vrh svobodně přijali za svůj nový plán, vědomě se odvrátili od
již v náznacích "kódovaného" způsobu "aristokraticky" pojatého
vztahu závislosti mezi člověkem a Bohem; nejenom se odvrátili,
ale oni zavrhli nabízený plánovaný vztah závislosti. Nejde tu
ni tak o to, že se k tomu rozhodli po svobodné volbě prostředků
k nabízenému cíli navrhovaného Bohem, který člověka miloval, a
naopak že volili cíl navrhovaný dáblem, který člověka ze závisti
nenáviděl; ale jde tu o to, že navždy chtěli přetrhnout už
existující nabízenou pásku svazující člověka s Bohem do prožíva
né horoucího vztahu přátelství,
itého partnerství, zakouřeného
společenství, - a proto také tuto plánovanou pásku napojující
člověka na Boha skutečně přetrhli; zpřetrhali plánováná zakouše
ní vnitřní jistoty jako opory pru snadný průběh běhu života pro
člověka; znemožnili stře&nost člověka; svým rozhodnutím, vystou
pili ze vztahu chránící střeženosti;jakožto závislí, ale tím víc
evidentně milovaní, protože v úzkém společenství s Bohem, na Bo
hu visící; prostě se rozhodli z tohoto plánovaného společenství
vystoupit, učinit jej pro sebe něčím indiferentním, protože ve
srovnání s "novou" nabídkou, zcela - v závislosti držící dán.
Plán byl tedy odmítnut, zavržen, prostě se z jeho "osidel"
člověk osvobodil, vystoupil ze společenství, které nezastíralo
skutečnost, že tu zůstává vztah závislosti. Pro nabídku, "budete
jako Bůh", - zasměrovanou proto z relativní závislosti do směru
v umocňování své nezávislosti, - pro ďábelsky lživou nabídku
prostě člověk vystoupil z tohoto společenství, jehož plánovaný
kód mluvil o podmínce* - spoléhat v uznávané závislosti na Boha.
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Nemuset spoléhat na nikoho, leda na sebe, tuto podmínku jako mož
nost a jedinečnou příležitost, jak se odvrátit od tíživé závis
losti na Absolutnu. k pozemskému relatívnu,
to byl onen lživý pří
slib od počátku zvrhlý, zvrácený, a to v každém případě na ruby
převrácený. Navíc zcela zřejmý; zřejmý proto, že lehce se dalo
na první pohled rozlišit, že tu jde o chtěnou "změněnost” nabíze
ného plánu. Samozřejmě nemusel tu první člověk ještě rozlišovat
své "vyvolenectví”, svůj "aristokraticky” změněný vztah své závis
losti k Bohu vzhledem k jiným tvorům jako byl on sám; neb že je
jen tvorem jako ti kolem něho, to dobře věděl.
Provinění prvních lidí, prvního člověka na Zemi, spočívá ve vě
domě chtěném odvrácení se od programovaného plánu nabízeného člově
ku v jeho podmínkách na zasměrovanosti člověkovy závislosti na Bo
hu; člověk vědomě chtěl "změněnost” tohoto plánu; prostě vystoupil
ze společenství kódovaného do benevoletně plánovaného přátelství
mezi dvěma nerovnými partnery; člověk prostě nabídku odmítl, zpře
trhal nabízené partnerství, vystoupil z něho, neb se rozhodl spolé
hat se jen na sebe; a tak rozhodl jednou provždy, navždy, závazně
pro každého člověka, a za každého člověka. Odpadl z plánovaného
společenství, a s ním odpadli i ostatní ze společenství s Bohem.
Fatálním rozhodnutím prvního člověka spoléhat jen na sebe, a tak změ
nit nabízený plán, došlo také ke chtěné ztrátě nabízeného.
Člověk se stal žebrákem - z vysokého rodu, byť jen plánovaného.
Převrátil, "změnil” plán Boží, převrátil nabízený vztah závislosti
z umocnění do odmocnění; ztratil plánované vyvýšení mezi ostatními
tvory; aristokratické vyvýšení člověka do dědičně zděděného práva
"stát” v neustále skutečně přítomné "milosti” před Bohem; zpřetr
hal plánované pásky "milosti”, vystoupil jednou provždy z jejího
společenství. A tak rozhodl jednou pro vždy za sebe a za ostatní,
kteří přijdou po něm. Prostě vystoupil z plánu, rozhodl se spoléhat
jen na sebe. Samozřejmě plán jde, podle plánu se dál jde, jenomže
podle "změněného” plánu. A to jednou provždy, s platností po každého.
Něboť všichni měli být povoláni "vejít ve společenství” plánovaného
partnerství mezi člověkem a Bohem;to mělo se stát samozřejmou charak
teristikou pro lidskou přirozenost. Nikoli být odkázán sám na sebe.
Stali jsme se my lidé tímto fatálním rozhodnutím prvních lidí,
které bylo uskutečněno v plné svobodě' volby prostředků k cíli, stali jsme se jako lidé zlí, zkažení, zavržení hodní?
Jak by vůbec bylo možno něco takového vysuzovat, a z jakých dů
vodů by bylo možno tímto způsobem soudit? "Vyzout” se z nabízeného
partnerství plánovaného pro člověka na místo "běžného” vztahu závis
losti, který platí mezi tvorem a jeho Stvořitelem, znamená přec jen,
že zůstávám, protože se vymaňuji z plánovaného svazku, tam, kam
členstvím patřím; a tak člověku z plánovaného šlechtictví s dědičný
mi výsadami vzhledem k ostatním spolutvorům - zbyli právě jen oni;
i
odmocněná hodnost jejich postavení; ze hřejivého svazku
přátelství s Bohem člověk vystoupil, aby přestoupil do indiference
vůči Bohu; ale také do chladu studené střízlivosti a pozemskosti
lidského života; místo aby se vyhříval v láskyplné přízni Boží, v
otcovství Božím okoušeném jako osobní přátelství, poznává Boha jen
jako v nedozírné dálce pro něho skrývaný základ všeho bytí; a Tvůr
ce vesmíru, jako absolutního Pána všeho, jen z mravního řádu, který
se projevuje jako svědomí v člověku. Bez kouzla nadzemské krásy u
nejnepatrnější věci stojí tedy člověk v chudobné střízlivosti studivé prosy pro tvora, který se rozhodl pro indiferentnost vůči Bohu.
Ve vlastním smyslu není tedy dědičný hřích nějaké poničení lidské
přirozenosti; neboť lidé pro dědičný hřích nepropadli hříchu;
jen
společenství s Bohem v milosti odpadlo, vystoupilo se z něho; jenom
3
4 1 že chtěné vypadnutí z hnízda společenství do indiference vůči Bohu,
je stav člověkem zaviněný, který před Bohem být nemá a být nesmí.
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Důkazy jsoucnosti Boha z
řádu mravního nejsou, a to
ani jeden, - důkazy v pra
vém slova smyslu. Protože ve
všech důkazech morálních se
skrývá sofisma, jež se nazý
vá "petitio principii". Před
pokládá se totiž to, co má
být teprve dokázáno.
Pokud se prvního týče, a
to je důkaz existence Boží
z obecného přesvědčení lid
stva o jsoucnosti Boha, je sice jisto, že celé lid
stvo bylo, je a bude soudit
na jsoucnost nějaké vyšší
bytosti; ale mít správný po
jem Boha nikdy nebyl, není
a obecně nebude majetkem
lidstva celého. Ten se tu
marně předpokládá.
Pokud se druhý morální
důkaz na existenci Boha opí
rá o skutečnost svědomí, a
svědomím se tu míní činnost
rozumu usuzujícího o mravní
závaznosti, - pak poznáváli rozum závaznost mravních
zákonů, je to jen tím, že
již dřivě uznal existenci
Boha, který mravní zákony
dal. Jenomže poznání mrav
ního zákona jsoucnost Boží
nejenom nedokazuje, ale jen
předpokládá.
Třetí morální důkaz také
z řádu mravního vysužuje
jsoucnost Boha - z touhy
člověka po štěstí. Je sice
pravda, že žádné konečné do
bro člověka plně neuspokojí.
