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I
Spása je slovo ryze české.
Vyskytuje se však v hovorovém jazyce snad
jen v obratu, to tě nespasí, jak uvádí Trávníčkův "Slovník jazyka českého" z roku 1952
na straně 1433; smyslem tohoto obratu je, to
ti nepomůže, to tě nezachrání,
to tě nevy
svobodí.
A tak již z etymologického hledis
ka je třeba slovu spása rozumět v tom smy
slu, že znamená totéž co záchrana, pomoc.
Slovo spása je pojem, který svým význa Spát, a
mem a pojmovým obsahem znamená vysvobození, znanizná
osvobození.
oivobozunZ
Je však obsah pojmu "spása" v theologickém
smyslu také pouhá slovní antikvita?
Slovo spása není v křestanské
theologii
chápáno jako pojem theologicky odborný.
Slovo spása se vyskytuje ve všech nábo
ženstvích. Jde o pojem, jehož obsah nestojí
nutně na požadavku, že člověk, který
slovo
spása používá, je pevně přesvědčen o Boží existenci, a také věří, že Bůh skutečně je. 11
buddhisty se nutně nepředpokládá víra a pře
svědčení, že Bůh skutečně existuje, a
přec
buddhismus také mluví o spáse. Spásu pojímá
jako dosažení nirvány; vyvanutím touhy po ži
votě je dosaženo osvobození člověka.
Náboženský pojem soása nemusí mít nutně
něco společného s úzce specialisovaným křestanským pojmem spásy.
I když slovo spása, pokud je pojato v nej
širším slova smyslu, také v křestanském po
jetí znamená dosažení osvobození člověka,
Spát,a
užívá se v křestanské theologii místo slova
znamená
spása theologicky odborného výrazu vykoupení. vi/koupzrú
Výraz vykoupení mimořádně jasně už jen z
etymologického hlediska vystihuje a vysvět
luje onen druh "pomoci" a "záchrany",
k ně
muž dojde "osvobozením" z dluhů, či "vysvo
bozením" z otroctví, což je vždy osvobozením
člověka z ponižující závislosti.
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Teprve když dojde k vykoupení zaplacením,
a to až do posledního haléře,
je zadlužený
anebo zotročený vysvobozen z ponižující a
zotrocující situace, a tím i zachráněn. Také
je vykoupen jen proto, aby mohl žít svůj ži
vot lidsky, aby mohl žít život důstojný člo
věka.
Křestanský pojem vykoupení se také dá v
nejširším slova smyslu obecně vyjádřit pojmy
záchrana, pomoc, vysvobození, osvobození; ale vždy jen za předpokladu, že došlo k osvo
bození člověka z ponižující závislosti.
Pro leckoho se stalo slovo spása, ale
i
slovo vykoupení bezobsažným pojmem, a proto
i prázdným pojmem, a tím vlastně jen pouhou
frází. Jak k tomu mohlo dojít?
K frázovitosti pojmu spása došlo
hlavně
proto, že jeho mnohdy zbytečně časté použí
vání nebylo současně vhodně zhodnocováno, aby zároveň byl obsah slova "spása"
- vždy
správně pochopen; neuvážená samozřejmost,
s
jakou se slovo spása a slovo vykoupení pou
žívalo, šla
ruku v ruce s neznalostí pojmo
vého obsahu, a zaviněná neznalost udělá vždy
své. Před touto pojmovou inflací není žádná
doba imunní, pokud se nestane běžnou povin
ností kladenou na každého, aby se naučil sa
mostatně myslet, a tím i pojmově rozlišovat.
Byl tento požadavek vyznáním - sedmdesátých
let? Nebyla to léta permisivní theologie?
V sedmdesátých letech se začalo některými
exaltovanými theology zastřeně
naznačovat,
že pod pojmem spása si prý nelze něco skuteč
ného představit, že pod pojmem spása není re
álná skutečnost, a proto prý je třeba
brát
slovo spása jako zcela bezobsažné. Před tím
to tvrzením, že u slova spása jde o prázdný
pojem, - je třeba být ve střehu. Jakou na
ukou se dá tento názor opodstatnit?
Jaká
teorie v theologii k tomuto názoru přivede?
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Tak zvaná theologie nekřesťanských nábožen
ství má pojem spásy za jeden ze svých
nos
ných pilířů; také pojem milosti je jedním
z
nich, Do pojmu milosti se sice správně zahr
nuje veškeren vliv Boží na člověka, ale záro
veň se nijak výslovně nerozlišuje vliv Boží v
jeho účincích: nerozlišuje se mezi pomáhající
a mezi posvěcující milostí; u pojmu "milost"
dojde k pojmové inflaci pro neznalost rozdílu
mezi pojmovým obsahem milosti pomáhající a posvěcující; podle nauky o přítomnosti milo
sti v každé dějinné situaci se slovo
spása
začne objevovat nejenom ve slovní záplavě, ale i mlhavě pro neznalost pojmového obsahu, a
tak s možností, každé slovo milost chápat ja
ko milost posvěcující; začne se předpokládat,
právě u lidí nekřesťansky věřících, a také i
u vyložených atheistů, - také milost, - ale
přitom se výslovně nemluví o rozdílu mezi mi
lostí pomáhající a posvěcující.
Nepochybujeme ani na okamžik, že člověk je
schopen vykonat mnoho dokonce bez pomoci mi
losti. Mluví-li však theologie nekřesťanských
náboženství o spásonosnosti víru u nekřesťanů,
mluví o skutcích, které člověka dovedou k do
sažení Boha. Ale dosažení Boha se vymyká při
rozeným silám člověka; mezi Bohem a člověkem
je nepřeklenutelná propast; člověk potřebuje
stálého zásahu moci Boží, aby vůbec žil,
aby
jednal, tím spíš potřebuje zvláště
pomoci,
aby učinil sebemenší krok na cestě k Bohy.
V záležitosti naší spásy přichází nutně v
úvahu nejdříve pomocT~mXlosti Boží. Naše činnost je v lastně pouze součinnost s pomocí Bo
ží. To je všeobecný důkaz potřeby pomáhající
milosti, z něhož vychází Tomáš Ákvinský, (STh
T i m afi109), když krok za krokem ukazuje,
jak každý člověk potřebuje stále a stále po
moci milosti, ma-lijjlTho činnost se^stat činností spasitelnou a spásonosnou.
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Theologové starověku zahrnují pod slovo mi
lost veškeren nadpřirozený vliv Boži na cloveka, aniž rozlišují mezi milostí posvěcují
cí a milostí pomáhající. Ale vždy rozlišují
účinky oboji m ilosti. že jiný účinilTlná- mi
lost pomáháiícl^a iinv posvěcující.
Tak by tomu mělo být i u promýšlení otáz
ky o spásonosné hodnotě nekřesťanských nábo
ženství, pokud se hodlá dokazovat jejich
spásonosnost.To se však neobejde bez vyčer
pávající analysy pojmových definic
katoli
ckého křesťanství; pokud ovšem se nezaměňuje
s atheistickým katolictvím ve smyslu neomodernistického stylu; pak slovo spása se
dá
prohlásit za bezobsažné.
Je opravdu slovo spása prázdným pojmem?
Je bez jakéhokoli obsahu? Jde u slova spá
sa o pojem, který neodpovídá skutečnosti?
Nekompromituje zbytečně křesťanství?
Nemálo záleží na tom, o jaké křesťanství
jde. Tím spíš je třeba umět odpovědět na otázku, co se míní pod pojmem křesťanství.

Osvobození člověka
Katolická theologie chápaln slovo spása
vždy ve smyslu vykoupeni. Theologicky odbor
ný pojem vykoupení poj ímala také jako osvo
bození a záchranu člověka, který musel žít v
závislostech člověka ponižujzcích.
V denním tisku se slovo osvobození užívá
ve smyslu osvobození člověka z ponižujících
závTs1osTŤV Má-1i slovo osvobození význam kompromitující, pak snad z podotknutí,
jak
jen valutami se dá zaplatit osvobození člo
věka do - "nového" teroru.
Platí se nebývalé výkupné za snahu osvo
bodit se z nesvobody, za vykoupení z nesvo
body. Proč však v době, kdy osvobozovací bo
je za vykoupeni člověka z nesvobody náleží
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do denního pořádku světové politiky, - se v
dnešním křestanství přestává užívat
slovo
vykoupení jako odborný theologický pojem? V
době, kdy slovo osvobozeni se stalo centrál
ním pojmem tak zvané filosofie svobody?
Filosofie svobody je naukou dosud žijící
ho Francouze Jean Paul Sartra;
se železnou
logikou odůvodňuje svobodu člověka, když od
hodil jako balast nežité křestanství, a jeho
slaboučkou víru v existenci Boha v tom smys
lu, že "něco přece musí být nad námi".
Právě Sartre chce pomoci člověku; osvobo
dit člověka od tlaku ničivě působícího na člově
ka; osvobodit od přesvědčení o skutečné exis
tenci Boží; proto požadavek na neexistenci
Boha položil za předpoklad, který je nutno
splnit, pokud se vůbec o nějaké svobodě člo
věka má mluvit. U Sartra jde o požadavek
osvobozeni Slověka od Boha. Pro tento poža
davek měl Sartre také nebývalý úspěch;
jeho
výklad osvobození člověka měl a má dosud úspěch. Osvobozeni člověka je chápáno
jako
vysvobozeni ze závislosti. Z jaké závislosti?
Jde o vysvobození člověka ze
závislosti
na Bohu.
V době, kdy osvobození člověka z jakékoli
závislosti našlo sluchu skoro u každého, ne
ní divu, že se našlo i pochopení pro sartrovské pojetí osvobození člověka ze závislosti
na Bohu;
jde o osvobozeni člověka do nezá
vislosti na Bohu.
Fro člověka sedmdesátých let nebylo nijak
nesnadné nadchnout se pro vábivé svody sartrovských definic; v nich se podává defini
ce, co je člověk, co je svoboda.
Sartrismus
dopomohl nemálo ke znevážení osvobození člo
věka, jak je chápalo křestanství.
JCřestansiví— také ide o osvobození člově
ka, když mluví o vykoupeni člověka.

