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Úvodem
Hřích?
Dokonce prahřích?
Kdopak dnes ještě mluví p hříchu? A v če
ských poměrech? To se slovo hřích
vyskytne
ještě tak ve vtipech, protože nikdy není brá
no nezaujatě, nestranně;, jako kdyby vystiho
valo jen sexuální oblast.
Slovo hřích
bylo
tak významově zfalšováno, že se o tom ani ni
jak nedá pochybovat; skoro každý příjme jako
seriosní informaci o nějakém městě, v němž prý
lze nočními ulicemi bezpečně procházet,
vy
skytuje se v nich sice mnoho hříchu, ale prý
skoro žádný zločin.
Žijeme v době, která nevěří v hřích.
Slovo hřích se přestává užívat. Ani
před
dětmi ve škole se o hříchu nikdo nezmiňuje.
Zatím co ještě v době 2.světové války ka
zatelé a katecheté dokázali hodiny mluvit
o
hříchu, osmdesátá léta význam slova hřích ja Inflačním
koby z hovorové řeči vygumovala. A není divu. užíváním
Každá inflace, a léta třicátá inflačním způ a Z ovcl krdc
zfiaZSován
sobem užívala slovo hřích, znehodnocuje.
pojmový
A tak se sice o hříchu často mluvilo,
ale
ob-óaA
když šlo o jeho definici, málo kdo ji svedl.
Dnes je slovo hřích ještě tak pro smích. A
nebo se zfalšoval vlastní obsah slova hřích k
nepoznání, a to nejenom u nevěrců, ale i me
zi křestany.
0 hříchu se jednoduše nemluví,
jinak by se uživatel slova hřích mohl jen
zkompromitovat. Sloyo hřích se stalo - tabu.
V době inflačního užívání slova hřích se na
opak skoro každé seVhánz člověka chápalo ja
ko hřích.
Ale již v sedmdesátých letech na
ší doby mohl být pozorován podobný standart, i
když mlčky přijímaný. Co se zdá být nevhodné,
nevkusné, nepřijatelné, to budí pocit selhání
ze strany člověka, od něhož bylo očekáváno, -
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aby vykonal právě to, co nesplnil. Ale je mož
no selhání člověk# nazvat hříchem?
V nejobecnějším smylu je selhání člověka špatný skutek lidský. V tomto smyslu je možno
i hřích nazvat špatným lidských skutkem. Jisté
je, že definice hříchu jako špatného lidského
skutku působí - zděšení. Jak u těch, pro něž
prý zločin a hřích nelze převést na
stejného
jmenovatele, tak pro ty, kteří si neodvykli ne
užívat slovo hřích inflačně.
Jaký význam má slovo hřích? Co je vlastním
obsahem pro slovo hřích?
Hřích je špatný skutek lidský.
Jde totiž o to, co dělá lidský skutek lidským; a kdy už není lidský skutek lidský.
Jdou jisté skutky člověka, které nejsou ni
kterak lidské, náleží spíše do řádu fysiologického; sem patří všechny úkony vegetativních
schopností člověka, jako zažívání, růst,
dý
chání, jistá dráždění a pocity, proti nimž se
vůle staví na odpor; nelze nazývat lidským skut
kem to, co učiní člověk ve spánku, v opilosti,
pod vlivem hypnosy, pod vlivem drogy, nebo co
učiní člověk, jehož zbavilo šílenství užívání
rozumu.
Také ony skutky člověka, které
byly
vykonány sice v bdělosti, ale tím, že se staly
náhle, nepředvídaně, předběhly jakékoli užívá
ní rozumu a vůle; takovýmto skutkem může
být
náhlý výbuch hněvu, náhlý pocit smyslnosti, po
kud je původu čistě fysiologického; stanou se
lidskými skutky, za něž je člověk v ohledu
mravním odpovědný, jestliže tyto náhlé skut
ky předcházelo alespoň nějaké poznání a rozho
dování vůle; zvlášt když vůle s nimi souhlasí,
a z nich se těší. Jen tehdy jedná Slovek
opravdu lidsky, když je ve své činnosti
veden
rozumem a rozhoduje se svobodné vůlí. Čím vět
ší se jeví nedostatek rozumu a vůle v jeho skut
cích, tím méně je činnost člověka opravdu lid
ská. Nelze řadit tedy mezi skutky lidské ony úkony, v nichž nebývá účasten ani rozum
svým
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předběžným poznáním, ani vůle svým rozhodnutím.
Pokud je člověk upřímný sám k sobě, příjme
rád definici lidského skutku; jde tu o čin,
Čehož pánem je člověk svým poznáním a svým roz
hodnutím. Tomáš Akvinský (1274) praví:
"Ze skutků vykonaných člověkem, jenom ty jsou
vlastně lidské, které jsou ělověku vlastní,
pokud je člověkem. Člověk pak se lisí od nero
zumných tvorů tím, že je pánem svých skutků. A
tak jenom ty skutky se nazývají skutečně lid
skými, jichž člověk je pánem. Ale pánem svých
skutků je člověk rozumem a vůlí. ...
'Patri— li
pak člověku ještě jiné skutky, mohou se nazý
vat člověkovými skutky, nikoli vsak skutky lid
skými, protože nepatří člověku pokud je
člo
věkem". (Theologická summa, I. II. ot.1, čl.1)
Pokud je člověk upřímný sám k sobě, dozná,
že je třeba mít vhodný výraz pro vyjádření
zvrácenosti, zvrhlosti v lidském skutku,
kte
rá je schopna uvrhnout člověka v zoufalství. A
pro tento druh lidského skutku měla
čeština
slovo hřích a vinu.
Proč tedy slovo
hřích
opomíjet, a zatracovat? Hřích je vždy
špatný
lidský skutek, ale ne každý špatný lidský sku
tek je hřích.
Co dělá špatný lidský skutek špatným, kdy je
špatným proto, protože je hříšným? Jak velmi si
člověk dovede nalhávat zaměňováním pojmů,
lze
postihnout v ujištování, že ke špatnému lidské
mu skutku došlo nedopatřením, opomenutím,
selháním člověka. Ale už svátý Tomáš mluvil o
peccatum artis, a to je obrat, který
němčina
stručně vystihuje slovem Kunstfehler. Jde tu o
nedokonalost technického provedení určitého vý
konu, selhání člověka; jako sportovce, jako umělce, jako chirurga. Avšak musel to být stře
lecky špičkový výkon mistrovského zásahu, když
byl zabit z takové dálky americký president, a
zároveň to přesto byla vražda. Také chirur
gický zákrok snadno může být obojím,
zločinné
potratářství lze provést jako virtuosní operaci.
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Nelze vyjmout dokonalost technického provedení
určitého výkonu ze souvislosti účinků provede
ného úkonu; ten začal existovat a působit
ve
skutečnosti, a nutně má nějaký účinek; neexis
tuje nějaký "čistý" úkon, jako bud špičkový a
nebo jako dokonale nepovedený úkon z pouhého technického pohledu provedení; jakmile ke skiřku dojde, má účinek - dopad, nevisí ve vzdu
choprázdnu; vražda nikdy není lidským skutkem
v tom smyslu, že 'to"bylo někým nařízeno, a že
vrah zabitím "vykonal pouze svou práci".
Jde
o víc, o zodpovězení otázky, proč 'to"udělal.
Šlo o to, někoho od něčeho odvrátit, aby se
tím předešlo neštěstí? Tato odpověd může být
na místě. Ale nejde zároveň o to, k něčemu se
dostat? Při každé lidské vině zásadně dojde k
obojímu; fakticky dojde vždy jak k vyhnutí se
něčemu ztrátou, tak k získání něčeho, co se skutkem sledovalo. Ale něco odvrátit a něco přivodit, to ještě není principem hříchu,
ale
je principem každého "lidského" skutku.
Snaha
chtít něco odvrátit a touha chtít něco získat a
využít, nedělá nutně každý lidský skutek špat
ným skutkem, a proto hříchem ve vlastním slova
smyslu. Je známé upřesnění hříchu Tomášem Akvinským, že každý hřích spočívá v touze po pomíji
vém, prchavém dobru.
Jde o upřesnění, které netvrdí, že jakékoli
chtěné přilnutí člověka k pomíjejícímu dobru se stává samočinně hříchem, špatným lidským či
Hfilch je.
nem. Pokud člověk touží po pomíjivém dobru, ne
pfiomySlene jde vždy o touhu, která je o sobě a sama sebou
něčím špatným. Jenomže může se stát něčím
chtěný
špatným. Stane se něčím špatným, pokud je vy
odklon
volána chtěným odklonem od Boha.
od Boha
Jenomže tím je míněn odklon, jímž je s ko
nečnou platností prokázáno, že jeden pro dru
hého je mrtev. A tu většinou zmrzne výsměšnost
úsměšku v grimasu strachu, že jde o odklon to
tální, kdy pro Boha začíná být "hříšník" oprav
du mrtev. A to je princip - hříchu.
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Nadepsat českou publikaci Prahrích? ne
ní jen kompromitující dotaz. To by bylo opravdu málo.
Jde spíš o výzvu k zodpovězení otázky,
na jakém předpokladu stojí křestanské po
jetí člověka. V čem kotví křestanské po
jetí člověka?
Možná, že bude pro leckoho nepříjemným
překvapením, že křestanské pojetí člověka
spočívá na předpokladu, jakým způsobem je
přijímána a vykládána nauka o dědičném hří
chu. Že v dnešní době se o dědičném hříchu
nemluví? To ještě nemusí nutně
znamenat,
že nauka o dědičném hříchu se pokládá
za
omyl.
Zodpovězení otázky, v čem tkví křestan
ské pojetí člověka, nestalo se v sedmdesá
tých letech 20.století něčím běžným.
Běž
ně se o dědičném hříchu nemluví; spíš lec
kde se ozve poukaz na pravinu, či dokonce
se použije obratu prahřích. Jako kdyby ne
bylo nutné zároveň poukázat na přímý vztah
prahříchu k dědičnému hříchu. Zatím co
prahříchem se v katolické theologii označuje svobodné rozhodnutí prunính. l idi.__ psobnš~se odloučit od Boha. dědičný___hřích
se vztahuje na potomky prvních lidí, a jen
málo záleží na tom, že jde o hřích pouze v
analogickém smyslu. Dědičný hřích vyplývá z
prahříchu; pojetí dědičného hříchu
zálgžj
na tom, jak první vina lidí a ieiich
praTiřích je chápán. Pokud se v odborných theo
logických pracích - o dědičném hříchu ja
ko o církevní nauce nijak systematicky ne
pracuje, v popularisujících přednáškách na
křestanský názor na člověka, jeho dějiny, se
ani náznakově nepřipomenou následky dědičné
ho hříchu, a o dědičném hříchu se dětem ve
škole nikdo neopováží ani mluvit, - nezna
mená to, že jde o nauku překonanou, dobově
podmíněnou. Nejde o nauku, která křestanství

Ki<u>ta.ni>k.í
pojiti

á-tovéka.
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jen zbytečně kompromituje, j.Je třeba zdůraznit, že církevní _nauka o'dědičném hří
chu nikdy nebyla—pouhou teorií, o
kťere~
*si~dá vr a ž d ě době diskutovat, připomínat
T T n í výhrady, neha_ai dělat pravo, aby se
každý na "problém" dědičného hříchu mohl
"dívat jako na spornou— teorii.
~~ m.Hi.řfnú ňrtch— je— základním pojmem ka
tolické theologie.
"
Jde o základní kategorii pro nábožen
skou existenci samotného křesťanství,
a
učení o dědičném hříchu je článkem víry.
Co je článek víry? ČÍanek víry je zjevená pravda,~která" je obsaž^Tta~v^bIbTi a~
nebo v tradici; proti ^rotestarvtunTuznává
Katolické křesťanství tradici za rovnocen
ný pramen vír^ jako bibli. Článek víry se
cizím slovem nazvvá dogma: jde ó slovo od
vozené^ z řeckého slov esa "doxein". které
se svým významem rovná českému obratu "uznavati za správné".
Mlčí-lí “sé v naší době o dědičném hří
chu, není to rozhodující, ale spíš je to
typické. Proti nauce o dědičném hříchu se
od počátku evropského novověku tendenčně
šlo. Dobře se vědělo v řadách nepřátel ka
tolického křestanství jak na to, aby
se
křestanství učinilo bezzubým, ba dokonce
zcela zbytečným. Otočilo se totiž promyšle
ně na základní pojem křestanství, a napa
dala se kategorie, která je základním ka
menem pro výstavbu křestanství, umožňují
cí funkční existenci křestanství. Vyhodí-li se kategorie dědičného hříchu z křes
ťanských článků víry jako zbytečný
sta
vební kámen, zborti se oprávněnost křes
ťanství, pokud si opravňuje nárokování na
osvobozovací síly, které křestanství
má
pro člověka,’ a najednou se začne povážli
vě projevovat i - zbytečnost křestanství.
Není náhodou, že
v sedmdesátých le-
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tech se nápadně málo mluví i dědičném hří
chu- Pokud pojem vykoupení se mnohými pojí
má jen jako pouhá fráze, není to
náho
dou. Jaképak vykoupení, když prahřích pa
tří do mythologie? Socialismus
začínají
klást do základů křestanství právě ti, u
nichž není nic nelogického v propagování
atheistického křestanství, ač zatím
ne
podali ani definici křestanského socialis
mu. Proto umět se orientovat v myšlenko
vých úskalích naší doby je denním cviče
ním na základě pouhé četby novin a časopi
sů. Umět se orientovat v myšLenkových prou
dech evropského novověku stává se však po
vinností pro toho, kdo si chce zodpovědět
otázku, od kdy se církevní učení o dědič
ném hříchu stalo kompromitující naukou.

Zneváženánauka
V 16.století, v době vzniku protestan
tismu, byl dědičný hřích ústředním bodem,
kolem něhož se točily útoky na Církev.
A
tak musel přijít obecný sněm zasedající v
Tridentu v letech 1545-1563;
Tridentinem
byla také vypracována nauka Církve o dě
dičném hříchu, mimo jiné nauky. Ale dřív
než za 100 let po Tridentinu začalo
mít
už pouhé použití obratu
dědičný hřich
hanlivý dopad, a vlivem Voltairovým ozna
čením pro ponížení člověka.
Arouet Voltaire (1696-1778)
se stal
modlou 18.století; měl tak ohromný vliv,
že udával směr věřejnému mínění vzd&ané Evropy. S jízlivostí jen sobě vlastní ze
směšňoval, tupil, kompromitoval, a nene
chal v křestanství kámen na kameni;
vzal
milionům základ jejich přesvědčení. Dědič
ný hřích zkompromitoval jako pojetí člově
ka, schopné likvidovat křestanství.