Ale také je pravda, že větši
na lidí touží jen po štěstí
zde na Zemi, a tak jen po d»
bru konečném. Česká mentali
ta dokonce vidí v pozemskosti
Švejka anonymního křestana;
i tak se lze zabydlit. Natož.
Čechům vykládat, že lidské
srdce nalezne svou plnou bla
ženost v Bohu, jakožto dobru
ODS-KTS-Kóln a.R.-H/5/4/78

naprostém, nejvyšším, nekonečném,
-bylo by asi zpravidla přijato
jako nehoráznost, či opovážlivá
provokace. To možno s jistotou
tvrdit také jen za předpokladu,
je-li jsoucnost Boha,jakožto do
bra nejvyššího a posledního cíle
lidské existence,- již odjinud
známa; pokud již dávno existence
Boha je dokázána a pokud důkaz
jsoucnosti Boží dá naprostou jis
totu. A to jak objektivně, tak
i -, právě v třetím morálním
důkaze je skoro požadavkem,
subjektivně vytvořit jistotu svo
bodně
zprostředkovanou na zákla
dě myšlenkového postupu ze zákona
příčinnosti. Ale vždy bude mít
cenu jen nepřímou.
Důkazy morální z řádu mravního
mohou mít cenu jen nepřímou, po
kud totiž potvrzují to, co již
jinak je dokázáno. Totiž že Bůh
skutečně je.
Také důkazy fysic
ké z řádu přírody jsou důkazy úplnými jen tehdy, převedou-li se
na důkaz z příčinnosti. Ale i
pro toho, pro koho je problém
příčinnosti problémem prostudova
ným, nutno s rozhodností zdůraz
ňovat, že dokazovat jsoucnost
Boží neznamená dostávat Boha na
dosah, ani definovat ho, zmocňo
vat se ho, ale zabývat se jen
pojmy. A pojem je příliš málo.
Ne že by pojem byla jen mátoha
mozková, jak tvrdili extrémní no
minalisté. Obecný pojem má podklad
ve věcech samých, jakožto existujících mimo poznávající subjekt.
Tak velice je závislý na věci.
A tak dokazovat jsoucnost Boha
znamená nejenom soudit z věcí existujících, jak říká apoštol
Pavel ”ze stvořených věcí"/Řím.
l,20/, ale i vidět naši vlastní
"lidskou" závislost, naši zásad
ní závislost ve smyslu závislosti
existenční. To je postup, jímž
rozum dokazuje, že Bůh jest. Jde
o postup myšlenkový, který je
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zcela prostý a tak snadný, že mno
zí filosofové považovali ideu Boha
za vrozenou.
A zatím není žádná idea vrozena.
Ani pojem Boha není vrozen. Ale to
je vrozeno, že člověk dovede logic
ky usuzovat. I prostý člověk dove
de logicky usuzovat. Ví, že samo
se nic neudělá. Ví, že všechno má
svou příčinu. Vidí-li hodinový
stroj, nikdo mu nenamluví, že se
sestavil sám. Vidí-li sochu, nemůže uvěřit, že vznikla sama sebou.
Naopak usuzuje na hodináře, soudí
na sochaře. A tak vidí-li svět, usuzuje, že nevznikl sám od sebe;
svět předpokládá Původce. Co však
zcela jistě každý člověk ví?
Ze nic nemůže být příčinou své
vlastní existence. To je zákon
skutečného dějství, že není účinu
bez příčiny, že nic nemá důvod
své jsoucnosti samo v sobě, že ani člověk nemá důvod své jsoucno
sti sám v sobě, ale v jiném; neboť
dnes je, ale zítra už nemusí být.
Hlavní důsledky zákona příčinnosti sice znamenají, že není účinku bez příčiny, že z ničeho se
nic neděje, že nic nemůže být pří
činou své vlastní existence; ale
tím však se neříká, že v řadě pří
čin je třeba postoupit až k příči
ně, která není učiněna jinou pří
činou, že je sama sobě příčinou.
Poněvadž příčina a účin se od se
be různí.Tuto obranu nutně nastu
puje každé esencialistické pojetí
příčiny. Onticky chápaná kausalita nutně naráží na zcela odůvodně
né námitky. Onticky chápaná kausa
lita mluví o působení jednoho
jsoucna /řecky on, ontis/ na dru
hé jsoucno. Ostatně i Bůh je pro
ně jsoucno. A jsoucno, které sku
tečně existuje, je bud samo od
sebe, nebo je od jiného. Jsoucnu,
které je samo od sebe, jsme si
zvykli říkat Bůh. A protože není
možno, aby kdy existovalo pouze
jsoucno, které je od jiného, kdy
by neexistovalo jsoucno, které je
samo od sebe, - dokázali jsme,
že Bůh je. Proč není možno, aby ko
existovalo jen jsoucno, které je
a pochází jen od jiného? Poněvadž
z ničeho nemohlo by nic povstat.
To zaprvé. Neboť je jisto, že něco
existuje. Jestliže něco nyní existu
je, je nesporno, že nějaké jsoucno

existovalo vždycky. Kdyby byl
jen jediný okamžik, v němž by
nebylo existovalo nic, neexis
tovalo by nic ani nyní, poně
vadž z ničeho nemohlo by nic
povstati.
Až do této chvíle je sice
možno s tímto druhem argumen
tace souhlasit, i s dodatkem,
že nelze jít v příčinách, kte
ré dávají vznik druhé věci,
do nekonečna. Také lze souhla
sit s názorem, že není napros
té náhody, to jest, že není
události bez vší příčiny, ale
že je možná událost nepředvídaná, pro neznalost příčiny.
Vždyť ani přírodní vědy neodklízí ze světa příčinnost, ale
odklízí předvídatelnost.
Ale je tu ono zadruhé: poža
davek na stejnorodost příčin.
Téměř všichni protivníci dů
kazu Boží jsoucnosti z příčinnosti
tvrdí, že důkaz ten
mluví napřed o řadě stejnorodými
příčin a najednou se zastavuje
u příčiny první, která je úplně
jiného řádu a je mimo jejich
posloupnost. Máme se zastavit
u příčiny první? Máme sledovat
řadu příčin a nakonec se zasta
vit u poslední příčiny, protože
nelze jít do nekonečna; můžeme
se vůbec zastavit či nelze-li
se zastavit? Vždyt všechny pří
činy, i ta první, mají býti té
hož druhu, téhož řádu. Jenomže
mezi Bohem a světem je nepřeklenutelná propast. To věděl už
Platon, a hlavně platonismus;
nevymyslel zbytečně demiurga;
to je ta proslavená "metabasis
eis allo genos”, přechod do ji
ného rodu pojmů. V řetěze souvisí
článek s článkem; ale kam zavěsí
me článek poslední? Zajisté, že
na hřebík, odpovídají stoupenci
ontické kausality, a ne na jiný
článek. Právě proto, že v řadě
příčin nenalézáme žádné, u kte
ré bychom se mohli zastavit,
protože nemůže všechno být od
jiného, - jedině proto jsme nu
ceni stanovit příčinu jiného
druhu a jiného řádu.
Není to dokonalá kapitulace?
Už ono ohrazení v samém zárodku
důkazu, když jde o příčinu, kte
rá není učiněna jinou příčinou,
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kdy nutno neustále zdůrazňovat,
že tím se ještě neříká, že
je sama sobě příčinou,
kompromituje onticko esencialistické pojetí zásady příčinno
sti. Horší však je, že prosazo
váním ontické příčinnosti se kompromituje jakýkoli důkaz pro
existenci Boží. Neb všechny dů
kazy existence Boží stojí na
zásadě kausality.
Tím není řečeno, že by snad
princip kausality byl běžně po
pírán jako obecně platná zása da. Ale už Kant /1724-1804/ po
žadoval, aby řady příčin v kausálním zřetězení postupovaly ve
stálé návaznosti stejné řady.Ale
dávno před Kantem znal námitku
velmi přesně Tomáš Aquinský,
/1225-1274/, že nekonečný Bůh
se nedá dokázat z konečných účinků; že tedy nelze překročit
propast mezi řadou příčin v
příčinném zřetězení stojících
ve stálé návaznosti stejné řa
dy příčin konečných, když je
jich řetěz sice nejde do neko
nečna, ale najednou má se vázat
na jedinou příčinu nekonečnou.