SaAtAova
piloso £ie
svobody

Osvobo zo.nl
člověka
u SanJJia
jz
osvobozením
ze

ZávíSl.OSti

Osvobození
člověka ze
závislosti
na Bohu
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U křesťanství je předpokladem osvobození
člověka přesvědčení o existenci Boha.
U sartrismu je předpokladem
osvobození
AtheÁAtický člověka přesvědčení o neexistenci Boha.
humanit muA:
Není náhodou, že se v novodobém humanis
mu tak důsledně hovoří o osvobození, člověka
Otvobození
z jakékoli.závislosti. V zámlce se přec dá
člověka z
dobře rozumět pod nějvětší a nejponižující
jakékoli
závislostí závislost člověka na Bohu.
Zívitlotti
Nestala se pojmová inflace slova "spása"
pouhou náhodou; nezačalo se pro nic za nic
vidět v odborném theologickém pojmu "vykou
pení" kompromitující slovo. Sartrovské de
finice, hlavně definice člověka a definice
svobody u člověka, hraničí s pojmy marxovskými, - ač jsou víc než 100 let staré.
Jde však o to, že jak Marx, tak Sartre, oba
krouží kolem pojmu svoboda, a proto i kolem
revolučního pojetí osvobození člověka
ve stejném směru; je to směr atheistický; a
to znamená, že oba krouží kolem pojetí "osvobození člověka" v opačném směru než křes
ťanství; a proto kompromitují - křesťanské
pojetí osvobození člověka.
To je i odpo
věď na otázku, proč s takovou snadností
u některých theologů sedmdesátých let, kte
ří dosud sami sebe označují za křesťany,
se s velkou ochotou upouští od theologicky
ryze odborného pojmu "vykoupení".
(I když má slovo vykoupení za svůj obsah
rovněž "osvobozeni člověka", nutně je křes~
tanské” pojetí vykoupení kompromitující pro
toho, komu je kompromitující
přesvědčení,
že Bůh opravdu existuje, že je to Tvůrce, a
že Jeho absolutní suverenita nade vším,
co
skutečně existuje, má trojiční charakter.
Atheistický humanismus Sartrův dokáže okouzlit; slibuje osvobození od
jakéhokoli
druhu závislosti, který člověka ponižuje;
vyhovuje emancipačním snahám, vždyť
každá
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závislost je pro snahy po emancipaci dnešní
mu člověku ponižující.
Jen jedna závislost člověku sedmdesátých
let ponižující není, a to je závislost člo
věka na sobě samém.
Jenomže právě sartrismus tuto závislost zdůrazňuje; proto získal
tak snadno dobovou oblíbenost.
Nikoli prostičký marxismus, ale novopohanský sartrismus vyhovuje emancipačnímu li
šili sedmdesátých let. Vyhovuje i
mnohým EmancÁpadná
theologům, ač se nadále chtějí pokládat za nzponLzujz
křestany, vždyt
i oni usilují o osvobození závií>Zo&t
člověka, a to je přec jedním z úsilí křes- dZovdka
tanství. Co na tom, že postupují v obráceném na 6obd
směru? Kdo je z toho bude obžalovávat?
-iamé/n
Jak vypadá onen opačný směr, kterým jde
sartrovské osvobození člověka?
Protichůdnost mezi křestanským vykoupe
ním a vykoupením humanitního novopohanství
nemusí být každému na první pohled zřejmá a
hlavně ne odpuzující.
Pokud se o této pro
tichůdnost i výslovně nahlas nemluví,
snad
jen proto, aby se neodhalily základy, a dů
vody současného odvratu většiny lidí - od
křestanství.
Už před 100 lety kroužil Marx kolem pojmiTjSvoboda; ovšem jeň podle žvého Tčchčeptu.
Marxismus dosud definuje svobodu jako "po
znanou nutnost".
Pokud svoboda není nic ji- Svoboda
něho, než poznaná nutnost ponižujících zá- jako
vislostí,
pak je na místě, aby se jakýkoli poznaná
osvobozovací boj chápal jako boj proti všem mitnoAt
člověka ponižujícím závislostem, které po- ponážujZcZch
znává jako nutnost, v níž bohužel musí žít. závÁJsto&tX.
Rozhodujícím krokem je však zodpovězení otázky, v čem spočívají člověka ponižující
závislosti^ Je známo, že u marxismu
jde
o ponižující závislosti hospodářské;
proto
je třeba je revolučně odstranit a nahradit
je novými závislostmi, které jsou sice také
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ekonomické, ale "neponižující".
Jenomže k těmto marxistickým vývodům udě
lal Sartre ještě jeden krok, a to rozhodují
cí; zavrhl všechny závislosti; pro Sartra
každá závislost je pro člověka ponižující.
Pro Sartra je svoboda - osvobozenim z ja
kéhokoli druhu závislosti.
Domyslí-li se definice sartrovské svobody
jakožto osvobození člověka od jakéhokoli dru
hu závislosti, nutně se dojde k závěru, že
Záměna
pro sartrismus je ^svoboda totéž jako nezá
vislost.
svobody
Pokud se svoboda zamění s nezávislostí, 4
je
jen logické, jak Sartre také požaduje, nezávislá 6tZ
aby člověk byl osvobozen od jeho
největší
zátěže, která ho nutně vede do nepřekonateb
n e závislosti. Touto zátěži j e ^ o d l e Sartra
přesvědčení. že Bůh opravdu je. Sartre bo
juje proti pojmu "Bůh, Tiutí k tomu, aby bylo
odstraněno pojetí, že svět byl stvořen, že
člověk je na Bohu závislý, protože prý jde
o přetěžká závaží vykonávající na člověka nesmírný tlak; proto je povinností tyto zá
těže odhodit. Nutno odmítnout pojem Boha jako
zbytečné závaží, nutno odhodit vazbu člově
ka na Boha a zpřetrhat ji, protože svazuje
člověku
ruce, jakožto závislost nejponižující. Největším Sartrovým "objevem" je je
ho tvrzení, že neexistuje nějaká závislost
člověka na Bohu. A proto definoval, co vlast
ně člověk je. Tato definice člověka je pro
Sartra typická; ostatně na ní vybudoval
svou filosofii svobody.
Podle Sartra člověk vládne sám nad sebou,
má moc sám nad sebou. Pro tuto moc člověka
nad sebou samotným, je člověk to, cim se sám
udělá.
Tato Sartrova definice člověka je nebýva
lé závažná. Na ní stojí, ale i padá,
sartrovské pojetí "osvobození člověka".
SaAjyiovóká
ivoboda je.
oóvobozenZ
z jakékofÁ.
zasjÁjytobtL
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Sartrovi jde jen o jedno; aby nabyl
prá
vo, chápat svobodu člověka jako úplnou svobodu.
Má-lí člověk úplnou svobodu, pak nikoli
Bůh
vládne nad člověkem, ale člověk vládne
nad
sebou samým.
Je lehké něco tvrdit, ale těžší dokázat.
Proto je třeba se nejdřív ptát, co se ro
zumí pod pojmem svoboda. Svobodou se
rozumí
svobodné rozhodováni.
Je sartrovské pojetí svobodného rozhodová
ní pravdivé, odpovídá skutečnosti?
Odpovídá
poměrům, které ve skutečnosti mimo člověka
existují? Objevuje se ve filosofii také jiné
pojetí svobody než sartrovské?
Čtenáři revue Na hlubinu byli seznámeni
s
jinou definicí svobody; na straně 439 je uve
deno jiné pojetí svobodného rozhodování, po
jetí Tomáše Akvinského (1274) ‘
. "Svobodné roz
hodováni neni nic jiného než voliči sila ...
Voliti pak jest žádat něco kvůli
dosaženi
druhého: proto je vlastně o těch
/prostřed
cích/,
které vedou k cíli ...
/prostředky/
jsou žádány kvůli cíli." (STh I, q.83, a.4)

(...liberum arbitrium...nihil aliud es
quam
vis electiva. . . . Eligere autem est appetere
aliquid propter alterum consequendum:
unde
proprie est eorum, quae sunt ad finem.
...,
quae propter finem appetuntur.)
Definice svobodného rozhodování je u Tomá
še Akvinského velmi střizlTváTrl^edovoluje si
luxus myšlenkových záměn. Proto
nezaměňuje
svobodu s nezávislosti a závislost s n e svobo
dou. Tomáš Akvinský přijímá_skutečnosi;__ svo
bodného rozhodování u člověka v pojetí pouhé
relativní svobody. Svobodné rozhodování vzta
huje se pouze k oněm prostředkům, které vedou
Ir čili, člověk je svobodný pouze ve volbě
prostředků. A to je nemalé omezení svobody pro střízlivého Tomáše. Nelze proto mluvit o
nějaké - úplné svobodě u člověka.

Sanlxovo
p o je d l
svobody
jako
svobody

úplně

TomáSovo
pojedu,
svobody
jako
svoboda
ve volbě
pAoitdedkň.
vedoucích
k c lil
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Svoboda
znamená
nezáv-u>lo6t

Aby nabyl Sartre právo, chápat svobodu u
člověka jako úplnou svobodu, proto j>odle ně
ho člověk "vládne sám nad sebou", "má
moc»
npd sebou"; je tedy nezávislý; a pokud člověk závislý je, tak pouze sám na sobě.
Je-li pokládáno za projev nesvobody být
na něčem závislý, pak tento druh emancipačnich snah_žádá, aby člověk byl závislý pouze na sobě samotném, aby byl odkázán pouze
na sebej a pokud je člověk závislý v něčem
na druhém, je chápán jako nesvobodný; a tak
i pouhá vděčnost za prokázané služby je za
tracována jako závislost, která
ochromuje
svobodu jednáni; sartrovský člověk je člověk
svobodný, a to úplně svobodný, a proto i člo
věk odkázaný pouze na sebe. Pak ovšem zbývá
jen jedna cesta; zbývá už jen jít cestou
Marxovou.
U Marxe jde o člověka, který nechce žít
z milosti druhého. Marxův člověk "stojí na
svých nohách"; - co si vydobil, sám si vy
dobyl. Marxův člověk je "nový" člověk; ar
gumentuje jednoduše, jde mu o osvobození z
nesvobody.
~ Jsem-li závislý, jsem nesvo
bodný; být však svobodný, znamená překonat
a revolučně rozbít závislost.
Není toto pojetí emancipace-osvobození
člověka ze závislosti centrálním úsilím, z
něhož i dnešní marxismus čerpá sílu?
Nevzniklo z tohoto pojetí svobody v naší
době právě to, co nás tak nevýslovně pobu
řuje, moc lidí nad lidmi?
Málo se vidí zřejmost vazby
sartrismu
na zastaralého Marxe. Jak velmi sartrismus
dopomáhá marxismu k moci, o tom se jen mlčí.
Jestliže podle Sartra člověk má moc vlád
nout nad sebou, jestliže člověk je to, čím
se sám udělá, nepřímo se tu požaduje,
aby
byl člověk vydán panství člověka nad člově
kem.

(—1 £>
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. Sarfrem požadovaná praxe svobody není nic
jiného, než d ů s l edekjeho zásadního požadav
ku, - aby byl člověk svobodný od Boha.
Co však znamená -__svoboda od Boha?
Peklo ňe svoboda od Boha. Svoboda od Bo
ha je vlastní definice pekla; v tomto smyslu
také tak peklo vždy chápala křestanská tradice.
A nestává se člověk osvobozený od Bo
ha peklem pro druhé?
Člověk sartrovský, člověk od Boha osvobo
zený, to je člověk, který vládne sám nad sebou,a proto vládne sám sobě, vždyt má moc nad
sebou. Pro tuto moc se stává tím, cím se udělá, a proto je držitelem úplné svobody,
a
tak i držitelem práva, vládnout sám sobě.
Vládne-li sám sobě a nad sebou, jak snad
no může vládnout i nad druhými. Proč by
se
neměla svoboda člověka, od Boha projevovat
i
jako teror, jako peklo pro člověka?
Když způsob svého života začne člověk vý
slovně chápat jen jako svůj vlastní tvořitelský program, je sám sobě pánem, když se osvo
bodil od Boha, který byl jím chápán jen jako
ztělesnění neunesitelného závaží a dusivého,
škrtivého tlaku. Pokud je Bůh vysvětlován jen
jako zátěž vedoucí, ba strhující člověka, do
ponižující závislosti, - pak jen osvoboze
ní z ponižující závislosti je svoboda;
nesmlouvavě logicky uvažujícímu může vyvstat
tíživá námitka, zda je možné, aby se svobo
da identifikovala s nezávislostí, pokud
vábnička osvobozenosti člověka od Boha nedá
vá střízlivému rozumu mlhu okouzlující drogy.
Křestanství má jednak právo jít po
sto
pách, které vedou k základům, na nichž spo
čívá humanismus marxismu, který o sobě pro
hlašuje, že přináší osvobození člověka, a to
že je jeho mladistvá síla. Křestanství však
má právo z povinnosti. Vždyt jen křestanství
má právo usvědčovat současné novopohanství z
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pokrytectví. Novopohanský humanismus se do
volává neosvobozenosti člověka, a v tom má
pravdu. Pokud o sobě tvrdí, že první přišel
s programem schopným provést osvobození člo
věka, pokrytecky předstírá své prvenství. A
pokud mluví o osvobození člověka z ponižují
cích závislostí, je třeba neustále vystopovávat konkrétnost oněch formací presentují
cích a uskutečňujících nového, protože osvo
bozeného člověka. A ještě více je třeba se
neustále ptát, a také znát, jakým způsobem
se prosazuje novopohanské osvobození člově
ka. To je však totéž jako vědět, jaký před
poklad musí být splněn, aby se člověk mohl
stát člověkem osvobozeným; jde o předpoklad
málokdy stavěný na obdiv, pokud není posta
ven na prestol již dobyté politické moci; a
pokud nebyl revolučně prosazen a uskutečněn
jako předpoklad osvobození všech lidí od
Boha.
Začínáme,Jzít_ v době, kdy leckomu zní ja
ko nový objev tvrzení, že právě křestanství
od okamžiku” svého vzniku, a proto odjakživa,
tisíce let před marxovským sartrismem,
'šťoj í na pož adavíu ~osvobození 5 lověka z porftzuj zc tch záVzslostz, F J i na tomto poža
davku křestanství stavělo mnohem logičtěji.,
mnohem opravdověji než novopohanský humanis
mus .
Začínáme však žít v době_jcxestanského ochromení vůči heresím, které vzešly jak od
ňeretikilncřestaňských. tak prot ikrestanslých.
Proto žijeme v době, kdy ~už jen7Cí£kev-zašíupuje posice ryze křestanské, na k.teré však
dnešní člověk lehce nepřistupuje, a které
ochotně nepřei ímá. Kolportování mátoh o
osvobození člověka z ponižujících závislo
stí na základě emancipace pramenící z novopohanského humanismu má nejenom nátěr osl
ňující originality, ale i neotřesitelnosti.
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Začínáme být dědici doby, v níž po celou
generaci se mlčelo k heresím, které se pokry
tecky předkládaly k věření jako vědecké ob
jevy. Pro mnohé se stalo atheistické proná
sledování náboženství jen jedním druhem hnu
tí, které osvobozuje člověka z ponižujících
závislostí. Málokdo je imunní před identifi
kací svobody s nezávislostí a nesvobody
se
závislostí.
Jaképak tedy nepříznivě odsuzované proná
sledování náboženství, když náboženství vy
žaduje na člověku, aby uznal svou závislost
na Bohu? Boj proti náboženství by vlastně ani neměl být odsuzován, když jde jen o osvo
bození člověka od ponižujícího jha "nedoka
zatelné" navíc závislosti na Bohu. Když jde
jen o osvobození člověka z pařátů tmářství?
Je-li logika Sartrova železná,
je jen otázkou, není-li možná logika z ocele. Tako
vý způsob uvažování, který si nedovoluje ne
čistou metodu pojmových záměn v myšlenkovém
postupu, a také nestojí na močále nijak jis
tých předpokladů. Není největším objevem
u
Sartra jeho tvrzení, že neexistuje - nějaká
závislost člověka na Bohu?