Udznl o
dddi.cnm kdZc.

VOČX.CUJlOVAklJ
z komptiomitová
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Téhož roku jako Voltaire,
roku 1778,
zemřel i sok Voltairův, Jan Jakub Rousseau.
V knize nazvané EMIL, která vyšla už roku
1762, začal s novým pojetím člověka, pro
pagováním názoru, že Bohem stvořená lid
ská povaha zůstává i nadále charakterově
dobrá, že stačí jen "návrat k přírodě",
aby se člověk projevil jako bytost dobrá,
a proto jako člověk schopný rozvinout své
dobré charakterové vlastnosti.
Nemylme se, že toto osvícenské pojetí
člověka bylo už dávno překonáno, i v ná
zorovém světě naší doby se zrcadlí.
Má-li společnost vinu na tom, že člo
věk je zlý, a jestliže je proto třeba ta
kovouto společnost revolučně odstranit, aby bylo možno zotročující a člověka vyko
řisťující hospodářské poměry změnit, pro
tože jen tak se může člověk stát
"novým
člověkem", to je člověkem schopným vybude
vat lidštější svět pro člověka, co je
tu jádrem tohoto dnes běžně vyjadřovaného
veřejného mínění?
Jádrem tohoto přesvědčení je stále jen
osvícenské pojetí člověka: člověk se
dá
výchovou, vzděláním, vlivem hospodářských
poměru usměrnit k lepšímu.
Základem novodobých revolučních ideolo
gií je názor o změnitelnosti povahy
ve
sklon k lepšímu.
Jde o ideologii, která se nemýlí v tom,
co tvrdí, ale mýlí se v tom, co popírá.
Jestliže se tvrdí, že člověk je závis
lý na společnosti, na výchově, na vzdělá
ní, jde o pravdivé tvrzení. Ale je těžkým
omylem tvrzení, jestliže se dělá z člověka
kolečko kolektivu, kdy význam člověka ja
ko individua se kolektivisticky popírá.
Začíná se projevovat katastrofismus názoru, že v povaze člověka lze
vyvolat
možnost změny k lepšímu; prý se na zákla
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dě "nové společnosti", a jejím vlivem,
dá
člověk usměrnit k lepšímu, protože se vy
volá u člověka trvalý sklon k lepšímu. Jde
prý o sklon vyvolatelný vlivem nové,
lid
štější společnosti; nové, lidské společen
ské poměry prý změní člověka k lepšímu,
a
to jen tím, že člověk bude ponechán
sám
sobě natolik, aby jednal a zil jen tak, co
je sám ze sebe schopen vytvořit. Ale to už
je sartrovské pojetí člověka. Podle Sartra
člověk vládne sám nad sebou, má moc sám nad sebou, protože - není Boha, který by
měl moc nad člověkem. Není-li Bůh, pak má
člověk moc sám nad sebou samotným; a to je
vlastní příležitostí k tomu, aby člověk se
stal tim, čím se sám udělá; pokud ovšem má
i společnost, která je schopna člověka osvobodit od Boha, aby mohl vládnout
sobě
samotnému, aby mohl být plně svobodný.
Podle Sartra je rozhodující, aby člo
věk zavrhl všechny závislosti; pro Sartra
je každá závislost pro člověka ponižující;
pouze není pro člověka ponižující, aby byl
závislý sám na sobě. Pro Sartra je svoboda
osvobozením z jakéhokoli druhu závislosti.
Nejde ani tak o to zdůraznit, že pojetí
sartrovské svobody není ničím jiným než
záměnou svobody s nezávislostí. Spíš jde o
definici člověka osvobozeného od Boha, tak
že člověk je to, čím se sám udělá. A tak jediná závislost není pro člověka ponižují
cí, aby byl závislý sám na sobě,
aby
člověk byl vydán sám sobě ncpospas a všanc.
Kdo čte revue Na hlubinu, vzpomene si,
že od strany 272 se touto větou
charakterisují následky dědičného hříchu.
Sartrovské pojetí člověka a
definice,
která má charakterisovat vlastní
povahu
člověka,nejenom výborně vyhovuje emancipačním snahám sedmdesátých let, ale ještě víc
nebývalé koresponduje s biblickou výpovědí

Společenské
poměAy pAý
usměAní
chaAa.kte.tL
člověka
k lepStmu

SaAtAovské
pojetí
člověka

Člověk je to,
čím se t>ám
udělá
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o člověku v Genesi.
Snad nikdo jiný nevy
stihuje úhrnný pohled na člověka a obdobné
pojetí člověka, které najdeme na prvních
stránkách bible, jako Sartre.
Vidí-li sartrovské pojetí člověka
jako
bytost, která se tvoří vlastním rozhodnutím,
že člověk je takový, jakým se udělá,
takže
člověk není nic jiného než to, co ze
sebe
učiní, je biblická výpověň o člověku pone
chaném sám sobě na pospas nápadně po
dobná. Rozdíl je však velmi závažný v upřes
nění. Genese mluví o člověku zanechaném ve
stavu redukce původní vnitřní harmonie ovlá
dající dokonalost lidské povahy. Podle bib
Podle, bible
le byl člověk vydán sám sobě natolik,
byl dl.ověk
že jedná a žije jen tak, co je sám ze sebe
vydán tám
■iobě schopen vytvořit. Podle Sartra má být člo
věk ponechán sám sobě, aby se člověk
stal
tím, čím se sám udělá. Není tu nápadná sho
da Sartrovy definice člověka s biblickou výpovědí o člověku, nesoucího již však ná
sledky dědičného hříchu?
Jenomže biblické pojetí člověka s násLedRedukce
ky dědičného hříchu mluví o - falešné so
lidi k'ych
běstačnosti člověka, o redukci, která osla
ibckopnoitl
buje všechny lidské schopnosti.
Pokud pro Sartra je člověk tím, čím se
učiní sám, takže je takový, jakým se udělá,
- v této definici člověka nevidí Sartre
redukovanou svébytnost. Nevidí v ní naopak
podklad ke svému tvrzení, že člověk je
příčinou sebe? Jenomže tvrzení, že člověk je
"příčinou sebe", znamená, být Bohem, Bůh je příčinou sebe.
Sartre padělal povahu člověka.
Ale není právě na prvních stránkách bib
le, na nidiž se líčí lákavost změn v charak
teru člověka, použit příslib, byt lživý,
"budete jako Bůh" ? (Gen 3, 5) Nemluví ta
ké Sartre v tomtéž duchu? Neztotožňuje fa
lešnou soběstačnost člověka, která zreduko
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vala podle něho ponižující závislost - pro
člověka?
Sartrovi šlo o emancipační úsilí člověka,
aby se zbavil jakékoli závislosti, až na jedinou:
jen ne vyjít ze závislosti člově
ka na sobě samotném.
Zatím co bible mluví o prohře člověka,
Sartre mluví o vítězství emancipovaného
člověka, a je pln optimismu.
Optimismem se vyznačovalo také osvícen
ské nadšení pro humanitu. Optimismem se vy
značuje i marxovský neomarxismus. Druhá svě
tová válka sice nemálo pobořila hodnoty ideologií slibujících lepší budoucnost pro lid
stvo, ale některý směr kolektivismu nadále
zdůrazňuje, že s vybudováním lidštější spo
lečnosti se člověk stane výchovou a spole
čenskými vlivy "novým" člověkem;
člověkem,
který se stane lepší, a to pro získaný
sklon k lepšímu. Prý jen společnost má vinu
na tom, je-li člověk zlý.
Vůbec není novodobým objevem, že člověk
je závislý na společnosti. Ale je těžkým omylem tvrdit, že vše, co člověk má,
způsob
myšlení, cítění a jednání, je výtvorem
společenským. I když se tento názor začíná
běžně přejímat jako samozřejmý, jde o těž
ký omyl, který popírá význam a hodnotu osobnos.ti u člověka, jako individua.
Nikoli
společnost či kolektiv, ale jedinci to jsou,
kteří myslí, vynalézají a tvoří; netvoří politická strana, netvoří lid, ale jedinec
pocházející z lidu, člen strany;
společnost
jen přejímá jejich myšlenky, jejich názory,
a jejich příklady, a tak je činí
sociálně
užitečnými, když je odevzdává nově přichá
zející generaci jako společenské dědictví.
Polopravda, že člověk se dá výchovou
a
vzděláním, jakož i společenskými vlivy
změnit v člověka lepšího, a proto nového, sahá svými kořeny do všech druhů hnutí, kte-

Id&ologi-Q.
óLíbujZcÁ.
"novéAo"
čZovéka
t><L óktonem
k ZzpSímu
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rá se vyznačovala nadšením pro vezdejšnost
člověka.
Bylo vždy dost těch, kteří se chlubili,
že si ve všem pomohou sami! Nechlubili se
tím, že doposud nedělali nic jiného, než že
jednali jen tak, čeho sami ze sebe jsou
Zménitelnoót schopni vytvořit? Nebylo jejich snahou jen
o tom přesvědčit člověka, aby byl jen tako
tidiké
vým,
jakým se udělá sám, a co ze sebe
sa
p>uAoze.no6t i
motného
udělá
svými
vlastními,
lidskými
si
k lepSZmu 1
lami? Pokud se koncem sedmdesátých let na
šeho století horuje o takovém druhu emanci
pace, aby člověk jednal a žil jen tak,
co
je sám ze sebe schopen vytvořit, jde jen o
neostýchavé vyznání pro vezdejšnost člověka
Ale také přestává být hádankou, proč nebý
valé množství rozkladných příznaků
vlivem
působení člověka vytvořily svět pro člověka
- obtížný. Člověk ponechaný sobě samotnému
a vydaný dám sobě na pospas může se stát spíš ničemou než hrdinou.
Revoluční názor o změnitelnosti lidského
charakteru pomocí revolučně lepší společno
sti je neudržitelný. Už Pascal připomněl kaž
dé naivitě, že člověk není ani bestie, ale
Kaůuťio ite^moá ani anděl; bestií se vsak může snadno stát,
když z něho chtějí udělat anděla.
K tomu
novověké
není třeba ani zdůrazňovat nebezpečí chroni
k u ltu A y
ckých mezinárodních konfliktů.
ignoAujZcÁ
Tím spíš se nastupující generaci zdá být
kÁeAŮMiké
objevným tvrzení, že absurdita a zdánlivá ne
ptUncipy
řešitelnost problémů naší doby, kdy člověk
začíná být bezbranný proti nepřáté&kému svě
tu, který si sám pro sebe vytvořil,
byla naroubována kulturou, která bez výhrad
ignorovala křesťanské principy.
Křesťanské pojetí člověka se opírá o
bibli. Opírá se o jistotu Písma. Proto je
střízlivé. Je uchráněno myšlenkových extré
mů. Žijeme-li v naší době v pozadí myšlen
kového extrému o změnitelnosti lidské pova-
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hy k lepšímu, je třeba připomenout druhý ex
trém.
Jde o pojetí člověka, že člověk
je
v hloubi svého srdce zkažený, a proto také
k dobru zcela netečný. Jde prý o zkaženost
člověka, ale v takovém stupni, že
všechno
lidské snažení je vlastně něčím marným. Tak
úplná prý je zaměřenost člověka ke zlu. Pro ManZchzjAkz
tento sklon člověka ke zlému je prý lidská pojzXÁ.
kultura nehodnotná.
čZovzka
Nemysleme si, že nebyli takoví Hdé, ktebkZonzm
ří takové pojetí člověka nezastávali.
Také
fee zZé/nu
dodnes jsou.
Ve 2.století žil Manes, jehož názor zva
ný po něm manichejství se rozšířil jako svě
tové náboženství.
I myslitel Augustin (430)
uvízl na čas v tenatech manichejců.
Pod jménem bogomilství plížily se
tyto
názory po Balkánu. Ve 12.století je v jižní
Francii znovu propagovali "jen" lidé doko
nalí, hlavně v okolí města Toulouse.
Říka
li si - "čistí", katharoi; hlavně se
jim
ale říkalo albigenští podle jihofrancouzské
ho města Albi.
Podle nich je nízká jakákoli lidská tou
ha, vše, co pramení ze smyslů. Byli
totiž
přesvědčeni o zavržitelnosti hmoty.
A tak
také zavrhovali vše, co vycházelo ze smyslů. hUuxvnZ
Proto smyslová žádostivost je podle nich ně- zkažznoAt
čím nečistým, ba špinavě hnusným. Člověk je čZcivzka pfiy
bytnostně zkažený. K dobru je zcela netečný, jz vZaAtriZ
Je nakloněn ke zlému.
ncu>Zzdzk
Tento pesimistický názor na člověka nemá dždičnzho
s křestanským pojetím člověka vůbec nic spoh/LZck
léčného.
Je nedozírným omylem jakýkoli druh manicheismu. V tom se křestanské pojetí člověka
shoduje s Voltairem, který se tak nesmlouvě ostře stavěl proti jakémukoli znevažová
ní ělověka, které znehodnocuje a kompromi
tuje člověka pro jeho domnělou mravní zka
ženost. Manichejské pojetí člověka je třeba
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jako nesprávný a extrémně mylný názor
dů
sledně odmítat; člověk není propadlý temno
sti zla; není bezcenný červ; není neschopný
ze sebe samotného něco velkého a
krásného
vytvořit. Manicheistické pojetí člověka je
nebezpečné pro svou nepravdivost; neodpoví
dá skutečnosti. Jde o extrém v pojetí člo
věka, a navíc - nebezpečný. Pokud je tento
mylný názor na člověka vydáván za křestanský, je třeba něco takového rázně odbýt.
Zásadně jde o to, aby se odmítl
takový
druh interpretace dědičného hříchu,
pokud
se mravní zkaženost Slověka vydává za vlast
ní následek dědičného hříchu.