Neb mezi něčím konečným a mezi
něčím nekonečným není ani mož
nosti srovnání, natož možnost
zřetězení. A proto ani žádný poměr. Tomáš výslovně říká: "…
kdyby se dokázalo, že Bůh jest,
mohlo by to býti jen z účinků.
Ale jeho účinky nejsou jemu úměrné, neboř On sám je nekoneč
ný, avšak účinky konečné; a ko
nečné nekonečnému není úměrné.
Když tedy příčina nemůže být
dokázána z účinku sobě neúměr
nému, zdá se, že nelze dokázat,
že Bůh jest”./Theologická summa,
I, ot.2, čl.2, n.3/
Ontické pojetí příčinnosti,
chápe kausalitu jen jako půso
bení jednoho jsoucna na druhé,
jedné věci na věc druhou, jed
né příčiny na příčinu druhou;
příčinná souvislost je chápána
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jako vliv jedné věci na druhou.
Ale co když je mezi nimi nekoneč
ná propast dvou naprosto rozdíl
ných řádů? Co když vůbec nejsou
téhož druhu? Už malé dítě ví, že
nelze sečítat brambory se slony.
Přechod do jiného rodu pojmů je
totéž jako lidové přirovnání, ”já o voze a on o koze”.
A tak ontické pojetí příčin
nosti dalo do rukou všem
pro
tivníkům důkazu Boží jsoucnosti,
dokazované na základě příčinno
ti, zbraň, a to velmi dobrou
zbraň; ukutou ve vlastní dílně
těch, kteří její pomocí chtějí
dokazovat, že Bůh opravdu exis
tuje.
Jenomže vtip je v tom, že ani popírači Boží jsoucnosti ne
znají jinou kausalitu než ontickou. Sami občas cítí tupost
své zbraně. Zbytečně se nemluví
o tom, že je snad chybou, že be
reme princip kausálního zřetěze
ní pouze jako řadu, ač snad jde
o kruhovou posloupnost. A tak i
můžeme slyšet názor, že ani ne
ní možno použít kausální princip
k důkazu, že Bůh existuje; jeli
kož však všechny důkazy existence Boží stojí na zásadě kausality, a není-li pro tento důkaz
zákon o kausalitě použitelný, není ani dokazatelné, že Bůh je.
Nemáme tu v ruce ničím neotřesi
telnou jistotu, že existence Bo
ha je nedokazatelná? Totální po
pření nějaké možnosti důkazu, že
Bůh skutečně existuje, stává se
v současné době skoro běžnou při
pomínkou. A připojuje-li se k
tomu poznámka, že "dokázat Boha
není možno, tak jako není možno
Boha popřít”, berme to jako ni
cotnou povídačku ze soucitu. Ně
jaké přesvědčení lidstva o jsouc
nosti "nějakého” Boha, že jako "něco je nad náma”, o takové "ně
co” ani není co stát, neb tu a
ni nejde o správný pojem Boha; a
z lidské touhy po štěstí se do-

Tomáš Aquinský:”…si demonstraretur Deum esse, hoc non esset ni
si ex effectibus ejus. Sed effectus ejus non sunt
proportionati ei, cum ipse sit infinitus et effectus finiti; fi
niti autem ad infinitum non est proportio. Cum ergo causa non pos
sit demonstrari per effectum sibi non proportionatum, videtur
43
quod Deum esse non possit demonstrari.”/S.th.I, 2, 2, 3 /
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bře dá obhájit i požadavek, který
si staví za cíl "štěstí” hodně ubohé.
Také uboze bezbranná je obrana
poznání existence Boží z běžně ne
správně, nebol onticky pojímané
příčinnosti; prý z existujících
hodinek také nesoudíme na jejich
původce v tom smyslu, že by původ
ce hodinek také sestával z kovových
hodinových koleček; a přece by se
jen tím dala zachránit podmínka, aby se mezi účinkem a příčinou za
choval stejný řád či druh; a zatím
je přece možno jen soudit na původ
ce, který vložil myšlenku do svého
díla; je tu možno soudit na původ
ce, který má rozum a který má také
schopnost kov zpracovat do hodino
vých koleček; a to není nemalá
"metabase”? Dodávají dokonce,
to je nemalá "metabase”, a přece
logicky správná!
Jenomže co je mi do formálně lo
gicky správném postupu rozumu,
když usměrňuje rozumové úkony nebo
rozumovou činnost, aby rozum
do
šel k pravdě a k pravdivému pozná
ní, když tu přec nejde o vyšetření
správnosti, ale o vyšetření plat
nosti závěru?
Obecná zkušenost dosvědčuje zá
vislost poznání na poznávaném před
mětu, jehož existence je nezávislá
jak na poznání poznávajícího sub
jektu, tak na jeho chtění. Jinak
řečeno jde o to, že zevnější, to je
skutečně existující svět, je
bezprostřední příčinou našich představ. A protože základem poznání
rozumového je poznání smyslové,
neb jsme si vědomi, že naše rozumo
vé poznání je doprovázeno poznáním
smyslovým, že pojem je provázen
představou; je to totéž, jako když
se řekne, že předmětem rozumového
poznání je existující jsoucno, což
je to, co v přítomné skutečnosti je.

Totéž lze říci také jinak;
hlavně pro příslušníky českými
generací obeznámených v novothomistické noetice, jak
se
u nás interpretovala ve čtyři
cátých letech. Nejvyšším kri
teriem pravdy je objektivní evidence /zřejmost/. Při každém
poznání je účasten poznávající
podmět /subjekt/ a poznávaný
předmět /objekt/. Nemůžeme ale
čerpat jistotu poznáni z pozná
vajícího subjektu, neb pravdi
vost věci se neměří jejím po
znáním, ale naopak pravdivost
poznání se měří pravdivostí
poznávané věci. Musí se tedy
kriterium zřejmé pravdivosti
brát z poznávané věci, která je
při poznávání zvláštním způso
bem přítomna v mysli poznávají
cího, takže je mu zřejmá a zjev
ná. Ale co činí předmět zřejmým?
Skutečně existující věc. Hledáme-li důvod /kriterium/, proč
jsme pevně přesvědčeni o eviden
ci/zřejmosti/ nějaké věci smysly
poznatelné, najdeme věc samu,
která svou přítomností takřka
proniká naše smysly. A proč pro
niká? Protože - existuje; a to
nezávisle na nás, protože mimo
nás. "Evidentně objektivně existu
je” - to je nejvyšší kriterium
pravdy. Ani u objektivní eviden
ce nelze přeskakovat ono "přítom
né v současné skutečnosti”nelze
ji chápat esencialisticky: existence
věci v přítomné současné skuteč
nosti je tu důvodem, kriteriem
pravdy. Nadarmo výslovně neříká
Tomáš…
: "tázka, co věc je, při
o
chází za otázkou, zdali jest...”
Učiňme závěrem Tomášův závěr:
"Neboť, ježto účinek závisí na
příčině, je-li účinek, nutně mu
sí být příčina před ním”. Neb vše,
co JE, musí mít důvod pro to, že JE.

Tomáš Aquinský : ”…quia quaestio ”quid est” sequitur ad quaestionem
”an est”./S.th. I, quaest. 2, art. 2/
Odpovídám: Musí se říci, že je dvojí důkaz. Jeden, jenž je z příčiny
… druhý je z účinku… Poněvadž totiž nějaký účinek je nám zřejměj
ší nežli jeho příčina, od účinku postupujeme ku poznání příčiny. Avšak
z každého účinku lze dokázat, že vlastní jeho příčina JE.../cituji/ neboř
ježto účinek závisí na příčině, existuje-li účinek, nutně musí být
příčina před ním./quia cum effectus dependeant a causa, posito effectu, necesse est causam praeexistere/. /S.th.I,2,2/.
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Co je lidský

Řekli jsme, že lidská čin
nost je potud skutečně lid
ská, pokud je náležitě odů
vodněna rozumem, pokud jde o
rozumové zdůvodnění skutku secundum rationem esse - jak
často praví Tomáš Aquinský.
Řídit se rozumem
znamená
v nejširším smyslu totéž jako
"jednat mravně”. A proto je
také možno říci, že "pravid
lem”, to je mírou, "lidských
skutků je rozum, protože je
prvním důvodem lidských úko
nů", jak výslovně říká Tomáš.