Prastaré otázky lidstva
Křestanství vždy stavělo na jistotě, kte
rou lze pojmově nazvat osvoboditelnost člo
věka. Odjakživa učilo také o neosvobozenosti
člověka. Pokud ujištovalo o osvobozeni člo
věka, vždy s podotknutím, že se stalo faktem.
Možnost osvobození člověka se pro něho stává
faktem v okamžiku, jakmile ;e ochoten tento
fakt přijmout za svůj.
Křestanství mluvilo o osvobození člověka
jako o faktu mnohem dřív než sartrovský mar
xismus, a stavělo své důkazy mnohem logičtě
ji; je-li logika Sartrova železná, je u apo-
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štolských Otců, kteří pamatovali ještě apo
štoly, - víc jak z ocele. Nemohli si dovo
lovat luxus pojmových záměn, nemohli si hrát
na schovávanou za líbivými polopravdami.
Křestanství vzniklo v době, která žila na
základech vysoké filosofické kultury helenisDotud
mu. Křestanství řeckých apoštolských
Otců
platné.
stálo v palbě vyspělé helenistické filosofie.
námitky
Nebyli by před tehdejší filosofickou kritikou
v&či
obstáli, kdyby byli zůstali pouze u pouhého
kz&AtanAtvZ příslibu osvobození člověka, které by teprve
budoucností bylo uskutečnitelné, a kdyby jen
pro budoucnost slibovali vytvoření
lepšího
světa pro člověka. A vůbec by nebyli obstáli,
kdyby byli tehdejšímu člověku slibovali jeho
osvobození , ale až po smrti.
Jak je úpadkové, jak je ubohé, a nefundované běžně opakované tvrzení, že křestanství
slibuje osvobození člověka až v záhrobí.
Uboze málo ví takový člověk, když takový
omyl tvrdí; jako by řečtí apoštolští Otcové
psali o křestanství v tom smyslu, že osvobo
zení člověka z ponižujících, a člověka sva
zujících závislostí bude dosaženo až po je
ho smrti. To by křestanství vůbec neobstálo.
Neobstálo by v kritice filosofických námitek,
námitek dosud platných.
Protože jde o dosud platné námitky, jde o
námitky, které má beze zbytku také zodpovědět
jak sartrovské novopohanství, tak humanismus
socialismu, pokud to vážně myslí s osvoboze
ním člověka z ponižujících závislostí.
Filosofové, s nimiž museli apoštolští Otco
vé neustále zápolit, uměli dobře klást
své
protiotázky vůči křestanství. Jde o námitky
dosud účinné, protože jde o prastaré lidské
otázky. Nehledají odpověd na otázku, o jaké
člověka ponižující závislosti jde; i ty jsou
tak staré, jak staré je lidstvo. Je však otázkou, jak je odstranit, jak se jich á>avit.
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O jaké požadavky jde?
Jaké námitky vůči křesťanství jsou dosud
účinné?
0 jaké člověka ponižující závislosti jde?
Jde o požadavky na osvobození člověka z
ponižujících závislostí, v nichž každý člo
věk je nucen žít, a z nichž by tedy měl ta- lHjČQJt
ké být osvobozen. Dalo by se mluvit o osvo- ponifujZcích
bození člověka v plném rozsahu, když by kaž- závÁJ>ZoAtZ
dý člověk mohl být osvobozen od strachu z
Boha; až by byl osvobozen od marné touhy po,
neustále prožívaném štěstí, lásce a spokoje
nosti; proto by měl být každý osvobozen z
pocitu Viny; u nikoho z lidí by se neměl ukázat strach ze smrti a opuštěnosti v okamži
ku smrti.
Tyto požadavky byly odjakživa na křesťan
ství kladeny, hlavně v jeho raných dobách.
První křestané byli nuceni tyto požadav
ky řešit nejenom jako námitky vůči křesťan
ství velmi účinné, ale také jako ze zkuše
nosti běžně známé úkazy každého člověka po
nižující, s nimiž se potýká po celý život.
Člověk se nedovede zbavit strachu z Boha.
Nedovede se zbavit strachu ze ztráty na
bytého štěstí.
Není v moci člověka beze zbytku vyřešit
zřetězení rozleptávajících následků lidských
omylů, chyb, vin a hříchů; není v lidských
silách kompensovat zlo, jeho následky a po
cit viny jako důsledku špatného lidského
skutku.
Opuštěnost člověka v umírání nikdo svými
silami není schopen překonat, ve smrti umí
rá každý sám.
Vyjmenované druhy lidského strachu poni
žují zničujícím způsobem suverenitu člově
ka v takové míře, že musí alespoň nepřímo uznat svou závislost. Má-li se dosáhnout opravdového osvobození člověka, je třeba ty-
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to ponižující závislosti bezpodmínečně
od
stranit. Až lidský strach jakožto poráželi su
verenity bude zlikvidován, bude možno mluvit
o úplné nezávislosti člověka. Jinak jde o zá
vislosti, které člověk ze zkušenosti poznává,
a neumí se z nich vymanit. Až strach z Bo
ha, strach ze ztráty štěstí, pocit viny, opuštěnost v umírání,
strach člověka nejvíc
ponižující, - až tento strach člověka bude
likvidován, bude moci sartrismus mluvit o úplné svobodě, i když jen ve smyslu
prosto
duchého ztotožňování svobody s nezávislostí.
Ale zatím pořád člověk ze zkušenosti ví,
že neumí se vymanit ze strachu z Boha, nebo
že už zítra ztratí nabyté štěstí, také pocit
viny se alespoň občas dostaví, o strachu ze
smrti ani nemluvě. To vše znemožňuje splnění
slibovaného osvobození člověka z jakéhokoli
druhu závislosti, jak to slibuje lživá sartrovská filosofie svobody a exaltovaný
pohanský humanismus.
Slibované osvobození člověka od jakéhokoli
druhu závislosti by muselo vypadat jinak.
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Jak by muselo vypadat? Opravdové osvobo
zení člověka by muselo každého také zbavit i
obav, co když přece jen Bůh je,
, co bude, když zítra ztratím, co mám,
, co ze mě bude, až přijde odplata mého
nespravedlivého jednání,
, co když už zítra umřu.
Tyto obavy jsou prastaré, trvají, co člo
věk je člověkem.
A tyto otázky kladli filosofové helenismu
už apoštolům, a všem řeckým apoštolským
Otcům. Nestačí, aby člověk se sebe pouze se
třásl strach z Boha. Nestačí, aby člověk ze
sebe vytřásl svou touhu po lásce a štěstí. Ne
stačí, aby se vysmál výčitkám pro
zaviněné
špatné lidské skutky. I když se přinutí, aby se smrti nebál, nevyhne se strachu ze své
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opuštěnosti ve smrti. A kdo tvrdí, že stačí
jen na tyto prastaré projevy závislosti u člo
věka zapomenout, dovoluje si nej sprostší, a
nejcyničtější frázi, nej surovější urážku lid 06vobozQ.nl
ské důstojnosti.
Navrhuje řešení pouze chi
člo v ik a
mérické, staví se výsměšně proti odvěké lidské
jako
zkušenosti, která vyrůstá ze skutečnosti,
s
tlkvidacQ
níž se nedá hnout. Taková praxe roztlouká a
podmlnQk
rozrušuje, ba dokonce vyhlazuje poslední
závhsZoAtl
zbytky toho, co ještě může udělat lidský ži
vot alespoň snesitelný.
Protiotázky odpůrců křesťanství v prvních
křesťanských staletích, které se stavěly pro
ti křesťanskému pojmu vykoupení, ve smyslu osvobození člověka, byly a jsou dosud na mís
tě. Jsou platné dosud. Platné jak pro křes
ťanství, tak pro všechny nauky o osvobození
člověka. Jaké jsou to protiotázky?
Skutečné osvobození člověka by muselo lik
vidovat podmínky a příčiny, ktevé způsobují
lidskou nesvobodu, a z nichž vyrůstá závis
lost člověka, z níž se svými silami nedoká-*
že vymanit, ač je nesmírně zatěžkávajíam zá
važím života.
..
Co je podmínkou strachu
člověka z Bo
Podmínka
ha?
pAo ótAach
Příčinou strachu z Boha je neschopnost
z Boha
člověka odpovědět si na otázku, co je Bůh.
Proto se bojí onoho Neznámého, Nevyslovi
telného, onoho Absolutna, které se mu
jeví
jako Suverén a Konkurent. Suverén nad živo
tem, Konkurent lidského života, který život
dává, ale i bere, kdy chce. Kdyby pro člově
ka Bůh přestal být Neznámým^ Tajemném krutým
a vzdáleným, a kdyby se naopak stal člověku
Blízkým, jako Otec je blízký svému
dítěti,
pak by se člověk nemusel Boha bát.
A nebylo by to krásné, kdyby se to tak už
stalo, kdyby něco takového bylo skutečností?
Je něco takového vůbec možné? A pokud je to
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možné, proč tak málo z toho pozorujeme a ví
me?
Na osvobození člověka ze závislosti, kte
rá pramení ve strachu člověka před Bohem, je
možno stavět i osvobození ze strachu ostat
ních druhů, jako je strach ze ztráty stěstí,
z pocitu viny, z osamocenosti ve smrti. Pro
to je třeba znát odpovědi prvotních křestanů
na tyto prastaré lidské otázky, které
jim
byly předkládány jako námitky vůči křestanství, protože řeší osvobození člověka z po
nižujících závislostí.
Jednou z těchto praotázek lidstva je po
žadavek na odpověď, která by řešila problém,
jak by bylo možné, aby přestal strach člověka z Boha. Skutečné řešení by mohlo
nastat
jen tehdy, když by se Bůh tak s člověkem
ztotožnil, že by se stal člověkem:
T~ aby přijaT baše~clc>věčgnství do posledních
: ábý trpěl jako člověk, a projel smrtí jako
, človékT__
láká
- námitka je proti smrti vtělené
ho Boha? Nesmí zažít hrůzu lidské opuštěno
sti v umírání a ve smrti.
Jde o požadavek, který by mohl řešit dů
kaz opírající se o historicky prokázaný fakt,
že na Zemi již žil jedinečný člověk,
který
ve všem se s člověkem ztotožnil, vyjma hří
chu', a tak ani nemohl okusit opuštěnost člo
věka ve smrti jako opuštěnost od Boha,
ja
kožto trest za hřích.
Může tento druh podmínek uskutečnit
ně
kdo z lidí? Musel by to být člověk, kterého
by nikdo z lidí nemohl vinit z hříchu,
aby
se na něho nevztahoval trest za vinu a špat
ný lidský skutek.
Ale to jsou předpoklady, které by musely
být uskutečněny, aby se dalo mluvit o podmín
kách pro osvobození člověka; opravdové osvobo
zení člověka lze vyj ádřit diktátem podmínek na
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základě rozumových úvah, které kotví v kaž
dodenní zkušenosti podepřené neotřesitelnou,
nikým nepopiratelnou skutečností. Tak by ro
zumem diktovanou podmínkou byl požadavek na
Bohočlověka, aby bylo možno mluvit o ro
zumem předpokládané podmínce pro
opravdové
osvobození člověka.
Takový druh úvah se nutně dotkne vlastní
ho obsahu křestanství. Není náhodou,
že již
ve 2.století znalo starověké křestanství po
jem Bohočlověka. Mělo totiž Ježíše Krista.
Proto je otázkou, zda mají Bohočlověka i
atheističtí křestané. A jak si Sartre dopomohl k jeho Bohočlověku? Také je otáz
kou, zda se vůbec k pojmu Bohočlověka hlásí
právě ti, kteří se ještě za křestany poklá
dají, i když pro ně každý druh náboženství je rovnocenný s křestanstvím.
I permisivní
myšlení v theologii může usilovat o osvobo
zení ze strachu před Bohem hrůzně Neznámým,
a k tomu dobře se dá zneužít pojem Bohočlo
věka; nauka o obecně přítomné milosti v kaž
dé dějinné situaci předpokládá Bohočlověka;
ale jen proto, aby všechna náboženství se
stala spásonosnými. 0 vykoupení, jako o osvobození člověka se dá mluvit i z posic atheistických. Jen si na to musí křestan na
vyknout, že kolem něho žijí lidé, kteří s potěšeiím jsou pohané, že v sobě necítí nic, co by v nich mohlo být vykoupeno. Jejich nasytitelnost je - konsumní: jen aby neztra
tili zábavnou příjemnost svého pohanství.
A
tak je nemůže ohrozit zkušenost, že je nikdo
- nechce, nepotřebuje, nečeká, že nikým ne
jsou přijímáni, - a přece jsou spokojeni a
nasyceni.
Nebot neztrácejí tím přec svou moc nad
sebou samotnými, naopak tím spíš jsou si jis
ti, jak mají moc být tím, čím se sami uděla
jí.
Nemá tu sartrismus člověka plně osvobo
zeného, nemá tu sartrismus svého bohočlověka?