Následky dědičnéhohříchu
Je závažně důležité vědět, co i-sou
následky dědičného hříchu. A není nic snadněj
šího. Stačí zalistovat v "Denzingrovi", tam
Ve.6irti.ce.
pod číslem 1511 je definováno, co se rozumí
následků
jako následek dědičného hříchu, větou:
dědičného
"Člověk je narušen se sklonem "k horšímu"
h/Lccku skrze zanechané změny na tele a na duši. "
"...secundum corpus et animam "in deterius"
/hominem/ commutatum fuisse, ..."
Tak definovalo Tridentinum
- následky
dědičného hříchu; nebot také v tomto smyslu
mluví biblické výpovědi o člověku.
Stačí si ien přečíst třetí kapítolu___ VL
GeriPsi,-- É€e«— 3-j— lé-4 9), kde jsou vypočí
tány tresty vztahujícím se na prvního muže a
první ženu: text-bible je značně iasný.
a
názorný. Mluví o zákazu daném prvním
lidem, který byl snadno splnitelný; člověk~si
mdhl plně uvědomit ^ že. n ř estoupením zákazu
se dopouští neposlušnosti. Bible
popisuje
Ptmvina
zásadně pravinu jako neposlušnost] se znac-~
hým výsměchem liči bezprostřední
následek,
slíbeného dokonalého poznáH. Sedmým veršem lí-
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čené "úplně dokonalé poznání/, které se u člo
věka dostavilo, je vylíčením porušení
pů
vodní dokonalé nadřazenosti duchovní stráň- P/tahÁZah
ky nad tělesnou stránkou v člověku.
Biblickou řečí byl vyjádřen jeden z ná
sledků dědičného hříchu.
Také podle
bib
lických výpovědí o člověku není člověk by
tostí zkaženou, ba ani jí býti nemůže.
Už
proto ne, že bezprostřední skutečností stvo
ření prvního člověka nebyla v okamžiku vzni
ku člověka - jigrušenost člověka. «--s.Narušenost č lověka vznikla az mnohem pnx-~ NaAuAe.no&t
ději.
,
.clovzfzvT
0 jaký druh narušenosti v bibli jde?
-ipoctva
Jde o získaný sklon v člověku k horšvnu.
^bZonu
Jde"pouze o sklon, který byl získán,
který
k honSZmu.
nebyl do člověka vložen bezprostředně
v
okamžiku stvoření, vzniku prvního člověka.
V bibli se také vůbec nemluví o násled
cích dědičného hříchu jako o zkaženosti
člověka.
V pojetí přirozené lidské povahy se bib
le zásadně liší od pesimistických zpráv
o
prvním člověku, které kolovaly v mesopotamské oblasti staroorientální kultury.
Z ní
je dochován známý filosofický dialog
dvou
přátel o problému zla v lidském světě,
a
doslovně se řiká:
"...král bohů, který stvořil lidstvo, ...
lži, nikoli pravdou lidi provždy vyzbrojil".
Podle tohoto názoru byl člověk
stvořen
jako špatný, zlý, propadlý zlu.
Nutno opět a opět lidem zdůrazňovat,
že CZovck
biblí byla lidstvu sdělena skutečnost,
že tt&nabí/£ ók£ot
člověk nenabyl sklon k horšímu na základě
k hoUÁjnu
stvoření. Člověk nebyl hned od počátku zlý, na zá.fc£ad£
člověk nebyl hned od okamžiku svého vzniku t>tvOfiíYU.
podroben nedokonalosti, člověk není od při
rozenosti zlý. Nedokonalost člověka nebyla
bezprostřední skutečností stvoření.
Člověk není bytostí přirozeně zkaženou.
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Člověk
není
zkažený,
jervtak— “
týlňaótnl
oslaben
pho 6klon
v člověku^
kteAÍi vede
k hoASZmu

Jen biblí bylo lidstvu sděleno, že narušenost lidské povahy člověk získal.
Narušenost a nedokonalost člověka nebyla do při
rozenosti člověka vložena již prvním okam
žikem, kdy člověk se stal člověkem.
Nedoko
nalost lidského charakteru spočívá pouze ve
sklonu člověka k horšímu. Jde o sklon člově
ka pouze získaný; ale je to sklon, který ve
de k horšímu.
Tridentinum jednoznačně mluví o narušenosti člověka; vůbec nemluví o zkaženosti človekaT F rotoje velkou chybou zaměňovat tri
dent inský obrat sklon k horšímu s kompromltujícím, ač stále ještě běžně užívaným obratem
- Jdflnnke zlému. Mpzi nimi spočívá závažný
rozdíl. Sklon v člověku, který vede k horší
mu, je věcně něco jiného, než sklon v člově
ku, který vede ke zlému. Málo záleží na tom,
že permisivně myslící a jednající člověk ne
bude chtít uznat mezi oběma obraty rozdíl, leda dozná svou neschopnost abstraktně myslet.
Přesné definice Tridentina byly lapidární, a
nemohly si dovolit pojmovou rozbředlost, či
inflaci bezobsažných slov s luxusem
pojmo
vých záměn; sněm sinedovoloval výrazovou ne
přesnost. Byl svolán v době zvýšeného nebez
pečí pro katolické křestanství, a proto
tu
šlo také o vymýcení jakéhokoli druhu pojmo
vé mnohoznačnosti. Koncil sám byl v palbě
protestantských theologů, před nimiž by ne
obstála jakákoli nepřesně či nejasně formu
lovaná definice kterékoli pravdy víry
jako
dogmatu. Definice následků dědičného hříchu
jako sklonu v člověku, který vede k horšímu,
postihuje také výsledky lidské činnosti; ma
jí v sobě zárodek a sklon vedoucí k horšímu,
slabšímu, špatnějšímu, nepatrnějšímu, méněcennějšímu, nezdařilejšímu, zvrhlejšímu, ba
zrůdnějšímu důsledku. Uvedeným výpočtem
se
upozorňuje na rozporné úkazy zaviněné člově
kem; jde o úkazy bezpočetné, paradoxní,
které
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se prokazují v nebývalém množství, jak tomu
doposud nikdy nebývalo. Rozkladné
příznaky
lidské činnosti se vyskytují jak v přírodě,
tak ve společnosti; nedají se ani předvídat.
Pokrokové vynálezy a objevy, které měly
u~
$knt-pčnit lidštější a lepší svět pro člověka,
v H yení člověka dávají souběžně předpoklad k
docela jinému, změněnému úč inku, neTjaky^pů
vodně bvl plánován: jako kdyby každá lidská
činnost měla v sobě předpoklad k horšímu vý
sledku, a~nikoli k lepšjmu. Onen spád do
špatnějšího důsledku, pokud se jím člověk dá
bezmocně vést, je nemalou ironií vůči emancipačnim snahám, aby byl člověk vysvobo
zen z jakéhokoli druhu závislosti; jedno zlo
se odstrani, a deset nových se vynoří.
Dědici 19.století by si měli umět odpově
dět na otázku, co bylo heresí 19.století.
Bylo to proklamování snah, aby člověk byl
jen takový, jakým se udělá sám; hrdě se pro
hlašovalo za smysl lidského života, žít jen
tak, čeho je člověk sám ze sebe schopen vy
tvořit.
Je nemalou ironií, že toto běžné
pojetí
lidských práv, je vlastně nej obecnějším vy
jádřením následků a důsledků dědičného hřichu. Člověk byl ponechán sám sobě natolik, aby jednal a žil jen tak, co je sám ze sebe
samotného schopen vytvořit.
Je ponechán sám sobě; je vysazen do kruhu
své vezdejšnosti; z něho člověka nevytáhnou,
nevyzvednou emancipačni snahy o nezávislost,
ale naopak mu ukáží neproniknutelnost kruhu,
v němž je ponechán sám sobě: jak důsledky lid
ského jednání jsou zavalovány účinky, které
vedou dál ještě k horším, nezdařilejším,
či
dokonce zrůdnějším důsledkům.- Tak velmi byl
ponechán člověk sám sobě; svému sklonu k hoř
čímu; bytnostní, vnitřní slabosti člověka. Pa
nicky strach mluvit o následcích
dědičné-

Človak byl
pomchán
-bám Aoba,
byl vydán
* klonu,
klaný vada
k honSlmi

Honaóa
19. btoloAd
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ho hříchu zavinuje názorový katastrofismus na
sklonku 20.století. Proč se mlčí?
Smrtonosné mlčení vůči církevnímu učení o
narušenosti člověka, která spočívá ve vnitrním
sklonu člověka k hořčímu,
bylo vyvoláno pro
dejným strachem z posměchu z úst těch, kteří
mají v rukou moc a prostředky k umlčování.
Clovík
Muselo by se začít lidem říkat, že člověk
má být vlc
má být víc, než jen nositelem své přirozenosníž
sti, která je ještě k tomu notně narušená.
no&Ztílm
Muselo by se lidem říci, že jde o stav,
6VÍ
který neměl patřit k člověku.
A patří-li,
že
pňÁAozínoití jde o stav, který Bůh nemůže přijmout za nor
vnÁtÁní
mální stav člověka - před Bohem.
K
něčemu
naAuSíní
takovému nemělo nikdy dojít, a došlo-li,
jde
6klonm
o stav v člověku, s nímž člověk před Boha ne
k kotSlmu
smí předstoupit.
A proto by se museli lidi také učit,
jak
je možno se od tohoto stavu - osvobodit. Jak
by se nevzpouzeli ideologové, pro něž osvobo
zení člověka ze závisloti skrze poznanou nut
nost je také přijetím myšlenky, aby člověk rád
přijal odkázanost na sebe samotného; ba za cíl
lidského života; aby přijal za svůj cíl,
žít
jen tak, čeho je člověk sám ze sebe
schopen
vytvořit
Clovík
Názor, že člověk je narušen se sklonem
k
ií nídá
horšímu, znesnadňuje přijeti optimismu jaké
jývojím
koli víry v člověka.
Víra v člověka je pode
Jí t>VÍ
přena vírou ve změnítelnost lidské povahy vý
O JU A O Zín O A tl vojem k lepšímu; prý se vývojem získá také
z m ín it
trvalý sklon
člověka k lepšímu. Už od Fran
z lípSlmu
couzské revoluce (1789) se v tomto smyslu
o
člověku mluví. Věří se ve vědecký pokrok, kte
rý přinese i pokrok hospodářský, a tak se sa
močinně odstraní dědictví bídy, hlouposti
a
násilí, a připraví se podmínky pro lidstvo dobré a štastné. Vlastně každý druh antropo
centrismu stojí, ale i padá, s názorem,
že se dá lidská povaha změnit vývojem k lepší
mu.
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Biblické výpovědi o člověku se
zásadně
rozcházejí se současnými optimisty v pohledu
na člověka, kteří jsou okouzleni vývojem,
a
ten prý směřuje jen k lepšímu; mluví se tedy
o člověku, který prý se v budoucnu vývojově
vynoří jako člověk "nový". Prý pomocí vývoje
získá
sklon
k lepšímu! Jde jen o to, aby byl odstraněn nepříznivý stav vývoje, kte
rý zavinuje civilisace zaměřená proti povaze
člověka; tomu bude po tak dlouho, dokud
se
neodstraní zlořády v hospodářských poměrech,
a dokud se revolučně nenavodí doba pro lepší
vývoj člověka. Stačí tento minimalismus? Ale křestanské pojetí člověka se také nemůže
stát propagátorem pesimistického pojetí člo
věka, že člověk má sklon ke zlému\
Jakýmpak pesimistickým názorem je
křes
tanské pojetí člověka, že člověk je
pouze
narušen se sklonem k horšímu? Nedává nabáda
vou výzvu k hledání prostředků, jak se osvo
bodit? To je také reakce střízlivého myšle
ní, které se bojí opojující drogy optimismu.
Také už pouhý obrat, sklon člověka ke
zlému, zahrnuje v sobě nebezpečí mnohoznaaiého výkladu. Někdy stačí jen málo, aby se do
šlo k výkladu, že tu jde o sklon ělověka ke
- hříchu.
Nenavádí k tomuto kroku už
sa
motný výraz dědičný hřích?
Jenomže dědičný hřích není osobní hřích.
Asi by se v současné době odstranilo mno
hé nedorozumění, kdyby se pro obsah
pojmu,
jaký dědičný hřích má, - neužívalo slovo
"hřích"; jeho předpokladem je - prahřích; i
ten znala doba Tridentina; bylo běžnou zna
lostí, že hřích je určitý skutek lidský, kte
rý je proti zákonu Božímu.
Špatný lidský skutek jdouci__p.ro ti . zákonu.
to~je výměrů který obsahuje vše,
co možno o hříchu říci. A v tomto smyslu je
také "dědičný hřích" vskutku hříchem.
Tridentský sněm se nedopustil nepřesnosti,