/Theol.summa, I.II. ot.9O,čl.l/
Rozum vede člověka v jeho činnosti, diktuje vůli, jakým smě
rem se má dát. Rozum a vůle hrají hlavní roli v lidském skut
ku; rozum je první činitel v lidském skutku, jeho význam je
tak veliký, že bez dostatečného poznání rozumu nemůžeme vůbec
mluvit o lidském skutku. A nejde tu ani tak o theoretické po
znání toho, co je dobro a co je zlo, neb nemusí mít ještě ně
jaký praktický vztah k činnosti. Universitní profesor může ta
ké psát knihy zabývající se teorií hodnot, jak třeba ještě v
třicátých letech našeho století tomu tak bylo; a to ještě ne
znamená, že v praktickém životě bude vynikat jeho činnost vy
sokou mravní hodnotou. K lidské činnosti je třeba praktického
poznání, které ukáže na předmětu v každém konkrétním případě,
zda je dobrý, a proto vhodný, aby byl vůlí žádán, a která vždy
včas odmítne to, co rozumem bylo poznáno jako zlo; jde tedy o
vliv rozumu na uskutečnění toho, co vůle uskuteční.
Vůle je druhým hlavním činitelem v lidském skutku. Vůle je
schopnost osoby, vědomě jít za cílem, který byl předložen ro
zumem jako cíl dobrý a hodnotný. Vůle jde vždy za rozumem. Ta
ké předmětem vůle je vždy jen dobro. Vůle nemůže chtít nic než
dobro; a proto i když ve skutečnosti půjde za něčím, co nemůže
se nikdy stát hodnotným cílem, tíhne za ním jen proto, proto
že rozum špatně vede, ukazuje jako dobré to, co je ve skutečno
sti zlé. Vůlí chce člověk vždy své vlastní zdokonalení.
Proto je náležité poznání cíle skutku a poznání hodnoty sle
dovaného skutku tak důležité, že chybí-li toto poznání, a nemáli na jeho nedostatku vinu člověk sám, nelze tento skutek při
čítat jeho odpovědnosti, ba vlastně ani nemůžeme mluvit o lid
ském skutku. Tím, že je člověk obdařen rozumem, má povinnost
užívat rozum. Proto je také povvinen jednat vždy a všude rozumně. A to je totéž jako řídit se rozumem.
Řídí-li se člověk rozumem, a koná-li jen to, v čem mu jeho
rozum ukazuje cíl jeho skutku jakožto dobrý, a vzdaluje-li se
zla, které mu jeho rozum ukazuje jako zlo, jedná vždy ale
spoň subjektivně správně.
Kdypak ale může mít člověk vědomosti tohoto druhu a kdy mů
že tak dokonale zvládnout situaci, aby nechybil nevědomostí?
I když člověk nemůže pro svou omezenost vědět vše, je po
vinen být tak pečlivý a prozíravý, jak jsou pečliví a prozíraví
za podobných okolností lidé rozumně opatrní, kteří usilují o
dokonalost ve svém oboru. Jedná-li kdo tímto způsobem, pak jeho
případná nevědomost je nezaviněná, a ta vždy omlouvá.
Nevědomost je nedostatek poznání, jaké je každý povinen mít.
Přísloví, "nevědomost hříchu nečiní” možno brát jako zásadu, jen
jde-li o nevědomost nezaviněnou,
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Nevědomost je nedostatek poznání, které je člověk povinen
mít.
Každý je povinen znát to, co souvisí s jeho stavem, povo
láním, zaměstanáním, postavením. Jiné vědomosti se vyžadují
na dítěti a jiné na člověku dospělém; víc se požaduje od
vzdělaného než cd prostého; nikdo nebude vytýkat dělníku, nebude-li mít vědomosti odborného lékaře; nebude-li však lékař
dokonale znát svůj obor, bude snadno chybovat ve svém povolá
ní; a jeho chyby budou z nevědomosti,a taková nevědomost,
která je příčinou chyby, je zaviněná; způsobuje špatný skutek
lidský a z hlediska mravního může být posuzována jen jako hřích. Má-li každý člověk povinnost znát a ovládat to, co
souvisí s jeho stavem, povoláním, zaměstnáním, je křesťan po
vinen vědět vše, co souvisí s jeho poměrem k Bohu. Nezná-li
křesťan své náboženské povinnosti, které je povinen znát, do
pouští se přestupků, aniž si je uvědomuje. Ale jeho nevědomost
je zaviněná. A tím, že je jeho nevědomost zaviněná, je odpovědný za chyby, kterých se dopouští z nevědomosti.
Nevědomost, která je zaviněna, je vlastně sama sebou hří
chem, protože je vždy špatným lidským skutkem. Je tomu tak
proto, protože člověk tím, že má rozum, je povinen rozumové
poznání pěstovat, je povinen je obohacovat, je povinen se jím
řídit. Také je samozřejmostí, že člověk má uvážit své postave
ní vzhledem k sobe, má uvážit své postavení vzhledem k lidské
společnosti, jejímž je členem; - jen tak pozná, jaké pro ně
ho plynou povinnosti, které je povinen znát; tak je zavázán
v jednotlivých případech jednat podle zákonů a ustanovení ze
mě, v níž žije, které je povinen znát, čili má jednat rozumně,
obezřetně a předvídavě. Zná-li člověk své povinnosti, které
náleží k jeho povolání a ke stupni vzdělání, řídí-li se při
tom rozumem, může pak říci, učini-li něco nesprávného, že je
to nevědomost nezaviněná. Jinak je vždy odpovědný za svůj
skutek, vykonaný z nevědomosti zaviněné.
To proto, protože tu
jde o nevědomost, kterou nechce odstranit, a tak vlastně chce
ony chyby, které nevědomost zaviní a způsobí.
Odpovědnost za skutek, vykonaný z nevědomosti, vzniká jen
proto, protože skutek z nevědomosti vykonaný byl vlastně dobro
volný ve své příčině. Co je však skutek dobrovolný?
Dobrovolný je onen skutek člověka, který je chtěný, protože
vychází z vůle řízené předběžným poznáním rozumu. Proto skutek
dobrovolný je zcela odlišný od skutku nedobrovolného, který je
zásadně proti vnitřnímu sklonu vůle. Dobrovolnost je v lidském
skutku výsledkem činnosti vůle.
Vůle je však přístupna různým vlivům zvenku. Ovlivňuje její
rozhodnutí, jak způsob rozumového poznání, tak nátlak cizích
vlivů, takže jakékoli násilí, které přichází z venku, je v nej
větším rozporu s dobrovolností lidského skutku. Poněvadž vůle
ve svém rozhodování závisí na rozumu, předpokládá dokonale do
brovolný skutek dokonalé poznání rozumové; Čím více je pod vli
vem nesprávně orientovaného rozumu, tím může být lidský skutek
méně dobrovolný. Není-li ovšem tento vliv vyvolán člověkem sa
mým; pokud vůle připustila příčinu, i když rozum předvídal,
jaký bude pravděpodobně účinek. Nepřímo může být dobrovolné i
opomenutí, když skutek měl být vykonán a nebyl vykonán, a člo
věk měl předvídat, že jej nevykoná, bude-li jednat tak, jak
jedná. Tak rodiče jsou povinni starat se o výchovu svých dětí.
Ále věnují-li se jen svým vlastním zájmům a děti zanedbávají,
je pro ně dobrovolná zkáza jejich dětí. To přece museli předví
dat, že z dítěte bude hloupý či zlý člověk, když výchovu dětí
zanedbávali.
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Dobrovolnost ze strany vůle je podstatnou složkou lidské
ho činu. Jestliže je dobrovolnost zmenšena nebo dokonce od
straněna, stává se lidský skutek nedokonalý pro překážky,
které skutek člověka, pod jejich vlivem vykonaný, - odlid
šťují. Čím větší je vliv těchto činitelů na lidskou vůli,
tím skutek pod jejich vlivem vykonaný, je méně lidský; totiž
z hlediska psychologického. A z hlediska mravního je takový
skutek tím míň odpovědný.
Mnohdy se dobrovolnost skutku zaměňuje se svobodou.