Pozadavzk
a.0 zumu
na
BohočXovéka
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Nemusí být nutně skličující zkušeností, že
odstraní-li se jeden nedostatek, vyrojí
se
řada nových; nemusí nutně zarážet lidská ná
klonnost k horšímu, jakožto usazenina suve
rénně přesahující okruh lidských možností; na
opak tato zkušenost může se ukázat jako neskličující pro toho, kdo v ní vidí dobrou a
nezaplatitelnou příležitost k uplatnění své
touhy po moci; a proto i příležitostí k lid
ské moci připravit lidem svobodu bez Boha a
od Boha tam, kde je člověk vysazen jen vládě
Spokojenoót
člověka nad člověkem.
z
Na to si musí zvyknout křesťan, že je možný
pohanótvi
atheistický katolicismus a atheistické křes
ťanství.
Pak ovšem se stávají protiotázky a
námitky vůči vlastní podstatě křesťanství ze
strany novopohanství víc jak cynické. Je ani
definice pekla, jak ji podává křesťanská tra
dice, - osvobození od Boha, - nijak nemuá
zastrašovat.
Jedno pokrytectví naší doby je třeba dů
razně vyzvednout, aby spokojenost z pohanství
křesťany tak neoslepovala.
Ochromu je-li křesťana sedmdesátých let tvr
zení, že člověk je součástí kolektivu,
že
každý člověk je kolektivem, společenstvím li
dí, nesen, živen a bráněn, protože
ne
že
Ozvobozujici ustále doprovázen, a to po celý život,
se nedá popřít sdělování kolektivu předáváním
komunikace
vědomostí, zkušeností, a tím i ochrany,
kolektivu
oslepuje tu člověka největší pokrytectví na
ší doby. Ale ne v tom smyslu, že by šlo jen
o trapné znovuobjevení Ameriky, - už nejstar
ší výskyt filosofických závěrů pracuje s poj
mem člověka jako společenskou bytostí; patří
k nejstarším poznatkům lidstva, že člověk bez
jakéhokoli ovlivnění, vlivu,
zkušenosti
druhého člověka, to je bez vlivu společnosti,
- nerozvine se v člověka, nerozvine lidské
schopnosti, aby se mohl v člověka
- stát.
V čem spočívá pokrytectví v tvrzení,
že
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člověk je součástí kolektivu? Je sice pravda,
že člověk nerozvine své lidské schopnosti, nevyroste-li ve svém raném dětství mezi lid
mi. Ale jakou pak se tím stává součástí ko
lektivu? Člověk potřebuje společenství li
dí, aby se mohl v člověka rozvinout;
člověk
je bytost společenská. Ale člověk není
jen
bytost společenská, je také bytostí individiální.
Tvrzení, že člověk je pouze součástí ko
lektivu, je plné pokrytectví; snaží se člo
věku namluvit, že komunikace kolektivu jed
nak lidské schopnosti v člověku vytváří, ale
komunikace kolektivu prý také Člověka osvo
bozuje. Osvobozuje opravdu vždy svou pomocí?
Kdy člověk pomoc kolektivu potřebuje? Aby
se mohl člověkem stát.
Aby kolektiv člověka
bránil, při něm stál, a životem ho nesl,
i v okamžiku hrůzy.
Ale kde zůstává ona blahodárná a člověka
osvobozující komunikace kolektivu v okamžiku
hrůzné opuštěnosti člověka ve smrti? V okam
žiku smrti umírá každý člověk v opuštěnosti
od kolektivu, každý člověk umírá - vždy sám.
Zkušenost opuštěnosti každého člověka
v
hodině jeho smrti potvrzuje skutečnost,
že
člověk není pouhou součástí kolektivu,
ale
- je víc.
Jedincem za sebe zodpovědným; a
k tomu je třeba mít vnitřní, osobní jistotu,
že člověk nežil život zbytečně závislý.
Ja
képak člověka osvobozující společenství ko
lektivu, které člověka podmaňovalo do kruný
ře závislosti, ale v nej rozhodnější
chvíli
opustilo? Jaképak osvobození, když v okamži
ku smrti vrhá právě kolektiv člověka do nejnelidštější závislosti?
Člověk by potřeboval mít takovou jistotu
ze společenství, aby ho nejen neslo životem,
ale aby také věděl, že jde o společenství
plně osvobozující.
Aby to bylo společenství, které by člověka

SpolcácnAtv.
kol&lvtivu
zfiádně.

čZovcka
opouStí

v

hodině. jeho
Arrwti

Komunikace.