Vývoj em
&e nadá
v člověku
vychovat
bytnoutni
iklon
k IcpSlmu

Co je hitch:
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mluví-li o dědičném hříchu. Jen naše doba prokazuje úpadkpvou ignoranci, jakmile se začne mluvit v přesných theologických pojnech.
Důsledkem neposlušnosti prvního člověka byl jeho špatný lidský skutek, který šéL pro
ti přikážu, a ten přikaž vyslovil - Bůh; a
proto jde u prvního člověka o jeho "osobni"
hřích. Prahřích.
Hřích osobní předpokládá dokonalou dobro
volnost a dokonalé chtění ’’špatného lidské
ho skutku".
Vždy jde o skutek, o němž člo
věk ví, že je špatný, zlý a zakázaný.
Osob
ní hřích předpokládá, má-li být závažně těž
ký, plné vědomi a plné chtěni, a rrrusi se
týkat věci důležité a závazné.
Osobni hřích
.?' e
zapříčiněn svobodnóu volbou. Ta je jeho principem.
Jenomže co zavinil osobní hřích
prvních
lidí? Jaké měl^nasTedky prahřlcK?
Následkem se stala butnostní oslabenost
člověka, která da ko- tězké zavazí, trhá harmo
nickou jednotu mezi složkou rozumovou a me
zi složkou smyslovou u člověka, takže jen s
obtížemi se člověk dobere spravedlivého jed
nání ^_JCat£2__ztráta harmonie mezi složkou ro
zumovou a smyslovou v člověku se přenáši ha
jvšechny 1 icTH Tako t m nl.ň p.mpnn v-nWanhantknn
těle a na duši člověka.
Jde o následky, které Rnh pro člověka ne
chtěl, a nenaprogramoval; jde o následky, ktere člověka Bohu odcizují. ffytnostní oslabe
nost člověka neměla hýr vlastností člověka, a
PaŽTří-li k člověku, jde o stav, kterv nebvl líphem pro člověka chtěn a plánován, a protQ
tento stav nemůže Bůh přijmout za
normální
stav člověka vřed Bohem. Nemělo k
němu
doj ít. Ale protože k tomuto stavu došlo7~ne~
smi v něm 'člověk před~Boha přédstoupitT)
Také z tohoto hlediska pro tento - B o h e m
nechtěný stav bytnostní oslabenosti člověka,
užívá Tridentinum pojmenování hřích.
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Mluvit o hříchu v poslední třetině 20.st.
bývá odmítáno; natož mluvit o hříchu dědič
ném. Proč je tomu tak? Uznává se u člověka
jen jeho přirozenost, a jen té se slouží,
a
také jen její přání se plní!
Proto otázka o
smyslu lidského života je řešena emancipačním nadšením pro soběstačnou svébytnost člo
věka. Jakýpak hřích ve smyslu "špatného lid
ského skutku"? Tak velmi se souhlasí s tím,
aby byl člověk odkázán na sebe, a žil pouze
tak, co je sám ze sebe schopen vytvořit.
S úžasem bývá přijímáno jako nový
objev
prastaré křestanské vysvětlení následků dě
dičného hříchu, člověk byl redukován
pouze
na sebe samotného, to prý je emancipační proklamace lidské přirozenosti a
jejích
práv.
Pokud by pro někoho šlo o fatální do
znání, není tomu tak pro křestana.
Křestanství vždy doznávalo dědičný charakter
bytnostního narušení lidské přirozenosti,
ale
také po celou dobu svého trvání dokazovalo a
vykazovalo, že má v sobě dosti sil k tomu, jak člověka vysvobodit z jeho stavu vezdejšnosti, a redukované svébytnosti. Nebot jde o
stav člověka na základě změn bytnostního
charakteru, křestanskými silami sanovatelný.

Člověk
redukován
pouze,
na -6e.be.
samotného

Vznik bytnostních změn
Jak mohlo dojít ke změnám bytnostního
charakteru?
Popularisačně pojímané pojetí vzniku ra
koviny leccos vysvětlí. Vznik rakoviny možno
vysvětlovat změnou v informacích
dědičného
kódu genu; program genetického kódu je buň
kou organismu bezvýhradně jako plán výstavby
dodržován jako zděděně zůstavený. By 1-1 i pro
gram genetického kódu buňky uveden v nesou
lad, začne se rozpadat plán stavby buňky, onemocní: vnikla do programu genetického kódu

Teorie
vzniku
rakovinu
osvětluje
vznik
biitnoútnleh
změn
ve úmtjúlu
naAuSenoútl
t>e úklonem
k konllmu
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Geneticky
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pňutává
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Funkcí
buňky
byla
změněna

Funkční
změna
na základě
změny
genetického
kódu

buňky nějaká cizí informace! Vniknutím cizí
informace mezi dosavadní informace uspořá
dané podle určitého kódu genu, bylo jejich
uspořádání uvedeno v chaos; vniknutím cizí
informace byl program genu uveden v nelad.
To však znamená, že také program
plánu
ve stavbě buňky byl uveden v nepořádek.
Informace uspořádané dle genetického kó
du buňky zažily vlastně vniknutím cizí in
formace mezi sebe něco podobného jako
ex
plosi, která uvedla program plánu ve stav
bě buňky v chaos; proto se začnou geneticky
rozbíhat, a tím je stavba buňky uvedena
v
nepořádek; ten možno přirovnat k účinku,
který vyvolá vniknutí vysoce nebezpečného viru do organismu. Ale je možno mluvit ješ
tě názorněji. Buňku je možno přirovnat - k
továrně.
Vybuchne-li v továrně bomba, navodí ex
plose změny v normálním chodu továrny;
za
staví se práce na páse; ve výrobě přestane
fungovat na určitou dobu původní plán;
po
vyrovnání explose se práce na pásu sice
rozběhne, ale půjde podle změněného plánu,
půjde jinak než dřív; plán práce musel být
změněn pro následky explose.
Jako explose v továrně navodila změny a
vady v řízení, tak změny v programu
genu
buňky způsobí změny v plánu, podle něhož je
buňka stavěna. Nastane změna v chodu buňky.
Funkce buňky byla změněna. Organismus one
mocní. Vznikla změna v dědičném kódu genu.
Došlo k funkční změně v chodu buňky. Do
šlo k ní pro změnu genetického kódu buňky.
Vniknutím cizí informace byl program
uspořádání informací rozhozen; stačilo vnik
nutí pouze jedné informace do programu genu.
Cizí informace rozmetala jako bomba dosavad
ní uspořádání informací podle genetického kódu. Kód byl změněn, přestal souhlasit s původním; tím způsobena změna v chodu buňky.
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Cizí informace zanechala v programu infor
mací genetického kódu nelad, porušila pů
vodní harmonii v informacích, nastaly změ
ny v sestavě informací genetického kódu.
Tato změna však způsobuje obrat v pů
vodním ptánu stavby organismu.
Plán je změněn a narušen.
Dědičný kód v genu už nefunguje tak, jak
původně fungovat měl.
V genu je porušen, a proto změněn
kód
plánu, ustanovený pro organismus, a který
měl být bezvýhradně dodržován jakožto dě
dičně zůstavený.
Překoná-li organismus krizi, jde
chod
organismu samozřejmě dál. Ale již jinak.
Jde podle nového plánu, jde podle změněné
ho plánu. Jde porušeně, ale jde.
Jde o změny, které se rovnají funkčním
změnám; v buňce, nebo v továrně.
Funkční
změny proto, že dědičný program genetické
ho kódu buňky nesouhlasí s původním,
je
změněn.
Také funkce práce na pásu v
to
várně se rozběhla po vyrovnání krize
způ
sobené výbuchen bomby, ale plán práce mu
sel být změněn pro následky explose.
Prů
běh práce musí jít změněně, jinak než dří
ve; jde o funkční změny, jde o změny v úkonech, jde o změny v programu plánu.
Program se sice znova dá "nějak" dohro
mady, ale rozvod navazujících funkcí a úkonů vystoupil z chodu naprogramovaného
plánu; rozvod úkonů na sebe navazujících se
vytrhl z naprogramovaných vztahů, jde změ
něně, nastávají poruchy; chod změněného a
znovu naprogramovaného plánu má sklon
k horšímu.
Po "pádu" prvních lidí vznikly tak zá
kladní změny v jejich vztahu ke Stvořiteli,
že skrze tyto změny byl změněn i plán vzá
jemných vztahů mezi člověkem a Bohem; plán
byl narušen. Jde sice dál, ale jde jinak,

Zmana kódu
způsobuje
zmenenoót a
naAuSe.no6t
p&vodnZho
plánu

Změněný plán
ido.
naAnSeně,
je funkčně
změněy
v chodu
te óklonem
k hoASlmu

VčUledkem
pK.ahAX.chu
změněn plán
vztahu mezi
ělóvěkem a
Bohem
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jde změněně, jde však. První člověk se svo
bodně rozhodl změnit svůj vztah závislosti
vůči Bohu, volil "svou" vezdejšnost; a
tak i svou pozemsky suverénní informovanost,
aby nebyla jím získaná vezdejší emancipovanost rušena zásahy mimozkušenostního sebesdělování Božího vůči člověku. První člověk
chtěl opravdu vystoupit z původního plánu,
který byl pro něho naprogramován jako vzá
jemná součinnost mezi člověkem a Bohem;
a
volba svobodně provedená také byla přijata
se všemi důsledky a následky.
0 jaké důsledky šlo? Šlo o účinky všech
nutných změn, které začnou působit na
ná
sledující vývoj dalšího dění.
A tak na prvním místě došlo ke změněným,
novým vztahům v závislosti člověka vůči Bo
hu. Na základě změněného vztahu závislosti
mezi člověkem a Bohem nutně muselo dojít ke
změnám, které vešly do průběhu procesu po
znávacího a volního u člověka.
Nebylo svobodné rozhodnutí prvního člo
věka neseno příslibem, "...otevrou se vase
oči a ... poznáte dobro a zlo" ? (Gen 3, 5)
Nešlo jen o vyvolání změny ve vztahu zá
vislosti člověka vůči Bohu, na základě pří
slibu naprosto neomezené svobody, "... ote
v r o u r-n v a s e o č i a b u d e t e t o t o Ttiih" ,
Také
šlo o příslib úplného poznání; cláb lov a léč
ka se přímo dotýká poznání podstatného roz
dílu mezi dobrem a zlem. Není pro dokonalé
poznání žádoucí, aby se jasně a iistě roze
znávalo mezi dobrem a zlem?
Jenomže "otevřely se ohémn oči, o pozna
li, ze jsou nazi..." (Gen 3, 7) ,
- to byl
vlastní výsledek a následek jejich volby.
Co
se stalo? Dřív byli také nazí, jenomže jim
to nevadilo, nezajímalo je to, pokládali to
za samozřejmé, dokud se nedostavila ona
člověka strhující připravenost, aby snadno
ulpel jen na poznáni smyslovém.
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Průběh funkcí a úkonů v poznávacím proceu člověka začal mít sklon k horšímu.
Lehkost a příjemnost, s jakou člověk po
znává svět kolem sebe svými smysly, ta byla
ovšem už - před pádem; bylo zakódováno do
programu poznávacího procesu u člověka. Jen
nebylo v původním plánu, aby průběh
mezi
složkou smyslovou a složkou rozumovou v člověku dostal sklon
zkratový.
To je však podle bible výsledek svobodné
volby prvních lidí. Proto Tridentinum defi
novalo výsledek a následek dědičného hříchu
jako narušenost se sklonem ,k horsimu. Křestanské pojetí člověka se opírá o bibli,
opírá se o jistotu Písma. Proto může mít na
člověka střízlivý názor, zcela uchráněný od
myšlenkových extrémů; nečiní člověka stře
dem všeho dění a mírou všech hodnot; neprohlašuje člověka za zkaženého.
Tridentinum
nemluví o zkaženosti ale pouze o narušenosti člověka.
Onen sklon k horšímu vyvěrá z narušenosti člověka; ta působí poruchovost.
Svobodná volba prvního člověka řídící se
direktivami "vraha lidí od počátku"(J 8,44)
vyvolala změnu v plánu, který byl pro člo
věka naprogramován.
šlo o změnu, která za
čala způsobovat, že následující chod dal
šího dění začal mít sklon k horšímu.
Osud
nou volbou prvního člověka byl původní plán
s člověkem změněn, a nenahrazen lepším; šel
pouze ve smyslu zaměření prvního špatnéhc\ a
Bohem zakázaného, skutku lidského.
Pokud je stavba plánu porušena, rozhoze
na, a proto narušena, není garantována zá
ruka, aby úmyslně vyprovokovaná,
a chtěná
změna v programu plánu nutně musela být
znova správně zakódována. Násilně vyvolaná,
chtěná změna v programu plánu je totéž, ja
ko dát předpoklad k vadnému výsledku;
aby
nesprávná informace,znovu zakódovaná, způso-

Změněný v ztál
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fiozumové.

22

Z/LuSe.ná
hanmonle
v&

zmžnžnhn
plánu

Plán jdz
zménzné
vt 4ué
funkci

bila vadný plán; vadný plán vede k poruchovo
sti; narušenost ve smyslu poruchovosti vedek
nespolehlivosti, k selháváni; nesplni se, co
se předpokládalo; harmonie plánovaného průbě
hu je narušena; plán byl změněn, protože byl
narušen; jde porušeně, ale jde; jde změněně
ve své funkci.
Genese mluví se značným výsměchem o funk
ční změně, která nastala mezi poznávací slož
kou smyslovou a rozumovou, "poznali,
ze
jsou nazi." (Gen 3, 7) Názorněji se sotva dá
vyjádřit změna, která nastala v původně pro
člověka naprogramované funkci poznávacích úkonů. Člověku se prolhaně slibovalo úplně do
konalé poznání, a zatím bylo změněno ve své
funkci; poznání se dostavilo, ale docela ji
nak, se sklonem ke zkratu, se spádem k horší
mu.