Mezi dobrovolností a svobodu je rozdíl. Každý skutek svo
bodný je zároveň dobrovolný. Ale každý skutek dobrovolný
nemusí být zároveň svobodný. A poněvadž s pojmem svobody
souvisí pojem mravní odpovědnosti, má svoboda po stránce
mravní velký význam.
Dobrovolnost, to je chtěnost vykonaného lidského skutku,
není možná bez vědomého postoje rozumu k tomu, co člověk
koná. Uvažujeme-li o lidském skutku z hlediska psychologické
ho, jeví se nám jako čin, jehož pánem je člověk, nad nímž
má moc jej vykonat nebo nevykonat, vykonat jej tak nebo jinak,
což
ovšem musí pocházet z rozvážné vůle. Takové je východi
sko našeho pohledu na lidský čin, že člověk je člověkem
rozumem a vůlí, která má být navíc svobodná. Lidský skutek
je lidským teprve tehdy, pochází-li z rozvážné vůle, kde te
dy participuje na skutku rozum a vůle, neb člověk je Člověkem
rozumem a "svobodnou” vůlí. Proto jen tehdy jedná člověk opravdu lidsky, když je ve své činnosti veden rozumem a roz
hoduje se "svobodně” vůlí. Čím více se člověk uchyluje od té
to cesty, čím větší je nedostatek rozumu a vůle v jeho skut
cích, tím méně je jeho činnost opravdu lidská. Tento proces
jakožto souhra rozumu a vůle se odehrává v člověku při každém
uvědomělém, tedy opravdu lidském skutku. Když rozum předložil
vůli předmět jako dobrý, je úkolem vůle po tomto předmětu
toužit, za ním jít, tak jako je jejím úkolem odmítnout věc,
kterou jí ukázal rozum jako špatnou; vůle sama je slepá, jde
vždy za úsudkem rozumu, takže praktický rozum je vždy vodít
kem vůle, Tak jako skutek, vykonaný člověkem, je potud oprav
du lidský, pokud je vykonán závisle na rozumu, tak je skutek
potud lidský, pokud je dobrovolný, tedy závislý na vůli člo
věka. Ale každý skutek dobrovolný nemusí být svobodný; neboť
svobodný je jen tehdy, když člověk jednal, aniž by byl ke
skutku někým či něčím nucen, takže měl možnost jednat nebo
nejednat, jednat tímto způsobem nebo jiným. Jde totiž o do
brovolné skutky, které mohou být nutné a nenutné čili svobodné.
Proto každý skutek dobrovolný nemusí být ještě dobrovolným
skutkem svobodným, neboř jsou také dobrovolné skutky nutné.
Tak člověk dobrovolně a přitom nutně čili nesvobodně touží po
dobru. Dobro je vždy cílem. To však znamená, že vzhledem k
dobru není člověk svoboden. Dokonce ani Bůh nemůže zavrhnout
dobro a chtít zlo. Každá bytost celou tíhou své přirozenosti
spěje k dobru, které je jejím cílem. Dobro je cíl, který je
dán. A rozumový tvor, a tím je člověk, má schopnost, a tím
je jeho rozum, a má sílu, a tím je jeho vůle, - hledat a vy
bírat prostředky k tomu cíli. Chtění je vždy v nerozborné
jednotě napojeno na myšlení a poznávání, ”nihil volitum, nisi
praecognitum”, ”nic není chtěno, co nebylo před tím poznáno,jakou že to má hodnotu”; co se stane cílem, je nejdřív pozná
váno a hlavně uznáno jako hodnota; vůle nejde jen za cílem,
ale rozhodne se za cílem jít, i když hodnotící rozhodnutí je
aktem myšlení. Přes to není chtění něčím nižším, vůle není
dodatečná fáze myšlení; pouze je fundována rozumovým poznáním.
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K pojmu lidského skutku z hlediska psychologického náleží
svoboda. Aby šlo o skutek opravdu lidský, je třeba, aby šlo o
skutek svobodně dobrovolný. Člověk je člověkem rozumem a svo
bodnou vůlí.
Existenci svobody člověk často popírá a ještě častěji svo
bodu v lidském jednání zneužívá.
Svobodu v lidském jednání,
a tak i svobodnou vůli, popírá determinismus nejrůznějších od
stínů. Sněm tridentský zavrhuje všechny názory, pokud se od
váží tvrdit, že svoboda člověka byla ztracena hříchem Adamo
vým, a že je to prázdné slovo, jemuž neodpovídá žádná skuteč
nost. /D 815/.
Jak je člověk svobodný ve svém rozhodování? Podle Tomáše
Aquinského je "svoboda schopnost volit prostředky k cíli, kte
rý je dán” /vis electiva mediorum servato ordine finis/, což
je citací ze Summy theologické z první její části při řešení
83 otázky v článku čtvrtém. Jde o místo mimořádně závažné.
Cílem je tu myšleno dobro jako hodnota; vzhledem k dobru není
člověk svoboden, ba žádný tvor jako bytost. Každá bytost celou
tíhou své přirozenosti tíhne k dobru, spěje vždy za nějakou
hodnotou, která je jejím cílem. Avšak rozumový tvor, a tím je
jedině člověk, - nikoli tedy zvíře, - má schopnost a sílu
hledat a vybírat prostředky k tomuto cíli; ve výběru, ve volbě
prostředků k cíli spočívá člověkova svoboda, jeho svobodné
chtění. Člověk je svoboden jen vzhledem k prostředkům.
Svoboda je velmi důležitým činitelem v lidském skutku.
Volba prostředků k cíli, uskutečňování těchto prostředků,
aby bylo dosaženo cíle, pro něž padlo člověkovo rozhodnutí,
nese sebou mnoho možností jakožto překážek, že člověk ne
uskuteční ten neb onen prostředek, a tak nevykoná to neb ono
částečné dobro, aby mohl dosáhnout sledovaného cíle. Tím, že
je člověk schopen volit mezi dvěma dobry částečnými, jež vedou
ke sledované konečné hodnotě, dostává se lidské činnosti zcela
zvláštního charakteru. Za skutky, které koná člověk svobodně,
je člověk zodpovědný.
Je třeba však zcela důrazně připomenout, že náležité pozná
ní cíle skutku a poznání hodnoty sledovaného skutku je tak dů
ležité, že chybí-li toto poznání a nemá-li na jeho nedostatku
vinu člověk sám, není člověk za skutek zodpovědný. Lidský
skutek je ten, jehož je člověk pánem. A pánem skutku je člověk
rozumem a svobodnou vůlí. Jen za skutky, které rozum ukáže,
zda jsou dobré, a proto vhodné, aby byly vůlí žádány, a volba
prostředků, a uskutečnění těchto prostředků k dosažení cíle, je-li
svobodně provedeno, - jen v tomto případě je člověk za své
skutky zodpovědný. Rozum poznávající a vůle svobodná ve svém
rozhodování ve volbě prostředků k dosažení cíle - jsou výcho
diskem odpovědnosti, která doléhá na člověka při všem, co vy
konal za součinnosti rozumu a svobodně.
Kdyby lidské skutky neměly rozumové zdůvodnění jako speci
fickou známku lidského skutku a kdyby člověk svou činností ne
toužil vlastně dosáhnout nic jiného než štěstí, které by ales
poň nějak nasytilo touhu jeho duše, vždy hladové, vždy nenasyt
né, nikdy neukojené pozemskými hodnotami, kdyby ve výběru pro
středků k cíli nehledal východisko, jak zvolený cíl dosáhnout,
nebylo by pocitu zodpovědnosti za ně. Nikdo nebude hodnotit
úkony zvířete jak mnoho jsou dobré či špatné; a proto také
nikdo nebude mluvit o odpovědnosti u zvířete.
Člověk je odpovědný za vše, co podléhalo v jeho životě "jeho”
rozumu a vůli. Má rozum, a proto nemůže o jistých povinnostech k
sobě samému, k lidské společnosti a k Bohu nevědět. Jeho jedná
ní, a právě tak nejednání, je svobodné, a proto je zodpovědný za
439 to, jak se postaví ke svým povinnostem, z nichž není vyňat nikdo.