koZektívu
neoóvobozuji
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dokázalo osvobodit od opuštěnosti v umírání,
ve smrti, které by dokonce cekalo na člověka
jako sdělující a sjednocující společenství,
Požadavek
které neopouští, ale naopak člověka přijímá.
na
Nej skličujícím pokrytectvím naší doby je
osvobozující
společenství heretické tvrzení, že člověk je součástí ko
lektivu, že komunikace člověka osvobozuje. A
zatím opak je pravda: komunikace s člověkem
končí tam, kde začíná jeho opuštěnost
ve smrti.
Není však opuštěnost člověka v okamžiku je
ho smrti nejtrapnějším důkazem, jak velmi je
člověk nesvobodný? Jak kolektiv člověka neosvobozuje?
Osvobození člověka od jakéhokoli druhu zá
vislosti by muselo vypadat jinak, než jak vy
padá, než jak se navrhuje novopohanským hu
manismem. Jak by měla osvobozenost člo\3ca vy
padat? Podává křesťanství řešení?
i
Má křestanství v sobě prostředky k tomu,
áby člověk přestal být neosvobozený? A ne
byla by to mimořádná příležitost pro člově
ka, kdyby tomu tak bylo, nebo alespoň mohlo
být?
Bokočlověk
Bohočlověka jsme zatím vzali jen jako ře
podmínkou
šení, k němuž se dojde rozumovou úvahou, aby
pn.0
bylo možno mluvit o rozumem předpokládané opravdové
podmínce pro opravdové osvobození člověka.
o&vobozenl
Kdy by však mohl člověk vidět v Bohočločlověka
věku také Osvoboditele od opuštěnosti ve
smrti? Bohočlověk sám by nesměl zemřít v opuštěnosti od Boha.
Jenomže v křestanství se některými kruhy
svéhlavě tvrdí, že Kristus zemřel jakožto od
Boha opuštěný. Vyjadřují Ježíšova slova na
křiži hrůzu opuštěnosti umírajícího?
Vyjadřují jen začátek žalmu, který podle
židovského počítání je 22.žalm, podle křes
ťanského 21.žalm. Jde o žalm, který 10 stole
tí dopředu věrně líčí utrpení ňaříkqjíiho Me
siáše, který naříká jako člověk a vypočítává
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své bolesti, aby nakonec upřel zrak na své oslavení.
Tento žalm není vyjádřením inferna
ztracence vydávajícího v posměch svou víru v
Boha pro svůj pocit opuštěnosti od Boha. Vy
počítávají se tu muka, která se shodují na
prosto s těmi, kterými procházel Ježíš Kris
tus na kříži.
Umírající Kristus začal pouze silným hla
sem recitovat začátek 22.žalmu. To bylo zvy
kem, - se zvýšeným hlasem zarecitovat za
čátek citace. Jen neznalost reálií židovstva
hlavně z doby, v níž Ježíš z Nazareta
žil,
může zaměnit Ježíšovu hlasitou citaci 22. žá.mu
se zoufalým výkřikem; zavinila téměř heretické
tvrzení o opuštěnosti Bohočlověka v okamžiku
smrti.
Kristus se bezpochyby 22.žalm modlil celý.
To dokazuje 16.verš žalmu, který líčí útrapy
žízně u Mesiáše. A nemylme se, kolem kříže čekající, rozuměli dobře; Ježíš z Naza
reta chtěl na kříži ještě naposled poukázat
na to, že on je Mesiáš, že na něho se vztahu
jí muka líčená 22.žalmem, že právě Ježíšova
muka to jsou, která se shodují s utrpením Me
siáše, a že On sám je tedy Kristem-Mesiášem .
Už ve správném výkladu Kristových slov na
kříži v okamžiku svého umírání by se měla vi
dět příležitost k výkladu skutečnosti, kte
rou Ježíš z Nazareta obdivuhodně o sobě do
svědčil, abychom v něm mohli vidět svého 0svoboditele. Ale to je totéž, jako vidět zá
věr toho, co v sobě obsahuje požadavek na Bohočlověka, a to již z pouhého rozumového požadavku člověka; pokud sichce odpovědět na
otázku, jak by bylo možné osvobození člověka
od hrůzné opuštěnosti ve smrti;
opuštěnost
ve smrti je vlastní podmínkou pro ponižující
závislost u člověka, která však není tak do
cela nesmyslná. Kde nemá bolest a smrt smy
sl, a cenu, tam ani život člověka nená val
nou cenu. Kde není odpověd na bolest, utrpě
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ní a smrt, zůstává člověk osamoceně trčet v
nej rozhodnějších chvílích života, v nichž ra
dikální otázka po smyslu života vyvstane
v
plné své neúprosnosti.
Ujištování, že jed
nou, v budoucnu, budou bolest a utrpení lik
vidovány, - vlastně nic neřeší; chápe však
utrpení jako něco nesmyslného, ba dodává mu
jen na jeho ničivé krutosti, a to právě pro
ptajícího se člověka, který už nemůže pro sebe čekat žádnou jinou budoucnost.
Abychom mohli z křestanských posic mluvit
o osvcbozerí člověka ze závislosti jakéhokoli
druhu, nutno poukázat na polopravdu Sartrovy
definice člověka; a tak i poukázat na to, v
čem spočívá pravdivost oné "pravdivé polovi
n ě právě ona pravdivá polovina v sartrovské
definici člověka přitahuje dnešního člo
věka. Sartre v ní razí myšlenkový model, pro
který řečtí apoštolští Otcové měli "svůj" pojem; rané křestanství se nebálo mluvit
o
obožení člověka. Sarťfe si ovšem něco podob
ného nemůže dovolit; jeho požadavkem je přec
osvobození člověka od Boha; aby se nezeměšnil, když si klade za předpoklad svobody člo
věka jeho osvobození od Boha, je pro něho člo
věk to, čím se udělá; člověk je tedy tvůrcem
sebe samotného. Pro podobný myšlenkový model
měli apoštolští Otcové od 2. století
pojem
fiohočlověk.
• Bohočlověk, člověk a Bůh v jedné osobě, vzal na sebe lidské tělo; jeho tělo nevýslov
ně trpělo mukami ukřižování; tělesných hrůz
se Bohočlověk-Kristus strašně bál, že na 0livetské hoře z lidského strachu před bolest
mi
nejkrutější popravy, jácou starověk znal,
se krví potil; na kříži se těchto bole
stí dovolával, když je srovnával s utrpením
Mesiáše, které líčí 22.žalm. Jenomže 22.žalm
líčí nakonec oslavení Mesiáše. Jaké oslaverí?
Oslavení, k.tsré. má dimense překonávající zá
konitosti objevované přírodními vědami.
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Smrt nebyla koncem pro Mesiášovo tělo.
Smrt se stala jen průchodem do vyššího a
dokonalejšího druhu života pro umučené tělo
Kristovo; jeho tělo bylo prostoupeno
jiným
druhem bytí, bylo prozářeno novou formou by
tí, dokonalejším stupněm života.
Zmrtvýchvstáním je splněn požadavek na opravdové osvobození člověka, likviduje pod
mínky a příčiny, které způsobují neosvobozenost člověka. Není větší osvobození lidského
života z ponižující závislosti, než jaké po
skytuje proces zmrtvýchvstání, aby lidské tě
lo mohlo dosáhnout
vyššího stupně bytí.
Není většího, osvobození člověka než skrze
zmrtvýchvstání.
Zmrtvýchvstáním je splněn požadavek
na
Bohočlověka; pokud na základě rozumových úvah se má řešit problém, zda je možné osvobo
zení člověka od všech druhů ponižujících zá
vislostí, a za jakých podmínek by to by
lo možné. Bylo by to možné, kdyby byl možný
Bohočlověk. Kdyby Bůh kvůli člověku se stal
člověkem; kdyby kvůli tomu, aby člověk pře
stal být neosvobozeným, přijal sice na sebe
lidské tělo, ale lidské tělo nedal propadnout
smrtelnému rozkladu.
Takové podmínky kladli apoštolští Otcové,
když obhajovali před tehdejším filosofickým
světem možnost osvobození člověka z ponižu
jících závislostí. Pro osvobození člověka kladli svůj požadavek na Bohočlověka, aby ob
hájili před popírači křestanství
vykoupení
člověka ve smyslu osvobození člověka.
Nejen
kladli za ústřední pojem křestanství zmrtvých
vstání jako jeden ze základních pilířů křes
tanství, ale naopak zmrtvýchvstání zdůraznili
jako základní pravdu křestanství. To proto,
že mohli mluvit o Zmrtvýchvstalém jako o do
svědčeném faktu; apoštolští Otcové byli pří
mými posluchači apoštolů, kteří Zmrtvýchvsta
lého osobně viděli, a proto osobně dosvědčili.

0-6voboze.nl
člověka
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Na historické skutečnosti, že Ježíš z Nazareta opravdu vstal z mrtvých, křestanství stojí. Ale i padá; křestanství se
bez
Zmrtvýchvstalého stává nesmyslným.
Vždy se na zmrtvýchvstání útočilo; už tu
neděli, o kterou podle Nového zákona ke zmrt
výchvstání došlo. Bude se také vždy na mož
nost zmrtvýchvstání útočit, tak jako na mož
nost Bohočlověka.
Tak jako si Sartre klade za předpoklad osvobození člověka - osvobození od Boha,
křestanství si vytvořilo předpoklad Bohočlo
věka: on jediný může osvobodit člověka
od
strachu před Bohem; Bůh přestane být odpuzu
jícím Neznámem pro člověka; přestává hrůza
před Bohem, který je zároveň člověkem, pře
stává hrůza před smrtí a mrtvých tělem, když
je nárokovatelné tělo oslavené; a to je tělo
zmrtvýchvstalé.
Bohočlověk nebyl jen myšlenkovým modelem
ikřestanství pro tehdejší filosofický
svět.
Bohočtovék
Bohočlověk je skutečností Nového zákona.
je
Bohočlověk je křestanskou skutečností.
■ikut&ČnoAtZ
Pro tento fakt bylo křestanství jak nadNovíh.0
šeně přijímáno, tak pobouřeně odmítáno jako
zákona
nesmyslné; také jen proto byl Ježíš Kristus odmítán jako historická osoba; nešlo ani tak
o Ježíše jako o Zmrtvýchvstalého-Ježíše.
Zmrtvýchvstalý se však nedá historicky po
přít; ale dá se diskutovat o procesu zntfyýchvstání; popírá-li někdo historicitu procesu
zmrtvýchvstání, nepopírá se tím historicita
Zmrtvýchvstalého. Nikdo při
zmrtvýchvstání
nebyl, nikdo tento proces nepozoroval, dá se
o něm diskutovat jako o historické udá
HÁJitofhLdía losti, když jde o přesnost myšlení. Ale Je
Znwtvýchžíše Zmrtvýchvstalého lidi viděli, dotýkali
vAtaZé-ko
se ho, žili s ním, dosvědčili Ho jako kažKfuJíta
dou jinou historickou osobu.
Zmrtvýchvstalý
je skutečnost. Skutečnost historická: proto
skutečnost svědčící pto o svobod itelnoš t člo-
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veka z největší závislosti, která je pro člo
věka nejtrapnější, protože nejvíc zotročuje;
je jedinou jistotou, kterou člověk má,
jed
nou každý zemře; a to v naprostém osamocení
ode všech a od všeho, co si zde na světě vy
dobyl, zvlášt když lidským životem byl
po
přen Bůh. Tragika toho záleží v tom, že oka
mžikem, kdy se popře Bůh, a člověk začne po
řádat svůj svět bez Boha, je člověk nastolen
na místo Boží, ale jen proto, aby provedl a
rozvedl svou moc nad lidmi, i pomocí smrti.
Je nepochopením křestanství, když se tvr
dí, že v křestanství je Bůh všechno a člověk
nic.
Ještě větším nepochopením křestanst\í js
tvrzení, že není podstatného rozdílu mezí ná
boženstvími, a proto je oprávněná snaha permisivních křestanů, toužit po uskutečnění universální formy náboženství, které lépe od
povídá lidsky společné náboženské zkušenosti.
Proto je tak oprávněná otázka, co je křestan
ství, a k čemu má člověka vést.

Co je křesťanství ?

Pokud^se začne o křestanství mluvit,
je
velmi důležité zjistit odpověd na otázku,
za koho je Ježíš z Nazareta pokládán. Jednak
zda se o něm vůbec mluví jako o osobě histo
ricky doložené, a proto jako o člověku, kte
rý skutečně na Zemi žil. Jednak je třeba ta
ké znát odpověd na otázku, zda je Ježíš chá
pán jako Kristus, a proto jako Bohočlověk; a
to nebývá předpokladem pro permisivně
smý
šlející křestany.
I u permisivního křestanství jde o nábožen
ství, které ve svém základu je vždy nábožen
stvím společenství.
Ale společenstvím k če
mu? V Čem spočívá křesťanské společenství? A
to je otázka, v níž se rozchází křestan ka
tolický od křestana permisivního.
Křesťanství je společenství lidí v Kristu.

KnÁAtuu>
ye
Bohoálovék
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Křesťanské společenství je společenstvím
v 'Kristu._____
KtCutanstvZ
K čemu má vést toto společenství člověka
záJZížZ ve.
v Kristu?
t>polo.(L<ZYU>t\)í
Jde o společenství mezi člověkem a Krisčlovéka
tem T které má vést k účasti na živote Kris
4 Kntstm
tové.
Protože pro katolického křestana Kristus
je totéž jako Bohočlověk, má společenství s
účasti
SpolzčínstvZ Kristem pro člověka přímý vztah k
4 Kaáj>tm
člověka na živote Božím. Jde o ujištění nozóJLtzZ v
vozákoní, ba přímý citát z druhého listu aúčasti
poštola Petra. (2 Petr 1, 4). Proto si apo
čiovčka
štolští Otcové mohli dovolit v dialogu
se
na žZvoté
svými odpůrci, dobře honěnými ve filosofii,
B o žím
mluvit o obožení člověka.
Záleží-li křestanství ve společenství
člověka s Kristem, stát se křestanem
ne
znamená nic jiného, než náležet Kristu. Jak
náležet Kristu?
Náležet podílnictvím, účastí, participa
cí, kdy člověk dostává účastí to, co
Bohu
náleží základně, a proto podstatně a plně.
Účast člověka na tom, co plně náleží jen
Kristu, znamená připojit se ke Kristu
pro
tuto účast. Toto napojení na Krista zname
ná náležet Kristu pro tuto žitou účast.
Náležet Kristu pro žité společenství
s
Kristem je však totéž, jako zahájit změnou
svého života nově opravdový vztah k Bohu.
Jen proto se stal Bůh člověkem, aby také
mohl sdělit lidem, že Bůh, onen Nejvyšší,
Absolutní, a proto Neznámý, že tento Bůh je
BZZzkoit
Otcem Bohočlověka, a proto i otcem člověka.
k Bohu
Nikoli jen Pánem a Konkurentem vůči lidské
pfLLSdt
mu životu a jeho délce. Bůh naopak je člo
každému
věku otcem tím, že každému člověku uděluje
zpw stw dmožnost účasti na svém vlastním vnitřním kovat
životě. Jde o účast, jejíž prožívané uvě
KfuAtus
domování vede do osobní blízkosti k Bohu.
Jestliže Kristus výslovně řekl, že máme
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oslovovat Boha jako otce, z toho plyne, že se
máme pokládat za děti tohoto Otce Ježíše Kris
ta; a tak máme se učit proživat blízkost dí
těte k Otci. To není nic jiného, než hledat
Boha jako otce ve všem a za vším.
Hledat Boha jako otce ve všech událostech
života zde na světě, a za všemi rozhodující
mi okamžiky života, to je vlastní
smysl
sjednocování člověka s Bohem.
Kvůli člověku přišel Bohočlověk na svět
nikoli kvůli Sobě samotnému. Aby každý mohl
slyšet z Jeho úst ujištění, že pro člověka,
je posledním cílem - Bůh. Aby nešlo
pouze
o jistotu, k níž se člověk může svým rozumo
vým uvažováním také dobrat sám, pokud stav:'
na jistotě skutečné existence Boha;
protože
každý novopohanský humanista v každé
křestanské době může podotknout svou námitku, že
toto
osvobození člověka v Bohu by moh
lo přijít v úvahu jedině po smrti člověka,
to nebyl, není a nikdy nebude z hlediska ne
věrce neoprávněná připomínka; také to
neni
malá jízlivost z atheistických úst, když se
posmrtný život pokládá za dokázaný nesmysl.