Změnyvbytnostníharmonii

ZsiuSena
funkční

nadAaz^noút
fiozumovz

úložky nad
úmyúlovou

Původní plán s člověkem byl změněn ve své
funkci. Člověk byl vždy člověkem rozumem
a
svobodnou vůlí, rozumové poznání vždy předpo
kládalo smyslové poznání, ale došlo k funkční
změně mezi nimi; podle změněného plánu se mů
že člověk dát bud cestou ducha, nebo cestou
těla. V prvním případě se bude řídit rozuměny
a půjde cestou, která je hodna člověka. Ale
v případě druhém se bude řídit smysly, a tak
se bude blížit životu tvora nerozumného.
Ale kolik lidí žije opravdu lidsky? Kolik
lidí hledá pravdu, a jde za vůlí usilující o
dobro? Tak to bylo původně s člověkem pláno
váno, když byla pro člověka naprogramována pohotovost ke snadnému přepojeni poznáni smy
slového na rozumové, protože na poznáni funk
čně nadřazené poznáni smyslovému.
Když byl plán změněn ve své funkci, stala
se složka rozumová funkčně souřadnou poznáva
cí složce smyslové.
Ne tak, aby byl snad-
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no navázán vztah k lepšímu y nadřazenějšímu:
Byl vyměněn ve sklon k horšímu.
Nastalo porušení původní dokonalé nad
řazenosti duchovní stránky lidské nad tě
lesnou. Byla rozbita harmonie v člověku Rozbita
mezi poznáním smyslovým a poznáním rozumo
nadřazenost
vým.
poznání
Lehkost a příjemnost s jakou člověk po
rozumového
znává svět kolem sebe svými smysly,
samo
nad
poznáním
zřejmost smyslového poznání, jakožto před
pokladu pro poznání rozumu, - ta byla
osmyslovým
všem vždy. Smyslové poznání je nutné.
Je
tak nutné, že bez něho není možné vůbec žádné poznání.
Nebylo však v prvotním plánu, aby
na
stalo porušení prvotní dokonalé nadřazeno
sti duchovní stránky v člověku nad
těle
snou; aby smyslové poznání bylo cesurováno
od rozumového. Původně nebyla pro člověka
programována lehkost ulpět jen na poznání
smyslovém.
Nebylo v původním plánu,
aby
přechod od smyslového poznání k poznání ro
zumovému, a proto přechod mezi složkou
smyslovou a rozumovou, mohl se dostat
do zkratu; aby se smyslové poznání člověku
víc líbilo; aby na smyslové složce člověk
mohl nalézat větší potěšení, sympatie, než
na složce rozumové; aby smyslová složka
Sklon
k honšímu
neodpovídala duchovní, ba dokonce jí odpo
rovala;
aby chod a průběh mezi nimi
byl
jako sklon
ulpét taká
porušen; aby člověk nabyl sklon ulpět bez
jun na
výhrad na poznaném dobru pouze smyslovém,
dobru pouze
a to jen proto, že smyslová složka je
smyslovém
u člověka nutně prvotní funkční složkou.
A tak se stalo, že se může
fotbalová
hra a přihlouplý film stát pro leckoho za
jímavý, a rozhodně zajímavější než náročná
četba Písma*
Původně plánovaná nadřazenost duchovní,
rozumové stránky u člověka byla opuštěna a
narušena harmonie v průběhu funkcí
mezi
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Poznávaná
pAavda
Aozumem
pÁedkZádaná
vňU

jako cÁJt
a dobAo
pAZAtala
být
dobrem
nadsazeným
dob Au
ómy-ilovému

složkou smyslovou a rozumovou v člověku.
Plán byl změněn ve své funkci.
Dosud člověk žije lidsky jen rozumem
a
vůlí. Dosud je rozum vůdcem na poli lidské
činnosti. Jenomže záleží na tom, zda rozum
vede dobře.
Člověk musí mít rozum k tomu, aby vyvo
zoval závěry, aby domýšlel, aby uměl nalézt
smysl a cíl toho, co poznává, protože právě
rozum ukazuje cíl, který vůle přijímá jako
dobro. Poznanou pravdu předkládá rozum jako
cíl vůli, která pravdu přijímá či nepřijímá
jako dobro.
Proto je tak důležié "pěstovat rozunf', umět toužit po poučení a chtít hledat pouče
ní, aby rozum uměl hledat smysl poznávaného.
Je tomu tak proto, že původně nebyla
pro
gramována obtížnost ve vychovávání vůle.
Nebylo třeba nutit vůli k tomu, aby šla
za rozumem, ale se samozřejmostí vůle vždy
volila jako dobro to, co jí rozum předkládá,
za cíl, protože sám poznával jako pravdu.
Nemusí být pro leckoho nepříjemné pěsto
vat rozum, vést rozum k tomu, aby se nedo
pouštěl chyb. Ale vychovávat vůli,
nemusí
být příjemné. Aby šla vůle za rozumem,
to
není nikdy snadná práce.
Ale to jsme stále jen v oblasti duchovní
složky v člověku, v oblasti rozumového po
znání. Vedle rozumového poznání, které před
kládá vůli pravdu jako cíl, a proto jako poznané dobro, vedle rozumu představuje vů
li dobro také poznání smyslové.
Je třeba neustále zdůrazňovat,
že
po
znání smyslové je poznání prvotní;
pozná
ní smyslové předchází poznání rozumové; bez
poznání smyslové není u člověka poznání ro
zumové možné.
Smysly také představují vůli dobro.
Je
to ovšem jen dobro smyslové, dobro jen smys
ly poznané, ale dobro to je! A je mnohdy -
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lákavější, svůdnější než dobro, které vůli
předkládá rozum.
Smyslové poznání není poznání pojmové, předkládá a vytváří pouze představy.
Proto
předkládá vůli pouze pouhé představy o do
bru; představa vždy může být klamná, je ta
ké vždy jen prchavá. Člověk má ovšem na vy
branou.
Bud se dá cestou, naznačenou rozumem.
A
nebo zbývá už jen cesta, na kterou láká po
znání smyslň; a to neznamená, že člověk se
má zřeknout svého lidského já a snížit
se
na úroveň zvířete, které však poznává pouze
smysly, - nemá rozum. Pokud se jde jen za
smysly a jejich poznáním, jde o totální
selhání, nespolehlivost, narušenost, a
uplatnění vrozeného sklonu k horšímu v jed
nání člověka. Žít podle rozumu znamená
žít
lidsky, žít způsobem důstojným člověka.
Žít lidsky je však pro každého člověka velmi těžké. To všichni cítíme. Ale žít po
dle rozumu, to bylo pro nás lidi původ
ně plánováno, a nemělo to být pro nás
lidi
něčím těžkým, ale naopak nejpřirozenějším.
Dosud je žít podle rozumu pro člověka
nejdůstojnější jako pro bytost rozumovou a
svobodně se rozhodující.
Ve zjištění skutečnosti, že člověk
má
žít podle rozumu, a že. se má svobodně
roz
hodovat, v tom spočívá křestanský pohled na
člověka r křesťanské pojetí člověka.
Také
jde
o pojetí člověka nemálo optimistické,
zvlášt když se uváží, že člověk byl na ro
zumu nejméně následky dědičného hříchu za
sažen; rozum ;e nejméně pokažen, porušen a
zasažen sklonem k horšímu.
Člověk je člověkem rozumem a
svobodnou
vůli.
Jen tehdy jedná člověk opravdu lidsky, pokud je ve své činnosti veden rozumem a zá
roveň se může svobodně rozhodovat.

PobA.0
podkládané
■ómijólij jako

dl
konkunuje.
dobmx
poznávanému
Aozumem
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Co znamená jednat opravdu lidsky?
Aby rozumem poznávanou pravdu předkládanou
vůli jako cíl a dobro se naučil člověk přijí
mat jako dobro nadřazené dobru smyslovému. Ale to je nebývalé těžké pro každého člověka.
Poznávaná pravda, která je rozumem předlože
na jako cíl, a tím i jako dobro, - přestala
být pro lidské rozhodování dobrem nadřazeným
dobru smyslovému. Dobro předkládané smysly za
cíl konkuruje dobru poznávanému rozumem. Jde
o změněnost funkce v zakódované struktuře po
znávacího procesu, který nesouhlasí s původním
plánem; změněný plán jde narušeně, je funkčně
změněn v chodu se sklonem k horšímu; jde také
o bytnostní sklon k horšímu, a proto byl člo
věk do něho dědičně uvalen; proto nejde o vý
sadu, ale jde o uvalení blokády na člověka.
Nauka, že člověk je narušen, že má sklon k
horšímu, - není pesimistický názor na člově
ka; spíš jde o pojetí člověka, které je neúpl
né, pokud zároveň nepředkládá nabádavou
~rýzvu k hledání prostředků, jak se naučit
osvobozovat se z uvalení ve sklon k horšímu. A
tomu dnes učí už jen katolické křestanství.

Z děděné indispozice
Človžk
je
iubfiAk

z vy6oké.ho
>todu

"Člověk je žebrák, pocházející ze vznešenéJío rodu", napsal Pascal, když mluvil o dě
dičném hříchu. Lépe snad se ani nedá vyjádřit
tíha v iny, která spočívá na každém
člověku
od~Jeho zrození. Žebrák ze vznešeného rodu.
Cítíme to zvláště ve chvíli bolesti, jit
fysické či duševní, a kdvz^pozoruieme.
že
máme v těle iinv zákon, než ie zákon ducha,
který náp nutí Vnnari co sami nechceme;
tak
velmi jsmp uval pní v držení práva byt vydán
sam sobe na pospas; jAo
Hi-Sf>ní práva pro
k lamovaného už biblickým člověkem jako jgho
požadavek, a to npmalý.
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Tento požadavek byl lidstvu splněn. Niko
li jako výsada naprosté svobody. Člověku by
lo dopřáno, aby byl vydán sám sobě.
Jen
v
tomto smyslu je sám sobě pánem, a na sobě sa
motném závislý. Ve skutečnosti jde o výsadu,
být uvalen do vezdejsnosti sebe samotného.
Rídukovaná
Ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o i>vzbytno&t
výsadu, stát se bytnostně osvobozeným od
cZovčka
Boha. Když lidé sedmdesátých let dle Sartra,
a tak i světonázorově, kladli za požadavek s
nadšením přijímaný, stát se osvobozeným
od
Boha,
dalo se čekat, že budou chtít se stát
osvoboditeli těch, kteří dosud nejsou vnitřně
osvobozeni od Boha. Darmo Sartre (1980) nepřipomenul skutečnost, v níž se člověk člo
věku stává peklem.
Člověk sartrovsky osvobozený staví totiž
na požadavku, popřít existenci Boží; tím prý
se osvobodí od Boha. Co znamená osvobození od Boha? Naprostá odkázanost člověka na sebe
samotného. Aby člověk žil v naprosté odkázanosti na sebe, a tím v plné závislosti pouze
na sobě samotném, - to sartrismus prohlašu
je za úplnou svobodu pro člověka. Proto žít
jen horizontálně, je smyslem a cílem lidské
ho života; aby člověk jednal a žil jen tak,
co je sám ze sebe schopen vytvořit.
Není malou ironií, že sartrovské
pojetí
člověka vyjadřuje to, co katolické křesťan
ství v nejobecnějším smyslu označuje jako
následky dědičného hříchu. Nepomáhá sartris FunkdnZ
mus vyzvednout funkční oprávněnost katolické opsiávndnoAt
ho křesťanství? Pokud ovšem si katolicismus pro kcutotickdho
sebe nárokuje osvobozovací síly a nestaví
se
kdojitan^tv
na roven ostatním náboženstvím; když o sobě
prokáže, že má dosti sil ze zchudlého šlechtice-člověka udělat "kristovce", osvoboditel
ného z pocitu viny, uschopněného pro společen
ství s Kristem; a proto nehodlá propagovat zesocialisovaného žebráka neseného třídní ne
návistí; pokud sanuje změny zůstavené dědičné.
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Ke změnám došlo ale nejdříve v
původně
naprogramovaném plánu pro člověka; proto ta
ké plán s člověkem byl změněn.
Jenomže změněný plán je předpokladem i k
jinému výsledku, než jaký byl pro člověka původně plánován.
Došlo ke změněnosti výsledků, důsledků a
následků pro změněnost původního plánu.
Změněnost následující ve výsledcích změ
něného plánu dostala trvalý ráz, stala
se
trvale dědičně získaná. Tridentskému konci
lu nelze přičítat nedostatky v pojetí dědič
ChanakX.eAove nosti.
odmocněni
Dědičně získané následky byly
zaviněny
člověka
funkčními změnami v programu plánu pro člo
věka. Plán byl původně zaměřen na bytnostní
harmonii v člověku, byl opuštěn, nenahrazen
lepším, ale naopak horším.
Bytnostní změny v povaze člověka, dishar
monie mezi složkou duchovní a smyslovou, ne
vznikly tak, že by lidské přirozenosti bylo
ubráno něco z toho, co jí mělo náležet, ja
Společenství kožto její část. Bytnostní změny v
povaze
člověka
člověka pouze člověka
- odmocnily; člověk
s Bokem
byl charakterově oslaben, protože chtěně vy
anulováno
stoupil z původně pro člověka naprogramované
ho plánu; programem plánu byla bytnostní har
Člověk
monie a nikoli porušenost ve vztahu me
byl
zi složkou rozumovou a smyslovou.
ponechán
Člověk vystoupil z původně pro člověka na
sám -tobě
programovaného plánu a zpřetrhaly
mimořádný
vztah závislosti mezi sebou a Bohem, progra
movaný jako společenství člověka s Bohem;
začal být odkázán sám na sebe, a lidská čin
nost se stala obrazem toho, co člověk ze se
be samotného je schopen udělat.
Podle biblických výpovědí o člověku, člo
věk neměl být odkázán sám na sebe, neměl být
ponechán sám sobě, neměl být vydán sám sobě
na pospas. Následky lidské činnosti
neměly
se stát smrtící lavinou hrozící zničit život
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na Zemi. Důsledky lidské činnosti neměly jít
proti člověku samotnému, neměly vytvořit ne
přátelský svět pro člověka, neměly
zavléci
jejich původce do závislosti na nich samot
ných. Člověk neměl být vydán sám sobě,
ale
měl být vydán ve společenství s Bohem.
Není však nelad v důsledcích negativrí čin
nosti člověka jen zpětnou vazbou na bytnostní disharmonii v člověku? Nevyrůstá z charak
terové oslabenosti člověka také onen rozklad
a desolace, ulpívající na všech
výsledcích
lidské činnosti ve světě?
Snad žádná doba, jako naše, nebyla tak za
plavena přívalem rozporných úkazů zaviněných
člověkem, v žádné době nebyl zřejmější nelad
zaviněný člověkem, - jako v době naší.
Dává-li se vina technisované vědě, že
člověk
je vydáván do rukou technickému pokroku, aby
člověk druhým člověkem disponoval k umožnění
větší specialisace v technické expansi,
nejedná člověk jen podle toho, co je sám ze
sebe schopen vytvořit?
Právě naše doba stůně na strach říci
li
dem, že jen křestanské pojetí člověka
je
schopno okřiknout lži o člověku,
vražedné
experimentování s antropocentrismem,
který
zavinuje bezbrannost proti smrtící
lavině,
kterou zavinil člověk, a která jde proti člo
věku. Jen křestanství může zastavit desolaci
člověka, jeho utopení v sex-experimentování, Pfrvodné
že člověku má vládnout smyslová stránka.
pho ČZovŽka
Pro bytnostrí vyladěnost v člověku - byla pnoQfiamovaná
původně pro člověka plánována nadřazenost dut bytno&tvú.
chovní složky v člověku, aby nemohlo dojít k kaJimoníe.
porušení harmonie mezi rozumovou a smyslovou ncL^uSana
stránkou v člověku. Tím není řečeno, že slož
ka smyslová je méněcenná vůči rozumovému po
znání. To dobře věděl Tomáš Akvinský (1274),
když ujištuje, že
.činností smyslů
při
chází člověk k úkonům rozumu".
(STh I. II. ot.71. čl.2. k 3)
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Bytnostní
6laboAt
člověka

To však znamená, že dědičný hřích nespo
čívá ve smyslové stránce člověka.
Smyslové
poznání je nutným základem pro poznání rozu
mové, není pojmu bez představy. Ani slož
ka smyslová, ani složka rozumová není zasa
žena dědičným hříchem.