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Otazník v nadpisu
je zcela oprávněn. Neb
"trinitas” neznamená v ja
zyce českém nic jiného než
dnes v náboženské literatuře
už jen zřídka propracovávaný
pojem "Nejsvětější Trojice”. A
dokonce není přeháněním tvrzení,
že v současné době jsou kupovány, ba
asi dokonce horlivě čteny knihy těch
autorů, na jejichž stránkách vystupuje
na světlo denní formulace, "Bůh by nebyl
Bohem...bez Ježíše Krista"; a na téže strán
ce u E.Schillebeeckxe je označována křesťanská
pravda o trojosobním Bohu jako "theologie třetího
řádu". Také H.Küng chápe ekonomii spásy, v níž se vůči
Člověku projevuje trojiční Bůh, jen ve velmi z jednoduše
ném schématu Trojice, "jediný Bůh a jeho vyslanec", jímž
ovšem myslí Ježíše z Nazareta. A tak otazník u "Nejsvětější
Trojice" malují nám před oči rukou umělou i neumělou všich
ni ti, pro něž už dávno není nejhlubším tajemstvím křesťan
ské víry; a navíc není už ničím jiným, leda paradoxem,
po
kud jde o snahu,alespoň v Trojici poukázat na charakter ví
ry, který alespoň vírou
v trojosobního Boha má v sobě
všechny příznaky paradoxního tajemství. Tuto tendenci také
nelze datovat až rokem 1969, že se tajemství Nejsvětější
Trojice začíná brát a hodnotit hlavně jako paradox, když se
vším
důrazem se o křesťanství mluví jako o monotheismu;
víra v jednoho Boha totiž sama, garantuje universalitu
křesťanství; ta však by neustálým zdůrazňováním trojosobno
sti tohoto jediného Boha mohla by být otřesena; neustálé
zdůrazňování "trojičnosti" Boží jako vlastního specifika u
křesťanství také by mohlo poukazovat na exklusivitu křesťan
ství: ostatně pojmy, a to hlavně pojem vytvořený křesťanský
mi mysliteli pro "osobu", prý je pro současného "dospělého”
křesťana něčím naprosto nepochopitelným.
Mají pravdu tyto námitky proti "theologii třetího řádu"
jen v tom, že křesťanskou theologií velmi vyhraněně
specifikované pojetí Nejsvětější Trojice je opravdu rozhodu
jící charakteristikou křesťanství; a to tak velmi, že tu ne
jenom jde o "specificum Christianum", ale odhodí-li se "tri
nitas" jako nějaká křesťanským starověkem vykonstruovaná my
šlenková hračička, která dnešnímu člověku už nemá co říci,
stane se i vlastní křesťanství vyhlodaným, shnilým a k
ničemu potřebným stromem; neb neexistuje-li onen "jeden" Bůh
jako Bůh trojosobní, není třeba mluvit ani o druhé Božské o
sobě, natož o nějaké třetí Božské osobě; pak ovšem je na mí
stě místo Syn Boží užívat zásadně pouze obratu "Logos”, a
také nanejvýš mluvit o Božím "vyslanci"; pak ovšem není už
také třeba mluvit o nějakém hlubokém tajemství víry ve smy
slu "vtělení"; také je na místě odpověď mladé dívky,
když
se vynášela úspěšně prováděnou činností u katolické mládeže,
a když se jí jeden z křesťanů zeptal, zda věří ve zmrtvých
vstání, - "je to zmrtvýchvstání tak důležité"!? "V člověku potkávat Boha”, - to je odpověď těchto křesťanských "soci
alistů", vždyť i křesťanství samo se stalo pro ně "hnutím"
za "vyšší sociální spravedlnost".
------ ------ —
3
E.Schillebeeckx, Jesus.Freiburg 1975, str.593.
H.Küng, Christ sein. Muncher 1974, str. 105.
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Trinitářské tajemství prý pro svou exklusivnost se stává
pro současného "dospělého” člověka přílišným požadavkem.
Pro obtíž úzké specialisace theologických pojmů je prý těmto
"dospělým” křesťanům třeba Boha přiblížit: a tak se skoro se
samozřejmostí mluví o Bohu jako Lásce samotné, či o Bohu,
který je sám v sobě ztělesněním Milosrdenství; k čemuž ovšem
podle těchto valně redukovaných Božích vlastností, není tře
ba ani uznání osobnosti a osoby pro - Boha. Na to je potřeba
zcela jednoduše odpovědět, že Bohu nutno přisoudit také vlast
nosti konkrétní, jakožto protivy lásky a milosrdenství, a tou
už je například spravedlnost.
Horší však je, že ukazuje se dnes už skoro běžně snaha,
Boha zcela vtáhnout do života a dějin lidstva, takže se Bůh
začíná pojímat jako hnací síla, která stojí před celkovým dě
jinným děním nikoli jako osoba; že Bůh zůstává a tak působí v
průběhu dějin, jako kdyby je obýval v pozadí, v jejich klíčovýh
bodech pro svá rozhodnutí, v nichž sebe sděluje, ale v nichž se
také vše rozhoduje; jde o rys radikálního vtahování Boha do
dění vůbec, kdy Bůh je chápán jako něco immanentního; což vede
k tomu, že se radikální immanentisace Boha lehce vzdá Boha osobního, i když je chápán monotheisticky. A tak není ani divu,
že theismus, byť chápaný jako víra v existenci Boha, v součas
né době probíhá rozkladem; až už se rozbíhá v pojetí Boha immanentního, a proto nebývale blízko má, či- přechází
přesnadno v
pantheismus; ať je theismus chápán jako strohý monotheismus
jednoosobního Boha; v obou případech je jakékoli spojení s Bo
hem možné jen jako - nepřímé. Síla a moc Boží může sice také
vstoupit v člověka a do člověka, ale nemůže se tímto člověkem
stát. A to je snad nejzřejmější odůvodnění toho tvrzení, že není
možno, aby se Bůh stal člověkem. Ale - k takto konsekventnímu zá
věru nemají odvahu současní, theologové, pro něž je tvrzení, že
Bůh existuje ve třech osobách, theologií třetího řádu, - nema
jí ani odvahu, ale hlavně nemají zájem vyslovit zásadní závěr.
I když jde alespoň o nebývalé zúžení perspektivy v pohledu
na absolutní moc Boží, nebezpečí, které stojí v pozadí na číha
né, tkví hlavně v tom, že jak proces spásy, tak proces světové
ho dění, pokud je zdůvodňován jako proces probíhající bytnostně
v bytosti trojosobního Boha, - tím se vlastně vlastní život
Boha scvrkává na zjevení a vyjevování základních pravd o sobě
a na samotný proces spásy; tím
se ale jedním, dechem popírá
i jakákoli svoboda právě u Boha. Ani není třeba zdůrazňovat
popírání rozdílu mezi Bohem a světem;
o rozdílu mezi procesem
lidských dějin a mezi průběhem vlastního vnitřního života Božího
ani nemluvě. A nejde jen o nebezpečí. Jde také o neprominutelnou a neodpustitelnou nelogičnost v propagovaných závěrech.
Sice je nutno souhlasit se základními poznatky personální filo
sofie, že k vědomí sebe samotného náleží pro rozumovou bytost, po
jímané jakožto Já,také sebevědomí druhé rozumové bytosti,jakožto
Ty, aby se dalo mluvit o svobodě; jenomže jak ono Já, tak ono
Ty, musí být téhož řádu, téhož druhu a téhož stupně bytí. A tak
zavádění nového pojetí osoby vyjde jako politování hodné. Mnoho
se tím nezíská, chceme-li odkázat "překonané” pojetí, osoby do sta
rého železa.
Předně proč by právě u Boha mělo být Jeho protějškem, Jeho
Ty, jen a jen lidský svět tvorů či tvorstvo vůbec; požadavek té
hož druhu a téhož řádu platný v definici osoby by se měl také
vztahovat na osobu Boží. A za. druhé se tu v nebývalé míře
vyklizuje pole pro trinitářské pojetí Boha; dost dobře není ani
441 možné za každou cenu zůstat jen u jednoosobního Boha jako u je
diného druhu monotheismu.