Osvobození
člověka
v Bohu

Ujištěná.
Kristovo
o Bohu jako
o posledním
a nejvyšším
cílí pfio
člověka

Sjednocování s Kristem
Má však křestan příležitost dojít právě zde na Zemi k určitému osvobození člověka v
Bohu?
Co člověku dopomůže k osvobozujícímu sjed
Sjedno cení
nocování s Kristem?
Co dopomůže k účasti na životě samotného člověka
s Kristem
Ježíše Krista jakoztoKBčhočlověka?
Jakou pomocí se dá uskutečnit u člověka jeho osvobození sjednocováním s Kristem?
Sjednocení s Kristem je možné pomocí mše
svaté.
Po druhém Vaticanu se začalo pro mši svá
tou užívat paralelního názvu eucharistie. A
ne tak docela neprávem, pokud se u křestana
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dá předpokládat znalost křestanského učení o
svátostech.

1. Možno&t oAvoboze.nl Akxze euckanlAtll

CIČOAt
člověka na
zpňltomniné
o b iti
KsúAtovi
na kňlzl
je také.
íičaAtl na
zpútimnenZ
AvátOAtném
Aamotnéko
KsUóta

Kristus jako člověk prožil tragiku smrti.
Ale také lidstvu předžil proces - zmrtvých
vstání.
Jedině Kristovo zmrtvýchvstání
skutečně
proklamuje velkou hodnotu lidského života.Avšak Kristus proklamoval velikost člověka ustanovením mše svaté.
Mše svátá byla ustanovena jen pro člověka
a kvůli člověku. Byla ustanovena jen proto,
aby se mohla uskutečňovat opravdová - účast
člověka na živote Bohočlověka, a to již
za
pozemského života člověka.
Uvědomili jsme si však, že při ustanovení
mše svaté předešel Ježíš Kristus svou smrt na kříži?
To ovšem pochopí jen ten, kdo zná definici
mše svaté. Co je mše svátá? Mše svátá je
zpřítomnění Kristovy oběti na kříži. Jestliže
mše svátá zpřítomňuje Kristovu obět na krizi,
pak toto zpřítomnění se stalo nejméně dvacet
hodin před dokonáním Kristovy oběti, kterou
přinesl svou smrtí na kříži. Jenomže
první
mše svátá, první svým počtem, se uskutečnila
při poslední večeři, kterou Kristus slavil na
posled se svými apoštoly, když jim kladl za
povinnost, "to čiňte na mou památku", jak jim
výslovně řekl. Zpřftomněním Své vlastní oběti
na kříži prorazil závory času a prostoru,
disponoval nad budoucností a minulostí jakož
to nad přítomností. A to jen proto, aby ješ
tě dávno před koncem času, kdy dojde k obec
nému procesu zmrtvýchvstání u všech lidí,
mohla se uskutečnit opravdová účast člověka
nejenna zpřítomněné Kristové oběti na kříži,
ale také opravdová účast člověka na uskuteč' —nénénřzpřítomnění samotného Ježíše Krista,
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a proto pod podobou chleba a vína, aby kaž
dý ještě za svého pozemského života
mohl
mít účast na životě Bohočlověka. Proto Kritus při své poslední večeři s apoštoly kla
de jim za povinnost, aby žpřítomňovali pod
způsobami chleba a vína Ježíše Krista
samotného.
Mše svata se měla stát úkonem, při němž Reální
se uskutečňuje reálné zpřítomnéní Kristovo zpllXomněnl
Kfil&tovo
mezi námi lidmi; již zde na Zemi, přímo
před námi, v naší přítomnosti. Může být ně pňl mli.
6vaté
co víc, než mše svátá? Nedává každému člo
věku příležitost, aby mohl uskutečňovat již
ve svém pozemském životě své společenství s
Kristem, se svátostné přítomným Kristem?
Jde o napojení se na Krista. Na skutečně
přítomného Krista pod způsobou chleba.
Na rozkaz samotného Ježíše Krista
jsou
při mši svaté vyslovována nad kouskem chle
ba slova, toto je tělo mé, a tím se uskuteč
ňuje reálná přítomnost Krista; chléb se pro
měnil v Kristovo tělo, byt mu zůstává nadá
le podoba chleba.
My lidé máme se stát účastníky na skuteč
ném zpřítomnění Kristové. Jen proto byla mše svátá ustanovena, aby lidé se mohli stát
přijimateli Krista přítomného skutečně, re
álně, - Krista přítomného pod způsobou
chleba a vína.
Účastníky Božství - mají se stát křestané!
Řečtí apoštolští Otcové se nebáli mluvit
ještě názorněji, když vymysleli pojem obožení élovéka.
Do tak intimního poměru
se
má každý člověk k Bohočlověku dostat.
Sjednoceni
i> Ktvutem
Už zde na Zemi má doj ít ke
sjednocení
clovéka s Kristem skrze eucharistii,
a
ne až po smrti.
Proto si Ježíš Kristus tak toužebně přál
své reálné zpřítomnění. Jemu šlo o sjednoce
ní lidí s Ním, v osobním sjednocení s Kri&em

i
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svátostným. Může být něco víc, než mše svá
tá? Je možno křestanství klást na roven ostatním náboženstvím?
Pokud permisivní křestané
sedmdesátých
let dokázali se nadchnout pro athástický ka
tolicismus, pro obdiv
nekřestanských ná
boženství
dokázali zařadit křestanství do
Cldait na.
jedné roviny s ostatními náboženstvími. To
se stát může. Ale hned jak se to stane, bez
zpňútomninm
velkého
křiku se i z křestanství polehoucku
KtvUtu.
vymete Bůh, a provede tiché nastolení člo
Zp&6 obujz
věka na místo Boží, a to jen proto, aby se
4/(Zdnocováni. člověku dala moc nad lidmi. A tak nejdřív -6 KA-čó-tem
dojde na mši svátou, protože z ní
pramení
osvobozovací síla; v ní se uskutečňuje
účast na zprítorrměné oběti katvarské, ale i
účast na skutečném zpřítomnění Ježíše Kris
ta pod svátostnými způsobami; takže sjedno
cení člověka s Kristem je dovršením vyso
kého stupně osvobození právě pro člo
věka. Ale kde se tímto způsobem o mši sva
té z kazatelen ke křestanům - mluví, natož
vydávají v nakladatelstvích přístupně psa
né publikace? Jaképak komunio s Kristem?

2. 0-ivobozenZ bknza ópoledenitvZ

KtvLbtm

Při mši svaté nejde o nějaké 'bbřadnictví",
obřadnictví v náboženských úkonech.
Mše svátá je samozřejmě souborem obřadů;
ale jen proto, že mají obklopovat vlastní obět Kristovu, která se hší svátou zpřítomňuje, protože mši svátou nelze osvobodit od
účasti člověka na oběti Kristově.
Obřady,
které předcházejí okamžik zpřítomnění Krisstova pod způsobami chleba a vína, mají člo
věka jen připravit a soustředit na tuto vr1 cholnou chvíli ve mši svaté. Proto mluvit o
nějakém obřadnictví při mši svaté
znamená
jen nepochopení smyslu mše svaté.
Také mše svátá nemá co dělat s
nějakým
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procítěním čehosi tajemného. Mše svata nemá
být procítěním nějakého ztišení člověka, ja
ko třeba v přírodě, nebo které prožívají umělci, i když mají v životě daleko k Bohu.
Mše svátá není nějaká pobožnost, - při
které se lidi trochu potěší, pomodlí,
za
zpívají. To vše je příliš málo.
Mše svátá má být člověku silou, s kterou
se má spojit, pro kterou má růst.
Při mši svaté musí být naše
přítomnost
živá, uvědomělá, musí to být přítomnost na
šeho rozumu a přítomnost naší vůle, přítom
nost našeho celého života. Jde o přítomnost
člověka ve smyslu uvědomení si všech
lid
ských slabostí i schopností; a proto právě
"mé" touhy, ale i "mého" strachu a úzkosti,
mých slabostí, ale i mých schopností.
Musíme se dokázat otevřít Kristově oběti.
Mše svátá byla ustanovena proto, aby se
v
ní uskutečňovalo zpřítomnění kalvarské obě
ti Kristovy na kříži; aby se v ní uskutečni
la křestanova účast na oběti Kristově tím,
že provede své sjednocení s Kristem.
Nebot
mše svátá je také uskutečňováním
reálného
zpřítomnění Kristova mezi námi pod způsobou
chleba a vína. A to jen proto, aby už
zde
na Zemi došlo ke sjednocení mezi člověkem a
Kristem.
Pro slovo sjednoceni je latinské
slovo
communio. Česky se dá překládat jako přijí
máni.
Komunio je přijímáni svátostného Krista,
který je skutečně, to je reálně přítomen v
eucharistii, ve svátosti Oltářní, v proněněné hostii, - proměněném kousíčku chleba
v Tělo Kristovo.
Musíme se dokázat otevřít Kristově kal
varské oběti, musíme se naučit obětovat
s
Kristem své starosti, bolesti, zklamání, ba
touhy, a tak celý svůj život. To však zna
mená, že se musíme dokázat otevřít Kristově

S j ednocení
znamená

komunio

Komunio je
púijím áni
Svátoctného

Knista
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Pníjímání
KnÍAta
k Aobě
zatíží v
oAobním
napojení. At
na KnÁAta

VykupitelAkt
dílo
KnÁAtovo
záleží, v
oAvobození
člověka

skutečné přítomnosti v eucharistii, a této
Kristové přítomnosti otevřít s plným vědo
mím celý svůj život; náš život, jeho tram
poty, jeho radosti, jeho bolesti, - všechno
co máme, musíme umět přednést, ba přenést do
našeho společenství s Kristem.
Kristovo Tělo přijímáme, když přijímáme
proměněnou hostii; přijímáme-li Krista
opravdu k sobě, pak ovšem člověku nezbývá už
nic, leda připojit se ke Kristu skutečně a
zahájit v Kristu a s Kristem nový poměr
a
vztah k Nejvyšším., to je k Bohu. Á nezále
ží ani tak na tom, na jakém—vývojovém stup
ni jsme, zda jsme ještě děti, či starci,
dělníci či vědci.
Smyslem vykupitelského díla Kristova
vzhledem k člověku je osvobození člověka. A
osvobození člověka je cílem, a proto i snyslem, proč pro člověka bylo naprogramováno a
je
neustále uskutečňováno skutečné zpřítomnění Krista mezi námi lidmi ve svátosti
Oltářní. Jen mší svátou, jen naší účastí na
mši svaté, účastí na zpřítomnění oběti kalvarské, kterou přinesl Kristus za lidstvo na
kříži, jen sjednocováním s Kristem,
které
se uskutečňuje přijetím eucharistie, - jen
skrze komunio s Kristem dosáhneme
vyššího
stupně našeho osvobození; výše stupně závi
sí na intensitě sjednocování s Kristem. Ne
říkali tomuto vyššímu stupni osvobození skr
ze Krista apoštolští Otcové oprávněně
obožení?
Proto také Kristus výslovně apoštolům
nařídil, a ustanovil jim za povinnost, aby
zpřítomňovali okamžik jeho smrti na kříži a
spojovali ho s okamžikem jeho zmrtvýchvstá
ní. Není reálná přítomnost Kristova v eucha
ristii skrze proces zmrtvýchvstání pochopitel
nější? U Krista došb k vymanění pozemského
stupně bytí za mnohem vyšší druh bytí.
neděli došlo ke zmrtvýchvstání Krista,
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r v neděli se apoštolově setkali se vzkříšeným
Ukřižovaným.
Proto i v neděli slavili
mši
svátou.
Každou neděli uskutečňovali rozkaz Křistův, aby se stali účastníky na zpřítorrméní
Krista při mši svaté, a aby se stali při jimateli Krista skutečné přítomného.
Oni tak
také chápali smysl mše svaté; měla jim zopakovat život s Kristem, který se stal jejich
zkušeností po poměrně dlouhou dobu 40 dní.
Neokoušeli apoštolové víc jak měsíc podivuhodné vlastnosti Kristova oslaveného těla?
Důvěrně byli seznámeni s novými příznaky
a vlastnostmi vzkříšeného Kristova těla. Ži
lo životem nového, vyššího druhu bytí, neby
lo vázáno zákonitostmi časoprostorového svě
ta lidí. Přítomnost zmrtvýchvstalého Krista
a osobní blízkost vůči apoštolům nebyla chi
mérická, ale zcela skutečná.
Apoštolové přijímali Zmrtvýchvstalého me
zi sebe jako jistou skutečnost; měli osobní
radostnou účast na Kristově přítomnosti, vě
děli, že jsou účastníci Božství, že žijí ži
vot s Kristem, že mají osobní účast na živo
tě Kristově.
Tak intensivní bylo sjednocení
apoštolů s oslaveným Kristem po
vzkříšení
těla Páně.
Ale na intensitě života apoštolů s Kris
tem nemělo ubýt ani po odchodu jejich
Pána
od nich. Apoštolové uskutečňovali sjednocerí
s Kristem podle pokynů Kristových nadále.
Nebylo jim zatěžko prožívat napojení,
a
tím i sjednocení s Kristem přítomného v eu
charistii; nepokládali za nemožné
prožívat
osobní blízkost se svátostným Kristem; neby
lo jim za těžko věřit v reálnou přítomnost jejich Pána v proměněném kousku chleba, pod
podobou chleba. Když se setkávali s Kristem
zmrtvýchvstalým, prožívali obdobnou výměnu známého způsobu bytí s novým, vyšším, neob
vyklým stupněm
bytí v časoprostorovém svě-