Co je dědičný hiíícfi?
Dědičný hřích nespočívá ve smyslové strán
člověka.
Také nespočívá ve chtění něčeho zlého, a
proto dědičný hřích neznamená volní zkaženost.
Rozumová složka v člověku, to je poznání ro
zumové a svoboda rozhodování, není zasa
žena dědičným hříchem. Proto dědičný
hřích
nespočívá ve chtění něčeho zlého,
a vůbec
neznamená mravní zkaženost člověka.
Dědičný hřích spočívá v tom, že rozumová
stránka v člověku není nadřazena - smyslové
složce.
ce

1. Potiu£e.nl bytnostmi jednoty v člověku.
Rozkováni

náAledkň.
dědičného
hÁlcku
od
samotného
dědičného
htílchu

Dědičný hřích má za následek bytnostní oslabení člověka. V čem spočívá?
Dědičný hřích spočívá v porušení vnitrní
harmonie mezi rozumovou a smyslovou složkou
v člověku.
Ale ani složka smyslová, ani stránka ro
zumová nebyla přitom dědičným hříchem
dot
čena a porušena. Co bylo porušeno?
Pouze bytnostní jednota mezi složkou ro
zumovou a mezi složkou smyslovou byla poru
šena.
Byla porušena celostni jednota mezi těmi
to dvěma stránkami v člověku.
Jak byla bytnostně celostni jednota mezi
těmito složkami v člověku porušena?
Rozumová stránka v člověku je duchová,
a
proto vyšší složka v člověku,
nadřazenější
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stránce smyslové, ale j e & bytnostní vztah k
složce smyslové není vztahem nadřazeným.
Dědičný hřích spočívá v tom, že rozumová
stránka v člověku není nadřazena složce
smyslové.
Proto je každý lidský skutek
umenšován
ve své ryzosti. Je umenšován tím, že člověk
se těžce rozbíhá k poznanému dobru.
Tato
bytnostní slabost v člověku probíhá u kaž
dého člověka různě, v různém stupni inten
sity; u jednoho je větší, u druhého menší. A
tak není náhodou, že fotbal snadněji zaujme
člověka, někdy mnohem snadněji než četba či
studium, o náboženských úvahách ani nemluvě.
Vztah mezi složkou smyslovou a rozumovou
byl trvale změněn v bytnostní disharmonii.
Bytnostní celek těchto dvou složek
byl
v člověku narušen, převeden v rozpor.
Jde o rozpor mezi touhou vůle vedené ro
zumem, ale i o rozpor mezi stránkou smyslovou
a rozumovou. Smyslová složka v člověku od
vádí vůli do odklonu od dobra rozumem
po
znaného jako pravda, kterou rozum vidí ja
ko cil. "Proto více lidí následuje smyslovou
stránku než rozumovou", říká Tomáš
Akvinský. (STh I. II. ot.71, čl.2, ad 3)
Apoštol Pavel mluví ve stejném duchu:
"Vím totiž, že ve mně, to je v mém těle, ne
přebývá dobro; neboí chtiti dobro je sice v
mé moci, avšak vykonati je, nikoliv.
Vždyt
nečiním to dobré, které chci, ale konám to
zlé, které nechci. Ciním-li však právě to,
co nechci, nedělám to já, nýbrž ten hřích,
který přebývá ve mně". (Řím 7, 18-20)
Nemohl apoštol Pavel mluvit
výstižněji
než jak napsal, když tak výrazně mluví
o
snadnosti, s jakou se člověk rozhodne
pro
pouze smyslové.
Výrazněji se ani nedá mluvit o sklonu v
člověku, aby se dal ovládat a okouzlit
smysly, a také ani prostším způsobem to ne-

Rozumová
Attánka.
v áZovčku
m ni
nadÁazena
Atnánce.
ómi/Alové.
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lze vyjádřit, než jak mluví - apoštol Pa
vel o následcích dědičného hříchu. Že vůle,
složka náležející do poznání rozumového, a
tak do oblasti rozumové a duševní v člověku,
může se tak dát poznáním smyslovým, a proto
tělem, ovlivnit, že vůle souhlasí tam,
kde by měla odporovat.
Právě v tomto bodě, k němuž vůle tíhne s
takovou snadností, - pro tuto
snadnost
dát se táhnout spíž smyslovým poznáním než
poznáním rozumovým, v tom spočívá onen bytnostní rozpor mezi smysly a rozumem,
o němž apoštol Pavel tak dobře píše.
Dědičný hřích je porušení vnitřní, byt
nostní harmonie, je to rozpor ve vztahu me
zi složkou smyslovou a mezi stránkou ro
zumovou v člověku. Vztah mezi nimi je trva
le, dědičně změněn v bytnostní disharmonii.
Tato bytnostní disharmonie mezi složkou
smyslovou a rozumovou v člověku, to je dů
vod rozporu v jednání člověka, o němž mlu
ví apoštol Pavel. Bytnostní celek těchto
dvou složek v člověku byl narušen, převeden
v rozpor. Je to rozpor mezi touhou vůle, a
ta je vedena rozumem, a rozpor mezi smyslo
vou stránkou v člověku, která
"stahuje
vůli dolů": "...vidím jiný zákon
v údech
svých, který bojuje proti zákonu mé mysli a
jímá mě pod zákon hříchu, který je v mých
údech", výslovně píše apoštol Pavel v lis
tě k Římanům. (Řím 7, 23)
Dědičným hříchem byl člověk odmocněn,
depotenciován.
Ptáme-li se na povahu dědičného hříchu,
ptáme se na změnu v programu plánu zamýš
leného s člověkem, která se vztahuje
na
strukturální,.skladební poměry,
z nichž
člověk vystoupil. Může jít jen o dva pomě
ry. Vztah člověka k Bohu a vztah Boha
ke
člověku. Poměr člověka kBohu byl odmocněn, a
to tak, že strukturálně rozčleňující vztah
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mezi tělem a duší, mezi složkou smyslovou
a složkou rozumovou,
byl uveden v ne
soulad; porušením původně programované nad
řazenosti duchovní složky v člověku
nad
smyslovou stránkou v člověku.
Oblast volní je částí rozumové stránky
v člověku, která však vždy navazuje
na
stránku smyslovou, mezi oběma
je
těsný
vztah; není poznání rozumového bez
smys
lového, takže vůle, náležející do oblasti
duševní, může se poznáním smyslovým
tak
ovlivnit, že souhlasí s dobrem, které
ji
předkládají smysly. V tom nejvíce nastává
umenšování ryzosti lidského skutku;
poru
šuje se ryzost lidského chtění ádonem k hasííiui. Přijmout Boha jako nej vyšší dobro naií snadné.
Dědičným hříchem byl však člověk odmoc
něn také tak, že vystoupil z původně
pro
člověka naprogramovaného vztahu, který měl
pro něho Bůh.
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Dědičným hříchem byl člověk bvtnostně cr
sla b e n t í m , žě~~byla porušena
bytnostní
jednota mezi složkou smyslovou a rozumovou
v člověku.
PědTčným hříchem byl však člověk
také
vy Selen
a vymezen do netečnosti vůči ~Bo
hu. Bůh ůloveka od sebe odvrátí.
"Člověk vystoupil z jednotícího
pouta,
které udržovalo harmonii mezi Bohem a človeTdemj~která byla naornammnoň-nn nn appli
ceris tví Boha vůči člověku.
S člověkem byl zamýšlen mimořádný vztah
závislostrTc Bohu7
Pro člověka byTo plánováno společenství s
Bohem. Měl to být vztah vzájemně svazující
ho bytí napojujícího člověka na Boha v tak
mimořádně vysokém stupni participace a účasti, že člověk měl osobně prožívat sebe-
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ělooěka