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MARGINALIE
"DĚDICI 19. VĚKU” odmítají pojmy jako je tradice, kontinuita,
zákonité zřízení, průkazná akta, instituce,
pokládají však za rozhodující své
abstraktní programy, stranické snahy, nevázaná hnutí; neb všeje
možno obhájit tak zvaným "dějinnostním" myšlením.
Horší však je, že když došlo v 19.století k průlomu tohoto
dějinnostního myšlení, došlo i k rozkladu, uvolnění, ba
likvidaci pojmu pravdy; relativismus a agnosticismus je ale
až dodnes k neroztrhání a k neudolání.
Obvyklé argumenty z církevních dějin jsou používány jen proto,
aby instituce Církve mohla být prokazatelná až od 4.st.;
když ale ani nestoriánští Tomášovští křesťané, ba ani církev
jakobitská, arménská, koptická a habešská, pocházející z monofysitismu, nevznikly dřív, takže apoštolský ráz Církve je jako
instituce dokazatelný právě ze 4.st., tak se odpoví, že je
důležitější starat se víc o Ježíšova ducha než o nějakou insti
tuci; když se ale ukáže, že Písmo je jim ještě tak dobré, aby
se v něm hledaly interpolace, /ač katolické křesťanství nikdy
netvrdilo, že by text Písma byl neporušitelný, a vůbec nevi
dí nutnost hledat pramen ”Q", pak jim pravé výroky
Ježíšovy
"takén nejsou zcela směrodatné; a tak se dovolávají někoho, je
hož názory nejsou vedeny ve spolehlivém soupisu; Ježíš je jim
jen tím, čím byl pro Nietzscheho "jeho" Zarathustra; totiž jmé
nem, pod nímž vedou své vlastní názory, které se ztotožňují s
mentalitou, pro níž je revoluce trvalým ideálem; ten opravňu
je novotaření a pokrokaření prováděné mravenčí pílí v úsilí
"všechno změnit", tak jsou stoupenci permanentní revoluce sa
moúčelní; trinitářské učení se zastřeně kolportuje jako ryze
unitářské; a nejde ani tak o opravdovost těchto lidí, jako o
škody, které napáchají. A ty už jsou značné.
Žalostné výsledky se dají zastřít "dějinnostním" myšlením.
Nevěří
lidé v ustavičný pokrok, že každá změna je nutně ta
ké změnou k lepšímu? Dějinnostní myšlení sleduje přec zachyce
ní pravdy, která je však nepostižitelná; pro člověka vlastně
trvalé pravdy není; náboženská skutečnost také není, je pouze
lidský náboženský zážitek; konec konců neníani zjevení, a pro
to není ani možno, aby člověk něco o Bohu věděl; skutečnou
pravdu v náboženství tedy nelze hledat.
Libovůle na základě zneužití "dějinnosti" zasahuje vše; od
mítá se trinitářské učení, ale výslovně se hodlá slovo "trojice*
v mluvě podržet; rozpor mezj myšlením a libovůlí, s jakou se
poznané vyjadřuje slovy, jichž obsah byl dávno vykraden a nahrazen jiným, - tento rozpor úměrně roste s trendem tendencí těch,
podle nichž náboženství je tvořeno člověkem samým; takže lidé
těchto názorů nemají daleko k nevěřícím. Ale v Církvi sveřepě
"zůstávají". Proto je tak třeba pravdu hlídat.
"KRITIKA" pokud není sama, dílem, pokud neukazuje jasně a zřetel
ně na nové cesty, jak to udělat konkrétně lip, tedy
kritika, která jen vytýká, a nebo chválí spodotknu
tím, že obojru nerozumí, - je směšná; snadnější je kritisovat
než tvořit; to je stavět se náramně důležitě jen proto, že kritisuji. Ostatně jsou různé způsoby, jak si vydělat na polívku a
na denní chléb.
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Marginálie
"BEZÚTĚŠNOST HERESÍ” odhaluje i výzkum sledující chování zvířete.
Příznačný je poměr některých lidí ke psu.
Mít psa podle nich prý je lepší než mít
manžela nebo manželku, poněvadž pes není nevěrný. Mít psa je lepší,
než mít přítele, poněvadž pes nezradí. Mít psa je lepší než mít
dítě, poněvadž pes se dá vychovat tak, jakým jsme ho chtěli mít.
Ale pes není vlastně takový, za jakého ho tito lidé mají. Není
věrný, je jen zvířetem stádovým, schopným žít jen ve smečce, tak
že člověk dělá psovi jen společnost, nahrazuje mu smečku. Toť vše.
Pes střeží majetek svého pána, ba brání i jeho život, ale jen pro
to, že má velmi mocně vyvinutý vlastnický pud. Hlídá-li, dělá to
proto, protože majetek svého pána pokládá za svůj majetek a bráni
li svého pána, činí tak proto, že i pána pokládá za své vlastnictví.
Tragika je tu potud, pokud má člověk ve zvířeti náhradu za člověka,
neb tak jen dokonává své osamocení.
"SEBELÁSKA” zná také svůj vnitřní zápas. Chceš, aby se všechno kolem
tebe točilo; chtěl bys, aby se tebe jen na všechno ptali,
aby bez tebe nic neučinili, abys ty o všem věděl, abys
ty všude byl zván, všude spolupracoval; nic by se nesmělo, kdyby
přišlo na tebe, - bez tebe ani hnout. Jenomže kdyby všichni praco
vali čtyřma rukama, ještě je dost k udělání; je tolik třeba oslavo
vat Boha, že nemusíme žárlit na druhé. Nebo vám jde jen o vás, o
vaši prestiž? Cítíte neklid, smutek, že se něco děje bez vás, pak
nepracujete jen pro Boha, ale pro větší čest a slávu sebe a své
skupinky. A když mi namítnete, že ti druzí všichni hledají své,
svou čest, že se horlivě snaží o vytvoření nějaké té skupinky kolem
sebe, co z toho? Ty pojď za Mistrem, který se tak velkodušně rozdělil
o své dílo a o své poslání s apoštoly. To jen Bůh tě zatím přibírá
ke svým plánům, na něž by také mohl docela sám stačit.
"NEVDĚK” nebývá vždycky nevděkem; když stojí lučišník dlouho na
jednom místě a plýtvá svými šípy, tak ubozí potrefení mají
čas obejít lučišníka obloukem, aby nebyli v dosahu střel;
a pak se úloha mění, takže z lučišníka se stává výborný terč. Pak
nejde ani tak o nevděk, jako o to, poznat včas, v čem se dá jít ještě
cestou lučišníka, a v čem nedokonalé nahradit lepším. Někomu se to
sice může zdát jako zrada na budovatelích a předchůdcích; ale málo
kdo z nich umí včas odejít.
”NE, ABYS BRAL KŘESŤANSTVÍ” jen jako obnovení nebo připomenutí
desatera. Kristus přece přišel zákon
naplnit. Často lidé říkají, že v jiném
povolání, za jiných okolností, to že by žili radostněji a dokonaleji.
Ale to je zlý omyl. Pošetilé je utíkat z přítomnosti a od zřejmé vů
le Boží. Protože každý okamžik, každé povolání, každá Boží vůle má
své těžkosti. Člověk je už takový, že se bojí každé námahy, obtíží,
ale hlavně se neodváží přiznat si tuto zbabělost, tuto pohodlnost,
která se bojí zápasu. A zatím by stačilo se jen ptát, jak Boží vůli
naplnit. Kristus nás přece učil, jak velká je přítomnost Boží kolem
nás; tak proč ji neprožívat svými schopnostmi; okoušet ustavičnou a
nesmírnou dobrotu Boží a ztrácet se v ní. To stačí třeba jen na
chvilku. Stačí jen nějakým okamžikem prožívat velikost, nesmírnost
a dobrotu Boží. To je možné i uprostřed namáhavé, zneklidňující,
rozrušující práce, a to posvětí celý den, každou práci. Člověk žije
takřka v Božím ovzduší po celý den, vrací se z Boha do své práce, a
přitom stále dále stojí v Bohu. Tento pokus může každý začít.
Člověk si zvykne na Boha, vroste do něho, sžije se s ním, a nebude
oné propasti mezi životem všedním a svátečním, mezi modlitbou a
denním povoláním.
CDS-KTS-Koln a.R.