CldL6tnj.cX.vZ
na
zpiCtomněnZ
KfLČ&ta
psLi mSZ
6vaXé je
KnÁÁtfíVÚm
tiozkazem
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\ tě jejich denního života. Proč by svátostné
sjednocení s Kristem nemělo být obdobné se
setkáváním, které zažili s Kristem vzkříše
ným? Proč by nemohlo být stejně intensiv
ní? Nebyl Kristus ukřižovaný a Kristus ži
jící po své smrti novým, vyšším životem,
Napojzni
IKristem totožným? Zmrtvýchvstalý měl sku
na KtíAta
tečnou přítomnost stejného Krista, pouze žil
Akulzcnz
zptótomnzf zho v nové formě bytí, novým druhem života.
Kristus zpřítormělý v nové formě bytí v nové.
vykazoval skutečnou přítomnost naprosto iifosuvé bytí.
dentického, stejného Krista, jakým byl před
ukřižováním. Zmrtvýchvstalý byl pro apošto
ly identický s Ukřižovaným, pouze šlo o Pá
na, sice osobně totožného, avšak zpřitomnělého v nové formě bytí.
Proč by Kristus svátostný nemohl
také
být Kristem zpřítomnělým v nové formě bytí,
ač pod podobou chleba a vína?
-Zpochybněním funkce mše svaté, uvolní se
lavina nevěry. Přestane-li se o mši
svaté
mluvit jako o zpřítomnění oběti kalvarské a
jako o úkonu, při němž se uskutečňuje reál
né zpřítomnění Kristovo mezi námi lidmi, málo pomůže, mluví-li se nadále ještě o
sjednocení člověka s Kristem; takové sjedno
Povinno-it
cení může probíhat už jen v myšlenkách, a to
uikutečňovú
je už jen sjednocení myšlené, ale ne sku
Akulzcnz
tečné, reálné. Není-li mše svátá obětí, mů
Ajzdnoce.nl; že být ještě hostinou, ale jen ve smyslu A K/uAtzm
recepce; stačí se jen dostavit k recepčnímu
AváloAlný»1 stolů, afcy došTo k pnjeti pokrmu; i tak
se
dá provést sjednocení s Kristem, zvlášt
když se sleduje atheistický katolicismus.
Dodnes má však křestan podle vzoru apo
štolů uskutečňovat skutečné, nikoli pouze v
myšlenkách probíhající sjednocování s Kris
tem. Skutečné komunio-sjednocení s Kristem
je napojení člověka na Krista skutečně pří
tomného, protože zpřítomnělého ve svátosti
Oltářní; a má prožít osobní blízkost se
svátostným Kristem.
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Je obsahem katolické víry o reálné pří
tomnosti v Oltářní svátosti:
: Kristus jakožto Bohočlověk je
opravdu
i na oltáři přítomný pod způsobami chleba a
vína.
: Kristus je skutečně přítomný v katolic
kých kostelích ve svatostánku.
: Katolické kostely nejsou prázdně
holé
stěny modliteben.
: Mše svátá je bohoslužebný úkon zpřítomňující kalvarskou oběti Ježíše Krista na
kříži; je bohoslužebným úkonem zpřítomnění Ježíše Krista na oltáři pod způsobami a
podobou chleba a vína, a to je vyvrcholením
mše svaté.
Samotným Kristem byla ustanovena mše svá
tá také proto, aby Bůh přestal být nám li
dem slavnostně Vzdáleným, a proto člověku
nenávratně Cizí, ba Cizí tak, že je Nezná
mý. Obsahem Kristova poselství je také to,
že Bůh není jen naším Pánem, ale také na
ším otcem. Jedině Kristus jakožto Syn Boží,
Kristus jakožto Bohočlověk, mohl lidi sou
středit do intimního poměru k Bohu; on sám
svým synovstvím žil intimním vztahem
ke
svému Otci, ve spojení s Otcem.)Bohočlověk
jako člověk byl zde na Zemi plné spojen s
Božstvím; nebyl jen člověkem, ale i Bohem.
Jediný mohl lidem mluvit o tom,
co viděl,
ía co patřil, když také na Zemi viděl své
ho Otce; on jediný mohl lidem mluvit o Ot
ci, jako Syn. Proto byl jediným, kdo mohl
vyhladit z myšlenkového světa člověka jeho
strach, lidský strach před Bohem,
strach
před propastně nepřekonatelným Neznámem.
/ Neučil apoštoly, aby se k Bohu modlili
oslovením "otče náš"? Tak se má člověk otevřít k Bohu, jako dítě ke svému otci.
Ostatně křestané se mají stát účastníky
na životě Božím; účastníky na
skutečném
Kristově zpřítomnění mezi námi lidmi, kte-

SkutzČná
putomnost
K ristova v
OZtáÁnZ
s v á to s tt

Osvobozování
človčka
sk/izz účast
na ž iv o tč
BožZm
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ré se uskutečňuje při každé mši svaté.
Není nad mši svátou; uskutečňuje
mož
nost účasti křestana na svátostné přítomno
sti s Kristem, a proto i skutečné společen
ství s Kristem; v ní jde o skutečnou pří
tomnost Kristovu, nikoli tedy o pouze myšle
nou přítomnost, nebo jen přítomnost v okam
žiku příjímání svátosti Oltářní.
Bůh se stal člověkem také jen proto,
aSpole.de.n6tv-c
bychom se, my lidé, mohli stát - účastníky
6 Ksustem
Božství.
je ú ča stí
To je smysl vykupitelského díla Kristova.
na B ožství
Cílem tu je osvobození člověka v takové mí
ře a v takovém stupni, že osvobozovací pro
ces u člověka má probíhat na základe člově
Osvobozování.
kem prožívané skutečné přítomnosti
Ježíše
člověka
Krista při mši svaté. A jen kvůli člo
má
věku a možnosti osvobozenosti u člověka
probíhat
byla mše svátá ustanovena, a Kristem člově
v prožívání ku dána.
napojení
První křestané žili v této myšlence; ži
člověka
li také tuto myšlenku. Mít osobně Krista.
na Ksiísta
Každou neděli se shromažďovali, aby zno
a ve
vu mohli obnovit své společenství s Kristem
sp o le če n ství
a znovu své osobní napojení na Krista pro
s Kaístem
žít. Shromažďovali se kvůli prožití spole
čenství s Kristem; šlo jim o dosažení sjed
nocení, komunia s Kristem; bylo pro ně
osobním vyvrcholením mše svaté. Ale také vy
vrcholením vzájemného společenství do
společenství Kristova.
.

Osvobození sknze sp o le če n stv í Kaístovo

J ’rvni křestané si hvli dobře vědomi,
že
svou účastí na mši svaté a svým osobním
sjednocením s Kristem, které vytváří vlastní
époleČeňstvi s Kristem, navzáiěm
mezí
seBóu^tvoří společnost, společenství~ KrisWvqj.
Skrze komunio s Kristem nabyté společenství s Kristem spojuje křestany mezisebou~v
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společnost, ve společenství Kristovo.
Přijímáním svátostného Krista vytvářime
své osobní společenství, s Kristem, a_proto
také Vzájemně všichni komunikující s Kris 0-iobni
tem vytvářejí svoleoenstvi Kristovo. Jenom ópoledzn A tví
že pravě běžné- pojetí tohoto druhu společen 4 KfiÁAtm
ství , a hlavně v ědomí, ze do Kristova
spo- je
lecenství chceme náležet, protože víme také podmínkou
o tom, že si přisvojujeme společenství____ s 6poZ&de.nt>tvZ
KnÁAtova
Kristem, to vymizelo z křeslanských myslTT
'Je dobře dělat rozdíl mezi společenstvím
Kristem a mezi spolecenstvim Kristovým.
Nemá každý stát jen sám; nemá stát jako
křestan osamocen před Bohem, byt by stál ve
společenství s Kristem, Bohočlověkem.
Křes tail by měl svůj~1život ž ít v kolekti
vu dětí Božích. Krestane jsou přec shromáž
děni kolem jedné oběti Kristovy;
jsou
ú- Skuzu
castni společně na skutečném zpřítomnění
komunio
Kristovy kalvarské oběti na kříži*, když se 4 KnÁAtm
sejdou na mši svaté, a jdou společně ke sto- |4e dlovdk
iu ťáně, přijímají společně Tělo Kr i s t o v o a l-itává
společenství s Kristem; skrze komunio s Kr iš- údoAlnikem
teín se stávají účastníky na Kristově bož na Kk í a to v d
ství. Nevytvářejí pro toto komunio s Kristem B o z ó lv i
vzájemnou jednotu?
Měli bychom si odnášet z neděíních bohoslužeb touhu, aby vstohni jedno byli,
tot
tiž jedno v KristuT skrze Krista a s Křistem.
l rroŽ^Sychom se shromažďovali _v jednu společnost
či kolektiv společenství Kristova, a proto
5ychom~si neměli zůstat cizí.
Krestanstvi je náboženstvím společenství
Kristova.
PřoEo^jen křestanství alternativou novopohanskemu humanismu, který je však na roz
díl od křestanství zcela člověkostředný,
a
tím pouze horizontální; může vytvářet pouze
horizontální společenství. Jlpní pravda,
by člověk nemohl uspořádat svůj_^věhbe-Z—Bor
ha, to může, atheisticky budovaná společnost*
1
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Totální
moc nad
lidm i
osvobozenými
od Boha
z á leží
v tefioKu.