od Boha

sdělování Boží k člověku a vůči člověku.
Do osobní blízkosti měl být člověk
na
směrován vůči Bohu!
Dědičný hřích však znamená pro
člověka
ztrátu nasměrování na Boha, jakmile svobod
ně vystoupil z původně pro člověka naprogra
movaného vztahu na Boha. Svým výstupem
z
plánu se člověk sám chtěně zařadil do
in
diferentní odcizenosti k Bohu, do
chladu
nezúčastněné pozemskosti vůči Bohu,
která
postrádá jakékoli osobní blízkosti Boží.
Dědičným hříchem člověk propadl světu.
Dědičným hříchem člověk odpadl z dlaně
Boží, vypadl, vytratil se z osobní, "své"
blízkosti k Bohu, tak i z osobní blízkosti
samotného Boha; Bůh se pro člověka zahalil
v mrak nepřístupnosti, do nepřekročitelné osobní vzdálenosti; člověk byl Bohem vyhozen
do indiferentnosti vůči Němu, vyhnán ze sebesdělení Božího vůči člověku do - indife
rentní pozemskosti a vezdejšnosti vůči Bohu.
Člověk ze sebesdělení Božího vystoupil, a
to zcela chtěně. Proto byl vyhozen do indiference k Bohu, do netečnosti vůči Bohu.
Dědičný hřích oddělil, odloučil, odpojil,
odtrhl, odehnal člověka ze sebesdělení Bo
žího. Odtáhl člověka z milosti.
Vykázal
člověka do indiferentní pozemskosti, netečné
vůči Bohu, aby byl zavalen jen pozemskou vezdejšností. A tím dědičný hřích člověka oslabil. Jak oslabil? Bytnostně oslabil.
Představme si, že máme odvahu a sílu vy
stoupit na nejvyšší horu světa. Ale špatné
počasí, mraky zakryjí vrcholek nejvyšší ho
ry. Přestaneme vidět vrchol. Ztratili jsme
vrchol s očíjjako náš nejvyšší cíl.
Ale dosud vidíme jiné vrcholky hor,
a
tak lezeme jen na ty vrcholky hor, které vi
díme.
Naše odvrácení se od nejvyššího vrchol
kuf jako našeho původního cíle, který však
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nám sešel s očí, - toto "odvrácení se" není nechut, ani to není "odpor" vystoupit
na horu. Naopak, touha slézt nejvyšší vr
cholek světa - zůstala.
Nebylo původně pro člověka plánováno, aaby mu nejvyšší vrchol světa sešel s očí.
Aby člověk propadl světu, vypadl z
dlaně
Boží, aby se mu s očí vytratil
nejvyšší
vrchol světa,jako poslední cíl. Ale
když
se první člověk sám svobodně rozhodl
spo
lehnout se na své vlastní síly,
- protože
chtěl být vydán jen sobě samotnému,
vytratil se mu s očí nejvyšší vrchol
svě
ta jako poslední cíl, ale - zůstal sklon
k absolutnu jako touha,tkvící více či méně
V každém člověku; jen tento sklon k abso
lutnu v lidech zůstal.
Člověk propadl sobě, a tak i světu,
ztratil s očí nevyšší vrchol světa
jako
poslední, a proto nejvyšší cíl, ale zůsta
la mu podstatná vlastnost lidského ducha,
člověk ve všech oborech lidského tvo
ření směřuje za hranice toho, co dosáhl.
I když je člověk a jeho život
rozvinutelný jen v pozemské ohraničenosti, a pro
to probíhá jen v určitých mezích,
pokud
jsou dostupné lidským silám, člověk se ty
to "své" meze snaží neustále přesáhnout a
překračovat, přešlápnout je alespoň, a tak
přestoupit alespoň šlápotou.
To je
pod
statná vlastnost lidského ducha,
základní
vlastnost rozumové složky v člověku.
Člověk se nespokojuje s ničím. Nikdy nemá dost."Nepokojné je srdce lidské",
to
je charakteristikon člověka; tak sklon k
absolutnu formuloval starověký svátý Au
gustin. (Augustin, Confessiones I / O
Čím víc vyzví,
a vybádá,
tím
větší
záhady na člověka doléhají; každé rozřeše
ní problému přináší mu
- vznik
nového
problému; každý nový objev jako nové
po-
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znání staví člověka před nové otázky; je
jich meze se snaží člověk překročit.
Není spokojen se sebou, jaký je dnes,
snaží se překonat sám sebe, být dnes lep
ší než včera. Nespokojuje se s daným, stá
le se vzpíná k lepšímu; touží
přesáhnout
své hranice.
Jde o sklon přesazení lidských mezí.
Jde o úsilí překročit meze svých možno
stí; oddálit ohraničenost svých zatímních
možností. Nevyužívá se této skryté
touhy
v člověku k manipulaci člověka ujištováním,
že jednou "věda" vše vybádá,
vyřeší,
a tak připraví uspokojení člověku, dá
člověku moc nad světem a nad svým životem;
umožní člověku všechno kolem sebe obsáhnout
a zaplnit svou lidskou mocí, odvěký, a
prastarý sen člověka; zcela totožný s člověkostřednou vidinou, kterou prvnímu člo
věku předložil k úvaze lhář a otec - lži,
(J 8, 44), který byl vrahem lidí od počát
ku a nestál v pravdě, poněvadž v něm prav
da není; když lže mluví z vlastního.
To,
co je mu vlastní, je osvobozenost
od
Boha. A tam má vstoupit i člověk; to bylo
jeho přáním od počátku. K tomu lze zneužít
vše, i sklon člověka k absolutnu.
Nestalo se náhodou, že vyznáním většiny
lidí koncem sedmdesátých let se stala ví
ra ve scientismus, že věda osvobodí člově
ka od bolestí, utrpení, bídy a ponížení, ale k tomu,že dojde až v budoucnosti?
Naivita této víry přehlédla zásadní
rozpor v podobném ujištování. Tvrdí-li se
nekonečnost hmoty, a staví-li se na zkušeno
sti, že člověk ve všech oborech
lidského
tvoření směřuje za hranice toho, co dosáhl,
není v kruhu hmotné nekonečnosti, tak
jako tak? Vždycky něco zbyde nedořešené, a
proto pro člověka bezvýchodné - kvůli oné
nekonečnosti hmoty. Ta bude táhnout člově-
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ka jako psa, který běží za uzenkou
visící
vábivé zrovna před jeho očima, ale neustále
mu uniká v dáli; a tak pes pořád jen běží,
běží dokonce radostně, a někdy vidí vítězst\í
na dosah, ale nikdy nedospivá k čili, k
vrcholku své touhy.
Ani člověk nikdy nedospivá k bodu,
kdy
by si mohl říci, že již nalezl "celou" prav
du; vždy se dostaví okamžik, v němž si musí
doznat, že hledanou pravdu o skutečnosti ne
obsáhl v její plnosti. K dosažení plné prav
dy pořád ještě "něco" schází, a to chybějí
cí něco z plné pravdy je "kdesi" obsazené.
0 tomto paradoxu věděl už Tomáš Akvinský, a
dovedl to lapidárně, ale jasně říci, že po
znatky lidstva jsou ve světě "spis obsáhujír
ci než obsažené", "contingens magis - quam
contenta". (De anima 6)
Člověk je schopen svými poznávacími schop
nostmi obsáhnout mnohé pravdivé pohledy na
skutečnost. Ale něco jiného je poznávaná věc Matuúcná
sama, a něco jiného její výraz; bylo by o- biflnoútnl
mylem,to dvojí ztotožňovat. Vyjádření prav icdnota mczi
dy se rozvíjí, a to je pokrok. Ale
pokrok úložkou
není totéž, co změna. K pokroku totiž
pa rozumovou
tří, aby se poznávání nějaké věci svým vLastr a úmifúlovou
ním směrem rozšiřovalo v obsahu.
Ke změně
patří, aby se z něčeho stalo něco jiného.
Sklon v člověku oddálit ohranicenost
- PSuAozenoút
"svých" zatimnich možnosti, - a tento sklon člověka
někteří nazývají sklonem k absolutnu, - je blokována do
výrazem dědičné narušené bytnostni jednoty tiovnoútáÁúkc
mezi složkou rozumovu a smyslovou u člověka. úou/Ladnoútl
Bytnostni celek těchto dvou složek v člo obou
věku byl převeden v rozpor, aby stránka ro poznávacích
zumová nebyla nadřazena složce smyslové.
úložek
Člověk vystoupil z jednotícího pouta,
které udržovalo harmonii, a proto i nadřa
zenost složky rozumové nad smyslovou v člo
věku. Člověk byl vymezen do rovnostářské jed
noty obou poznávacích složek; tak bylo umož-
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něno, aby vůle se mohla dát vést jak dobrem
poznávaným rozumem, tak dobrem
poznávaným
smysly. Ale smyslové poznání může vést vůli
od poznání rozumového, a tak vést vůli dolů,
do odklonu od dobra poznávaného rozumem.
V tom spočívá základ následků dědičného
hříchu, podklad pro sklon člověka k horším.
Dědičným hříchem byl člověk odmocněn, depotenciován, byl bytnostně oslaben.
V čem spočívá dědičný hřích?
Z nadřazené složky duchovní a rozumové
v člověku se stala složka
- pouze rovnostářky souřadná se složkou smyslovou.
Z původně naprogramované harmonie
mezi
oběma poznávacími složkami zbyl jen individuelně podmíněný spád lidské touhy dostat se
z této děděné zatíženosti v oblasti poznání.
V člověku zbyl individuelně různě silný
sklon k absolutnu, sklon vystoupit za hra
nice lidské omezenosti, nedostatečnosti.
Geniální člověk udělá hodně ze sklonu, který je u každého člověka individuelně stup
ňovaný, ze sklonu k absolutnu.
Protože člověk chtěně vystoupil z
jed
notícího pouta, které udržovalo jeho
bytnostní harmonii, je třeba se ptát, v
čem
spočívá toto pouto.
Bytnostní jednotu člověka vytváří bytí.
Co je bytí?
Bytí je existence člověka.
Člověk stojí v bytí. Člověk stojí ve své
existenci; ta je mu propůjčena na
určitou
dobu. Člověku je propůjčen určitý stupeň a
dávka bytí. Člověk dostává z
propůjčeného
bytí pouze určitou formu a druh bytí.
Vše, co skutečně existuje, také člověk,
jakmile počne jeho život, začne žít
pouze
proto, že začal mít určitý způsob účasti na
bytí. Vznik lidského života neznamená
nic
jiného, než že člověk dostal bytí v určitém
stupni, aby měl bytí, aby byl vnořen do by-
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tí. Vše, co skutečně existuje, trvá jen pro
to, že má účast na bytí, participuje na by
tí. A tak se pouze účastní - na bytí,
má
na bytí podíl, pouze má bytí.
Proč se stále zdůrazňuje, že člověk
má
bytí?
Boží bytnost je bytí samo! Je plnost bytí
Bůh. - je bytí. Člověk však pouze - má by
tí.
Je totiž jen jedno bytí. Ale to nezna
mená ještě pantheistické pojetí světa;
je
velký rozdíl mezi výrokem, člověk má bytí,
zatím co Bůh je bytí samo a plnost bytí. Avšak když je jen jedno bytí, které
vyvěrá
z Boha, z plnosti bytí, - znamená to, že
bytí je
"gottgebiirtig", jak precisně
vyjadřují Němci.
Z Boha vyvěrající bytí je
udíleno v"dávkách", v kvantech, po lžičkách,
v určitých stupních, ale jen tak, že
vše,
co existuje, má účast na bytí; je vno
řeno do bytí, stojí v určité míře bytí.
Člověk má účast na bytí, má určitý stu
peň ve společenství s bytím.
Co znamená mít Douze určitý stupeň spo
lečenství s bytím?
’Bůh činí člověka účastným na svém bytí.
Ale toto účastenství je vždy toho dru
hu, že i když je jen jedno bytí, přes to je
"různé bytí v různých věcech",
jak výslov
ně říká svátý Tomáš Akvinský; "sed esse est
diversum in diversis".(De ente et essentia,
6, 4) Jde o různé formy, druhy bytí.
Je neznámou pevninou pro Čecha zajímají
cího se o filosoficko— theologické názory velkého katolického myslitele, Tomáše Akvixr
ského (1274), že základem jeho učení je na
uka o bytí, kterou vztahuje na všechny pro
blémy a otázky svého filosofického systému;
proto dovede zodpovědět otázku, - co je Bůh
- velmi jednoduše, ale velmi přesně.
Pro Tomáše Akvinského je naprosto samo-
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zřejmá, a proto bez výhrad pravdivá
věta,
kterou napsal ve svém druhém listě apoštol
Petr, kterou ozřejmuje, kterak je člověk účastný na Božím bytí. Apoštol říká, že jde
o "účast na Božím živote". (2 Petr 1, 4)
Ale co je Boží život?
To je totéž jako se ptát na míru, která
uskutečňuje způsob bytí.
Jenomže jaké je bytí Boží? Jak na tuto otázku odpovídá Tomáš?
"...jeho bytnou není nic jiného než jeho bytí sa
mo"; "...quia essentia sua non est aliud quam
esse suum." (De ente et essentia, 6, 3)
Jenomže "Bůh, jehož bytnost je bytí samo” ,
(tamtéž, 6, 2), není Bůh pantheistů, podle
nichž se ~ bytí Boží projevuje v různých
bytostech různými způsoby, takže svět a jed
notlivé bytosti jsou jen projevy božské byt
nosti; v pantheismu je'byti same/'zaměřeno na
konečné bytí, vněm prý spočívá jako bytí ab
solutní. Pro pantheismus je Bůh také abso
lutní bytí, ale konečné bytí je jen proje
vem bytí absolutního; pantheismus ztotožmr
je svět s absolutním bytím. A to dobře vě
děl Tomáš, proto rozlišuje, a říká, že "by
tí je různé v různých věcech. Kekneme-li, že
Bůh je pouze bytí, pak nesmíme propadnout omylu těch, kteří v Bohu chtějí vidět
ono
obecné bytí, z něhož každá věc má bytí po
dle toho, jakou má formu. Ale bytí,
které
je Buh, je tak podmíněno, že nemůže přijít v
úvahu, aby cokoli nového si mohlo připsat,
přisvojit; jeho vlastní ryzost ho rozlisuje
od každého jiného bytí". (Tamtéž, 6, 4-5)
De ente et essentia 6, 4-5:"S e d e s s e e s t d i 
versum i n d i v e r s i s . N e c o p o r t e t , s i d ic im u s
quod D eus e s t e s s e ta n tu m , u t i n i l l o r u m e r
rorem in c id a m u s , q u i Deum d i x e r u n t e s s e i l l u d e s s e u n i v e r s a l e , quo q u a e lib e t r e s
est
fo rm a l i t e r . Hoc enim e s s e , qu od D eu s e s t , -
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Jakákoli konečná věc není pouhým projevem
absolutního bytí, jak myslí pantheismus, ja- PantkeÁAmuA
ko kdyby bylo možno absolutní bytí vložit do
čehokoli,
co ve světě existuje;
absolutní
bytí nelze rozkouskovat, a také nejde rozvě
sit po světě jako sít, do níž se chytá vše,
co "má" bytí. K absolutnímu bytí se nedá nic
navěsit, přivěsit, ničím ho není možno
do
plnit, a nic se k němu nedá připočítat,
ba
nic se mu nedá přisvojit; tak je ryzí, že se
k němu nedá nic přimísit, aby si cokoli nové
ho mohlo pro sebe přivlastnit; jakékoli jej
obohacující přivlastňování nemůže vůbec při
jít v úvahu. Bůh je toliko-bytím; bytím tak
naprostým, tak celostně úplným, že do něho nic nepronikne jako přídavek. Ale také se
nemůže scvrkávat do "stavu" nějaké existiýíd.
konečné bytosti, která "má" sice také bytí,
ale pouze konečné. Absolutní bytí se rozkjuskovat nedá. Také se nevykazuje jako projev.
Konečné bytí, které má každá věc a bytost, pokud existuje, není pouhým projevem ab
solutního bytí. To by bylo opravdu hodně má
lo.
Bůh je bytím samotným, protože jeho byt- BytZ f’e
nost je totéž, co bytí.
BožZ
Bůh je bytím pro svou esenci, která ne- p*uAoze,no6t
ní nic jiného než bytí. Bůh je bytím
per essentiam. Bytí je Boží přirozenost.
Ale to je totéž, že v Bohu je přítomnost
dokonalosti bytí naprostá, ničím neomezená a
ničím nerozdčlitelná.
Konečná bytost, která vznikne, a také po
určité době zanikne, - má bytí, pokud sku
tečně existuje; ale "má" bytí pouze konečné,
a to ze všech možných hledisek konečné.
Po
kud jde o ohraničenost konečného bytí,
tak
ne v tom smyslu, že by konečná bytost
h u iu s c o n d ic io n is e s t , u t n u lla a d d it io s i b i
f i e r i p o s s i t ; u n d e p e r ip s a m suam p u r i t a t e m
e s t e s s e d i s t i n c t u m a b om ni e s s e .
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přijetím existence bytí nějak ohraničila, omezila do hranic, vytýčila do mezí, že by do
sebe vtáhla, obsáhla a vsála určité
množ
ství z bytí, byt jen stopové, či naopak jen
Človék
množ
pouzí bytí o vlásek méně,než obsahuje absolutní
piljimá,
ství bytí v jeho plnosti. Tak prostinké
uskutečnění věci či bytosti skutečně existuj íkdyž
cí přece jenom není.
vstupuje,
Abychom se drželi dobrého zvyku objektivi
v bytí
Akvinský
jako v í 4vou. ty, je třeba zdůraznit, jak Tomáš
íxlbtínt! chápal vznik přítomnosti bytí, a aby to byla
přítomnost dokonalosti bytí. Tomáš učí:
"Proto musí každá věc, jejíž bytí je něco ji
ného než její přirozenost, - dostat své by
tí od někoho jiného. A tak vše, co
pochází
od druhého, má za svou první příčinu to, co
je samo o sobě; proto musí existovat něco,
co je pro všechny věci příčinou jejich bytí,
protože je bytí samo. Kdyby tomu tak nebylo,
musela by řada příčin jít do nekonečna; pak
by každá věc, jak již bylo řečeno, která
není toliko pouhým bytím, musela by mít pro
své bytí nějakou příčinu. (De ente et essen
tia, 5, 15)
Nejdůležitějším místem této citace je upozornění na podmínku, že Tomášova nauka o
bytí stojí na velmi jasně definovaném rozdí
lu; jednak jde o věc, jejíž bytí je něco ji
ného než její přirozenost, a za druhé jde o
bytost, jejíž přirozeností je - bytí.
De ente et essentia, 5,15: "Ergo o p o r t e t quod
onrňs t a l i s r e s , c u iu s e s s e e s t aliud quam su a
n a tu ra , h a b e a t e s s e a b a lio . Et q u ia om ne, quod
e st p e r a l i u d , r e d u c i t u r ad i d qu od e st p e r s e
s ic u t ad ca u sa n prim am , o p o r t e t quod s i t a l i 
qua r e s , quae s i t c a u sa e s s e n d i o m n ib u s
re
b u s , eo quod ip s a e s t e s s e ta n tu m ; a l i a s
ire tu r in i n f i n i t u m in c a u s i s , cum o m n is r e s ,
quae non e s t e s s e ta n tu m , h a b e a t causam
su i
e s s e , u t d ic tu m e s t . " Svatý Tomáš ani nemohl
srozumitelněji mluvit o vztahu bytí k esenci.