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Když domluvil, řekl k Šimonovi:
Zajeď na hlubinu..e
/Lk 5,4/

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům; neboť
buď
bude jednoho nenávidět, a druhého milovat, anebo jednoho se přidrží, a druhým pohrdne. Ne
můžete sloužit Bohu i mamonu.
/Mt 6,24/
Ne každý, kdo mi říká,"Pane, Pane", vejde do
království nebeského, nýbrž ten, kdo plní vůli
Otce mého...Každý tedy, kdo slyší tato má slo
va a plní je, bude jako moudrý muž, který po
stavil svůj dům na skále.
d
/Mt 7,21;24/
V horském kázání vyslovil Ježíš Kristus onu tak závažnou
výstrahu, že "nikdo nemůže dvěma pánům sloužit"; .jako odmít
nutí jakékoli koexistence křesťanství s ne-křesťanstvím.
Pro mamon můžeme dosadit majetek, vysoký výdělek, osobní
slávu, luxusní život, blahobytnou zahálčivost; vše, co ponenáhlu může být pro člověka "jeho" bohem, bez něhož se nemůže
obejít. A Kristus výslovně podotýká, že oběma se současně a
v jednom tahu nedá sloužit. Jde tu tedy o výstrahu dělat si
lávku mezi propastnou strží, která existuje mezi "buď a nebo",
obrušovat tvrdý rozdíl mezi "ano i ne", kdy vlastně platí i
ano, ale zároveň i ne, a tak neplatí ano, ale ani "ne" se nebe
re za bernou minci. Vidí-li Ježíš Kristus mezi nimi hlubokou
propast, my velmi málo si ceníme jasné rozhodnutí; nám je
pohodlnější hrát na obě strany, zašmajchlovat še tomu i ono
mu; nalháváme si denně, "já musím", zatím co vůbec nemusíme,
jenomže bychom nebyli v zákrytu s ostatními, upozornili by
chom na sebe, což by bylo nepříjemné, nepohodlné; a tak ra
ději jdeme v zákrytu s ostatními, vyjeme s vlky, i když ví
me, že jde o opravdové vlky, a ty že nás jednou z libovůle i
sežerou. A tak začneme být pomalu, a jistě, stejně tak podlí
a stejně tak kluzcí jako jsou oni, bez skrupulí se s nimi
kmotříme, v domnění, že nás třeba nesežerou. A když si v jas
ných chvílích uvědomíme, že něco takového přece nemáme zapo
třebí, takhle se rozdělovat do řad méněcenných lidí, najed
nou si zčista jasně uvědomíme jejich moc "svými" partajíčkami,
a začneme mít - strach; co že bude potom, až se bude o nás
vědět, co že jsme zač; vždyť vybočujeme z "jejich" uznávaných
řad, a co tedy nastane, až oni nás budou muset zařadit do "ne
jejich" řad, mezi ty, kteří "ještě" věří v Boha, ba dokonce, chudáci,- Ježíše Krista mají za Boha.
Ježíš Kristus zbytečně nespojuje službu mamonu z úzkostli
vou starostlivostí, s existenčním strachem, když výslovně ří
ká, "nestarejte se úzkostlivě o svůj život"/Mt 6, 25/; vlast
ně mimořádně dobře znal člověka; a proto i člověka dnešní do
by, doby propadlé terorismu; kdymnohý přijme pro svou víru v
maskotky, ve věštkyně, v horoskop - "svého boha"; ale když
to řeknete, tak se urazí, že nevyje statečně s vlky,
že
nemá s nimi stejné praktiky, že nezastává se jen tak na půl
evangelia, že pro něho není opovážlivostí přijmout Ježíšovo 444
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evangelium. Ale tak jako doba Ježíšova i naše má své utajované pro
testy vůči evangeliu; že doba bible nemá co dělat s naší situací;
že naše postavení Písmo neznalo s jeho bojem o existenci. Neznamená
to však, že jak tenkrát, tak i pro dnešek byla Ježíšem vyslovena o
tázka, "i vy chcete odejít?”/J 6,67/; on totiž nikoho nedržel; jak
tenkrát, tak i dnes se nedalo pendlovat mezi "buď a nebo", mezi dvě
ma pány, mezi Bohem a mamonem. Avšak proč se tak těžko člověk rozho
duje? Proto, protože nedůvěřuje Bohu, nevěří Bohu.
A proto má člověka v ruce strach. Tam, kde člověk Bohu nedůvěřu
je, tam, kde Bůh není středem lidského života, tam, kde člověk nemá
o Boha zájem, tam začne nad ním vládnout strach; strach o zdraví,
strach o existenci; ale kdo pochopil melodii evangelia, že Bůh milu
je člověka, pro toho i Ježíšova výstraha, "nikdo nemůže dvěma párům
sloužit", přestane znít tvrdě. Stane se mu dokladem, jak dobře člo
věku rozuměl. A proč by nerozuměl, byl to přec bohočlověk. Proto
táhl člověka k sobě, vysoko chtěl člověka povznést, převysoko, totiž
k sobě; proto vlastně přišel. A proto také musel člověku předložit
své náročné požadavky formulované v horském kázání.
Jako tenkrát lidé doby Ježíšovy, tak i my musíme si uvědomit, že
pouhé dodržování desatera je jen pouhým předpokladem k tomu, aby se
člověk mohl stát křesťanem, to je "kristovcem". Desatero je model
mravního utváření každého člověka; je to základní předpoklad pro vy
tvoření mezilidských vztahů? desatero je deset opěrných pilířů, kte
rá podpírají lidská práva na vedení důstojného života pro každého
člověka; desatero zdůvodňuje lidská práva a trvá na důstojnosti kaž
dého člověka; lhostejno zda se požadavky desatera lidem dnešní doby
zdají být příliš troufalými, přílišnými či nad pomyšlení náročnými.
Kdo dodržuje desatero, stává se dobrým občanem, dobrým sousedem, do
brým člověkem; ale dodržováním desatera se ještě nestává křesťanem.
Podle horského kázání je málo, když se dodržuje jen desatero. Ježíš
Kristus svými blahoslavenstvími, a těch je osm /Mt 5,3-10/, dal nám
laťku hodně vysoko; nám, kteří chceme se stát Jeho, kristovci, křes
ťany. Stačí vzít hned první blahoslavenství, "chudé duchem", které
stačí leckomu po celý život, aby s ním zápolil, aniž by ho kdy usku
tečnil. A ono je jich osm, osm obtížných, těžkých nebývalé náročných
požadavků; umět spojit spravedlnost s milosrdenstvím; pevně se my
šlenkově zaměřit jen na Boha, aby jen on, Bůh, byl vedoucí myšlenkou
pro člověkovo jednání, a proto být na jiné myšlenky, starosti, sna
hy "chudý"; vždyť ani netouží po majetku, ani na něm nelpí, ani ne
bije kolem sebe ve strachu o ztrátu dobrého existenčního zajištění;
copak je vidět na těchto chudých "duchem", jak jsou bohatí důvěrou v
Boha, jak své skutky napojují jen na Boha; jakpak je možno takovou
to chudou aktivitu vystrkovat na obdiv, vykazovat se jí; vždyť se
cloní bohatstvím důvěry v Boha, zjednodušující chudobou v podnětech
pro aktivitu, chudou na "slova a gesta". Není divu, že vzácní jsou křes
ťané; že všude se to jen hemží nekřesťany, těmi, jež se chlubí, že
nikoho nezabili, neokradli... Jak mají daleko ke křesťanství, při
rovnal Ježíš právě ne-křesťany k lidem, kteří staví dům na písku,
lépe řečeno na duně. A protože písek je písek, a písek a dům, to
jsou dva nesmiřitelné protiklady, jde tu o ty, kteří předobře
umí vyhlašovat "prázdná slova”, ono "pane, pane"
svou horečnou aktivitu; ale i tu vedou
pro svou slávu, ani ne tak pro slávu
Boží; jen aby zakryli svou
nespolehlivost, že trčí až po uši v duně.
Jenomže kolik z nás je spolehlivých?
Kolik z nás chce být Kristovým,
kristovcem? Neb být ne-křesťanem,
nemusí ještě znamenat levě liberální
ho atheistu; kdybychom se alespoň dali
udřít pro dobro, než se dát udřít pro zlo.
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