A3
Mohl Tomáš Akvinský mluvit jasněji o
věcném rozdilu mezi bytností a esencí,
že
něco jiného, a to číselně jiného,
je
bytnost, a něco jiného je bytí?
Bytnost je to, co dělá věc věcí, či ře
čeno slovy svátého Tomáše, esence, - a to
je totéž, co bytnost, "bytnost je to, co 8ytnoót
je definicí nějaké věci"; "... essentia est
id quod per definitionem rei significatur". esence
(De ente et essentia, 2, 4)
nebo
A co je přirozenost? Pro Tomáše jde jen pJvOiozenoit
o hledisko, a proto může bytnost ztotožňovat
s přirozeností, takže se v textu opakuje
"essentia vel natura".(Tamtéž, 4, a jinde)
Protože Tomáš Akvinský rozlišuje
mezi
bytostí, u níž její přirozenost není totož
ná s bytím, a mezi bytostí, u níž její při
rozenost je totožná s bytím,
mohl
podat s jedinečnou jednoduchostí důkaz,
že
Bůh skutečně existuje. Protože Bůh je
by Bůh je bytZ
tost, u níž její přirozenost je totožná
s
bytím.
Jde o neotřesitelný důkaz Boží
existence; jde však také o důkaz, jehož
- Člověk
jednoduchost, a proto snadnost k pochopení, poazz má
k zapamatování spočívá v jedinké větě:
bytZ
"Věc, která není toliko pouhé bytí, musí mít
pro své bytí nějakou příčinu". Proč je tomu tak?
Co pouze
Protože je jen jedno bytí.
má bytí,
Bytost konečná,
a to je člověk, musí
muóZ mZX pno
mít pro své bytí nějakou příčinu; pouze při
"óvé"
jímá bytí. Ale nepřijímá bytí v tom smyslu,
ph.opájcené
že by ho přijetím ohraničoval.
byti
Přijetím bytí začne mít člověk bytí, kte
nějakou
ré představuje přítomnost dokonalosti by
pdičinu
tí. Konečný způsob bytí, konečný stupeň by
tí spočívá ve zpřítomněnosti, s jakou je
dokonalost bytí přítomna v konečné
by
tosti. Ta byla vtažena, vnořena ve zpřítomněnost dokonalého bytí; jde tedy o dění,
němž se Bůh sděluje na způsob odhalování cípečku své zpřítomněnosti samotné, svého by-
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tí v plnosti, když člověka uvádí v život. A
když Člověka uvádí v život, uvádí jen ve
zpřítomněnost; - i tak lze označit bytí.
Jakmile člověk začne žít, začne mít
ži
Hit bytí
znammá
vot tím, že začne "mít" bytí; začne být dis
ponován na účast ve zpřítomněnosti samotné.
mil účaAt
Ale to je totéž jako vytvoření vztahu závis
v óamotné.
losti člověka na bytí, a proto také na Bohu,
zpdltm nénoóti uvedením ve zpřítomněnost jakožto do určitého
stupně dokonalosti.
0 sílu přítomné
dokonalosti bytí - tu
jde! Jaký stupeň účasti na zpřítomněnosti
nastal. Asi tak, jako je různé soustředění a
účast na schůzi; jiné je soustředění
a
"přítomnost" zainteresovanosti za předsednřckým stolem, a jiná v posluchárně. 0 soustře
dění zpřítomněnosti jde!
Proto jde o to, jak velká je přítomnost dokonalosti bytí
u
příslušné bytosti, která se podílí na bytí a
účastní se
bytí, v němž stojí.
Tomáš Akvinský rozlišuje mezi bytím, kte
Bytí jí
ré je přítomno - skrze přirozenost, a mezi
piitomno
bytím, které je přítomno skrze participaci bud AkAZÍ
pňlnozíno&t účastenství. Tomáše nelze obvinit z pantheisnebo i>bJize mu; ale jen proto, že jej nelze vinit ze za
pcuutícipacl pomenutí na bytí.
Proto jen z posic filosofického
systému
svátého Tomáše je možné nepochybně rozumné,
racionální vysvětlení dědičného hříchu. A to
je vysvětlení, které skoro beze zbytku zodper
vídá otázku, v čem spočívá dědičný hřích. To
máš odvedl fortelnou práci - na základě na
uky o tytí, v níž participace je jejím jádrem.
Jak byl člověk dědičným hříchem depotencir
ován, odmocněn? Byla odmocněna intensita je
ho účasti na přítomnosti, dokonalosti bytí.
Člověk se stal v účasti na bytí indi
ferentní.
Je sice pravda, že dosud vše, co existu
je, stojí ve společenství s bytími i
když
jde jen o společenství v určitém stupni, je
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to společenství s bytím.
Vše, co ve skuteč
nosti existuje, stojí ve společenství s by
tím; je svázáno ve společenství s bytím; má
podíl na bytí. Ale vždy tak, že jde o spole
čenství určité intensity: existující věc je
jen v určitém stupni účasti svazována ve
společenství s bytím. Avšak účastí na bytí
je každá skutečně existující věc vtažena do
zpřítomněnosti.
P&vodně
Společenství s bytím je vybudováno na in pro člověka
tensitě, s jakou je uskutečněna účast žijí programována
cího člověka na sdělovaném bytí.
participace
I první člověk stál ve společenství s by na byti
tím skrze účast a podílnictví na bytí.
Ale jako
podle biblických výpovědí šlo o přímou a in Acbadělcni
tensivně osobně prožívanou účast na bytí.
Boži
První člověk prožíval participaci na by vdči člověku
tí jako sdělovanou zpřítorrměnost;
okoušel
účast na bytí jako podíl na zpřítomněnosti;
a tak jako sebesdělování Boží skrze bytí, do
něhož byl vevázán.
Ale to je totéž jako mluvit o obožení
Scbcčlověka skrze společenství na zpřítomněnosti.
Adělováni
Intensita účasti na bytí nebyla odmocně Boži váěi
na; bytí bylo okoušeno jako pouto, které
člověku
sjednocuje člověka s Bohem; jako
jednotící
j'e
pouto mezi člověkem a Bohem skrze sebesdělo
miloAt
vání Boží vůči člověku; udržovalo bytnostní
vyrovnanost člověka; zajištovalo nadřazenost
rozumové složky nad složkou smyslovou v člo
věku.
Účast na bytí jako podíl na zpřítomněnosti
je totéž jako říci, že intensita účasti
na
bytí není odmocněna; naopak dává - jistotu
sdělované zpřítomněnosti skrze bytí; i když Bytnoótni
je bytí uděleno jen v určité dávce, jde
o indijerentnoA
dávku vtahující do zpřítomněnosti, ale poci- člověka
tované jako sdělovaná zpřítomněnost; a tím i v&či byti
jako sebesdělování Boží vůči člověku.
Když člověk vystoupil z původního plánu,
byl vykázán do lhostejné indiferentnosti vůči
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Bytnoétn!

IndtfieAzntnoót
átovéka

v&ál bytí

IcLpomzmitl
bytí

společenství s bytím; člověk se stal naráz
indiferentní k osobnímu prožívání "své"
zpřítomněnosti, jako "své" osobní blízkosti
k Bohu, jako "svého prožitku, že žije v
dlani Boží". Potence člověka zmrskla se
do
indiference a lhostejnosti vůči Bohu;
člo
věk byl odkázán na sebe samotného; vykázán

do vezdejšnosti, a mrazivé studené pozemskosti - Vůéi člověku ZCELA LHOSTEJNÉHO SVĚTA.
Bytí jako zpřítomnénost přestalo být jed
notícím poutem intensivního osobního vztahu
mezi člověkem a Bohem; bytí přestalo být
poutem, které vtahuje člověka do společen
ství s Bohem, aby člověk mohl být vnořen do
Božího společenství, aby získal účast na životě Božím; naplánovaný program s člově
kem byl změněn. A o to šlo hadovi;
obožení
člověka skrze prožívané společenství s by
tím - znemožnit. Jak? Jednoduše! Bytí jako
prožitek zpřítomněnosti mimořádné intensity
ve formě sebesdělování Božího k člověku
likvidovat. Na Pramenu života, na životě Bo
žím se nepodílet; neokoušet míru "své" lid
ské zpřítomněnosti jako člověka neustále do
provázející dávky. Člověk přestal žít v ži
tém společenství s bytím, přestal vnímat bytí.
Filosof Heidegger (1976) zbytečně nepři
pomněl - zapomenutí bytí ve filosofii. Tak
těžko se člověk k bytí abstraktně rozbíhá a
s velkou námahou bytí chápe jako zpřítomněnost; tak velmi mu splývá bytí s existující
věcí dohromady; s obtížemi abstrahuje rozdíl
mezi bytím a esencí, dokonce musel být upo
zorňován na rozdíl mezi bytím a jsoucnem, a
že jsoucno je to, co "má bytí". Tak daleko
se došlo v zapomenutí na bytí. 0 nějaké účasti na bytí jako principu skutečna ani nemlívě. Usmysleli si člověka zatěžovat hlavně
pamětově - na všech stupních školství, prý
je to trend pravé vzdělanosti! A zatím je to
spíš jen snaha odmocnit člověka ještě víc.
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Jak člověka odmocnil dědičný hřích?
Vydal člověka sobě samotnémve vyrval z náručí
Boží. Ideologické totalitářství osvobozuje
člověka od něho samotného, když už před
tím byl osvobozen od Boha, aby mohl být
vydán do pouhé moci lidi.
Ukazovat na nastupující heresi osmdesá
tých let, člověka vydat moci lidí, je
toutéž povinností, jako povinnost lidem vy
světlovat křestanské pojetí člověka; ozřej
movat obsah učení o dědičném hříchu; objas
ňovat vztah závislosti člověka na Bohu;
že
probíhal skrze účast na bytí jako osobní okoušení zpřítomněnosti samotné, ve
smyslu
pouta, které sjednocovalo člověka s Bohem;
proto vtahovalo člověka do společenství s Bo
hem; a proto do sebesdělení Božího.
Ale sebesdělení Boží je milost. A ta je
možná dosud. Co zbylo ještě dál? Zůstala podvědomá nasměrovanost člověka na Boha; ja
ko bytnostní sklon v člověku k absolutnu.
Také zbyl sklon k horšímu v člověku.
Vědět o něm znamená, co že je výsledkem
vý
stupu člověka ze sebesdělení Božího:
aby
člověk neměl sebesdělení Boží': aby neměL mi
lost: aby neměl Boha. Naopak aby měl člověk
jen sebe samotného, a byl sám sobě vydán.
Jen proto byl člověk vyhozen ze
spole
čenství Božího, ztratil sebesdělování Boží,
že člověk chtěl být odkázán na sebe. A tak
byl vykázán na sebe. Ba má být totalitně vykázán do moci lidí, nejen do moci své.
A kdo se brání proti svévoli totalitářů,
měl by vědět, že ztráta, výhoz, výstup člo
věka ze sebesdělení Božího stojí v souvis
losti všeho dění kolem člověka; jev souvisloti
katastrofismu myšlení naší doby; z něho
včas vystoupit, je únikem, možným jen
po
mocí katolického křestanství. Proč je tomu
tak?
Aby člověk neměl sebesdělení Boží,
aby

Szbzódzlznl
Boží
jz mílo&t

Cloožk byl
vyloudzn
zz
ózbzAdzlován
Božího
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Svými
lilami &e
člověk
nemáže
dO itCLVU

milo*ti
vnátit
pfio zrniny
zamekané, na
těla a duii
člověka

lit
v milo6ti
znamená
dosáhnout
btav, v němž
má
člověk Boka

neměl Boha, o to šlo ďáblovi; aby první člo
věk ztratil milost jako stav; aby se
svými
silami do bývalého stavu milosti nemohl vrá
tit, pro změny zanechané na tele a na duši.
Tento stav neměl před Bohem nikdy exis
tovat! Také v něm člověk neměl zůstat. A
proto» o to jde katolickému křestanství, doznávajímu se k faktu dědičného hříchu:
Jak může být člověk opět vnořen do sebesdělování Božího vůči člověku?
Když se člověk svými silami nemůže vrá
tit do původního plánu s ním zamýšleným, a
je nad jeho síly likvidovat "změny zanecha
né na těle a na duši člověka", pak jen Bůh
sám může učinit lidstvo znovu účastným
na
svém životě. To se může stát jen pod podmín
kou, když Bůh sám vstoupí v lidstvo, a sám
se stane člověkem. Bchočlověk je podmínkou pro
likvidaci "zatížení" člověka dědičným hříchem.
Bůh se stal člověkem. Vstoupil v lidstvo;
dal možnost člověku znovu se stát účastným
svého božského života. Vtělením počal se boholidský život v Ježíši Kristu:
člověku
dána příležitost mít Boha, mít s ním spole
čenství, žít v milosti. Jak? Skrze vnořeni
V Krista. A to se děie křtem. .
^ ==&~tó ~jde katolzckémukřesianstvi:
Žit v milosti je totéž jako dosáhnout stavu, v němž má člověk Boha. A mit Boha znamená být přivlastněn Bohem, obožen,
jak
říkali ve 2.století řečtí církevní Otcové.
Je-li Ježíš Kristus Bohočlověkem,
pak
Bůh se stal účastným života lidského, a
lidstvu byla dána možnost stát se účastným
života Božího. A to je vyznáním katolického
křestanství. Oč jde katolickému křestanství?
Jde o osobní, a nikoli pouze kolek
tivní společenství s Kristem; aby hranici me
zi Bohem a člověkem propojovalo sebesdělení
Boží k člověku skrze osobní společenstú. člo
věka s Kristem. A to je pojetí
křestansky
osvobozeného člověka.
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fráze?
Zveřejněný text 1.
přednášky V y ššíh o náboženského kursu v
roce 1978. 1 .v y d á n í vyšlo v roce 1980; 48str.
J e ž í š Kristus. Zveřejněný text 5. přednášky
V y ššíh o náboženského kursu v roce 1979.
1. v y d á n í vyšlo v roce 1980; 52 str.

Zveřejněný text 2. přednášky
V y ššíh o náboženského kursu v roce 1978.
1. v y d á n í vyšlo v roce 1980; 48 s tr .
Prahřích?

Víra?
Věroučná studie a n a ly su jící podmínky
pro vznik v í r y , která nemusí být v ž d y jen
náboženskou v ír o u .
1. v y d á n í vyšlo v roce 1979; 88 str.
T o m á š o v s k é pojetí svátostí.
Věroučná studie
nauky s v . Tomáše Akvinského o svátostech.
1. v y d á n í vyšlo v roce 1987; 70 str.
Všechny
vycházejí

brožury,
z

které v y d á v á
TOMÁŠOVSKÁ
EDICE,
u č e n í sv. T o m á š e A k v i n s k é h o .

Máte-li zájem o brožury vydané bývalou edicí
Krystal v exilu, které ovšem jsou rozebrány, můžete si je znovu objednat, a tak urychlit
svým zájmem 2. vydání, a také již 3. vydání.