Lživost
teohie o
člověku
závislém jen
na sobě
samém

se stala ve 20. století velmocí.
Lidstvo může svou Zemi uspořádat -__ bez.
Boha. Ale hned jak se to stane, uspořádá i
poměry, které budou nepřátelské člověku.
Tragika toho záleží jen v tom, že okam
žikem, kdy se popře Bůh, začne se pořádat i
" m oďbez Boha; jenomže když už žádná
jiná
moc nad světem lidí není, musí se do moci nad světem nastolit už jen člověk. A když žádná jiná moc nad světem není, leda lidská
moc, jde jen o to, jak lidstvo, ústředí mo
ci, provede svou moc nad lidmi.
Jenomže lidstvo osvobozené od Boha,
to
jsou přece jen lidi osvobození od Boha.
Když každý jednotlivec má být osvobozen
od Boha, a to je totéž jako osvobození
od
jakékoli ponižující závislosti, takže se uznává jen jedna závislost, závislost každé
ho jedince na sobě samotném, a ta že
je
držitelstvím práva, vládnout sám sobě,
proč by se svoboda od Boha nemohla projevo
vat i jako teror? Když je člověk osvobozený
od Boha závislý jen na sobě samotném, proč
by privátně osobní praxe svobody se neměla
rozvést jako požadavek, který mají uskuteč
ňovat všichni? A když nechtějí? Proč by neměli být podezíráni, že hodlají znovu na
stolit "staré známé člověka ponižující zá
vislosti"? A není uznávání závislosti na Bohu nejponižující závislost? Není svoboda
od Boha osvobození člověka z nejponižující
závislosti? Není persekuce náboženství pou
hé uskutečnění požadavku, aby konečně
na
staly podmínky pro člověka nového, pro člo
věka osvobozeného? Jaképak tedy náboženské
pronásledování?
Pokud závislost na sobě samotném je chá
pána jako jediná závislot, která není
pro
člověka něčím ponižujícím, protože je osob
ním držitelstvím úplné svobody, nejde tu ani tak o to, zda jde opravdu o definici ú-
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plné svobody; je přec známa jako záměna
svobody s nezávislostí; ostatně jen na této
záměně se vybudoval marxovsko-sartrovský
požadavek na osvobození člověka od Boha. Jde
jen o to, závislost člověka na sobě samot
ném prohlásit za držení práva vládnout sám
sobě.
Není držení práva vládnout sám sobě,
které pro sebe proklamoval už biblicky člo
věk v ráji, totéž, iako vydání sebe samotného sobě samotnému na pospas? A nebyl právě
tento požadavek lidstvu dopřán, ale nikoli
jako výsada naprosté svobody, ale
naopak
jako dědičně nesený následek vinv?
' V držení práva vládnout sám sobě byl člcr
věíc d ě ďi čn ě u v a 1e n , ale ne jako ve výsadu;
jde o uvalení blokády na člověka; závislost
na sobe samotn ém neznamená pro člověka nic
jiného, než že člověk byl vydán sobě samot
nému ni pospas, všanc; jen v tom smyslu je
sám sobe pánem". A"Jestliže je člověk sám so
bě vydáiT na pospas, proč by i druzí
kolem
mu~néměTiHbýt dáni na pospas? Proč bynechtěl
mít moc nad těmi druhými, kteří dosud
ne
jsou osvobozeni od Boha? Proč by se člověk
osvobozený od Boha nechtěl stát osvobodite
lem pro ty, kteří dosud nejsou osvobozeni od Boha? Darmo Sartre nepřipomenul
skuteč
nost, v níž člověk se člověku stává peklem.
Atheistické společenství je společenství
osvobozené od Boha.
Prosadí-li se v úsilí, aby souhrn všech
možných druhů náboženství byl osvobozen od
k řesťanstv í , lze mluvit o atheistickém katolicismu, který je nebývalé- horizontálně ideologícký; ovlivněn názorem, který vidí v
křesťanství náboženství rovnocenné s ostat
ními. Není-li křesťanství jediným
dědicem
opravdových náboženských hodnot^ a lze-1 podívanou, kterou evropské křesťanství skýtá
ostatním náboženstvím, jednoduše pojmenovat

ld id i.n l
paávo
vládnout sám
so b i Je Jen
výsadou
být vydán
sám so b i
vsanc

Společenství
osvobozené
od Boha.
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1skandálem, je očekávání spásy už jen frází.
Na jedné straně se s obdivuhodným optimis
mem "každé" náboženství presentuje jako
spásonosné, ale křestanství se neoprávněně,
a hlavně nespravedlivě vytýká, jak prý
se
dosud vlivem katolického křestanství nepoda
Katotíckz
řilo přetvořit společnost a člověka v "nokÁzttamtví
1
vého",
lepšího člověka.
je
Katolické křestanství není jen vertikál
vzntckální
ní, takže Bůh je vše a člověk nic.
Katoli
a
a
hohízontálníi cké křestanství není - horizontální,
tím spíš není pouze člověkostředné, je však
jak vertikální, tak horizontální.
Přímým posláním křesťanství je na prvním
místě povznesení člověka.
Katolickému křestanství jde o osvobození
člověka ze znelidšřujících závislosti, které
mají být ve vztahu k Bohu zbaveny - pocitu
Viny. Zbavit člověka pocitu viny je osvobo
Povznz&zní
zením člověka v nejvlastnějším smyslu v je
Člověka z
ho vztahu k Bohu. Může být však způsobeno a
ponižující
uskutečněno pouze na základě možnosti,
aby
závísíoótí
člověk mohl vejít ve společenství s Kristem
tkvící
jakožto Bohočlověkem.
A to je
vertikálně
vz vzdorní
osobní prvek katolického křestanství. Jde o
víny
osobní prvek v křestanství jakožto ryze osobní zasměrování křestana do vertikálně o\
l sobního sjednocení s Kristem. Toto vertikál
ní povznesení člověka ve sjednocení s Kris\ tem, nutně se musí projevit v každodenní me
zilidské horizontální linii všedního dne u
křestana, ve vztahu člověka k člověku.
Je rozdíl mezi atheistickým altruismem a
mezi křestanskou láskou k bližnímu, protože
ta v sobě zahrnuje i lásku k osobnímu nepří
teli; proto jde o požadavek nesmírně těžký.
Je uskutečnitelný pouze tehdy, pokud se pod
pojmem křestana nerozumí nic jiného než
náležet Kristu pro společenství s Kristem.
Ale to je totéž jako jednat podle Krista,
1 žít v žitém společenství s Kristem, aby ži-
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vot člověka nebyl nic jiného než život s Bo
hem, a proto výsledkem součinnosti mezi člo
věkem a Bohem.
Všechna humanitní hlásání o lidských
praVřctTT lidské dustojnosti, jsou ííbivými ,
farizejskými frázemi dotud, pokud se
pře
svědčivě nevyjasní důvod, proč mám milovat
druhého člověka jako sebe "samotného.
í^ake
je podezřelé mluvit jen^o právech "lidskýcH'
a nemluvit o povinnostech; nemám-li povinnost
milovat Boha, nemám také povinnost vytvořit
žité společenství s Kristem; a tak nemám ani povinnost vytvářet společnost společen
ství Kristova, aby všichni byli jedno
v Kristu. (Gal. 3, 28). Proč se druhému otvírat podle Kristova ducha? Člověk osvobo
zený od Boha, a proto člověk žijící "svůj"
život bez Boha, může mít nanejvýš zájem
o
komunikaci s lidmi. A proto nutně musí
se
stavět proti jakémukoli druhu a stupni sjed
nocování člověka s Bohem, aby na základě uskutečňovaného komunio s Kristem se dalo uskutečňovat i komunio Kristcvo mezi lidmi.
Proto je tak důležité neustále zdůrazňo
vat, že přímým posláním křestanství je po
vznesení člověka.
Křestanství jde na prv
ním místě o osobní povznesení člověka;
aby
na prvním místě bylo u každého jednotlivého
člověka osobně uskutečňováno společenství s
Kristem jako osobní postoj, osobní stav
u
člověka, a proto praxe všedního dne.
Katolickému křestanství jde nejdřív o osobní podchycení a zachycení člověka, o osobní povznesení člověka. Nejde nejdřív
o
podchycení kolektivu, a pak teprve o jed
notlivce. Není pravda, že až bude k lepšímu
změněna společnost, pak že bude teprve mož
no vytvořit "nového", lepšího, štastnějšího
a osvobozenějšího člověka. Ostatně o nového
člověka jde jak atheismu, tak křestanství.
Rozdíl je jen v tom, že u atheismu jde o

M e z d&vodn<jné.
d&vody
íddtkíjch
psiÁv
pouhou
humandtou
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SaJltAOVSký
požadavek
na
osvobozeni
člověka
od Boha
jc-

opakem
katolického
požadavku

osvobození člověka od Boha, zatím co naopak
katolickému křestanství jde o vytvoření osobní blízkosti člověka k Bohu.
Co znamená vytvoření osobní blízkosti k
Bohu - pro člověka?
Osobní blízkost člověka k Bohu má se stát
trvalým stavem, který začíná už v době po
zemského života člověka. Ale to je požada
vek jdoucí nad lidské síly. Co tento poža
davek předpokládá?

Vykoupenízvědomíviny
Katolický
požadavek
na
b líz k o st
člověka
k Bohu

Abý-^byla ofcobní blízkost člověka k Ejému
vůbec možná, musel by být člověk osvobozen
z ponižující závislosti, které si je každý
z lidí vědom, která pronásleduje
každého
člověka, a která pramení z pocitu viny. Jde
o zkušenost starou jak lidstvo samo, a
ke
které dojde každý člověk. Nikdo z lidí není
schopen kompensovat zlo,
likvidovat
beze
zbytku následky špatného lidského skutku, a
svědomí umlčet jednou provždy. Není člověka
bez pocitu viny, není člověka bez hříchu. A
v tom spočívá vlastní neosvobozenost člově
ka. Kdy by mohl člověk nabýt osvobození
z
pocitu viny? Jen na základě suverénního ujištění, že je mu odpuštěn jeho špatný čin,
jeho zlé jednání; ba dokonce že dojde k lik
vidaci následků jím zaviněného zla tím, že
pro člověka osvobozeného od pocitu viny bu
de připraveno nové společenství, které
by
na člověka čekalo jako sdělující a sjednocu
jící, protože neopouští, ale naopak člověka
přij ímá.
Jde o požadavek starý jak lidstvo samo.
Kdo by však mohl realisovat tyto podmín
ky? Jde o rozumem požadované podmínky pro
opravdové osvobození člověka, jde tedy jen
o myšlenkový model; avšak má křestanství v
sobě předpoklad k řešení tohoto požadavku, k

uskutečnění rozumového diktátu po realisovatelnosti dvou podmínek:
: Vyskytly se v dějinách lidstva chvíle, kdy
se nejen mluvilo o osvoboditelnosti člo
věka z pocitu viny, ale kdy se dokonce opa
kovala suverénní ujištění lidem, že se odpou
štějí jejich hříchy?
: Je historickou osobou člověk, který beze
zbytku uskutečnil osvobození člověka z po
citu viny a hříchu?
K realisování myšlenkového modelu na umožnění osvobozenosti člověka z pocitu viny,
a vědomí hříchu, jako špatného - lidského
skutku, v dějinách došlo. Vyskytl se jedi
nečný člověk jako historická osobnost, kte
rý žádal veřejné usvědčení z jakékoli viny,
a hříchu, a proto se mohl osobních nepřátel
suverénně ptát, "kdo z vás může mne vinit z
z hříchu?" Tuto otázku položil Ježíš Kris
tus (Jan, 8, 46), když předtim vlastně neu
stále ujištoval lidi kolem sebe, že On, Je
žíš z Nazareta, jim odpouští hříchy. Nebylo
tím dáno nevyhýbavé ujištění, že člověk pře
stal být neosvobozeným? Požadavek myšlenko
vého modelu na Osvoboditele člověka z hří
chu a z pocitu viny stal se historickým
faktem v Kristově ujištění, že pro každého
člověka přišel Kristus jako suverén
zpro
středkovat osobní blízkost Boží pro člově
ka, pokud člověk touží po smíření jako po osobním dobrodiní.
Katolické křestanství je vystavěno na uskutečnění Boží blízkosti pro člověka,
na
uskutečněném napojení člověka na Krista; a
Bohočlověk jako suverén, mající moc hříchy
člověku odpouštět, - je v křestanství nej
vlastnější podmínkou pro opravdové osvobo
zení člověka. Osvobození člověka ve vlast
ním slova smyslu záleží v intensitě touhy po
smíření, s jakou intensitou se člověk svo
bodně dává všanc Bohu, a činí Boha smyslem,

Podmínky
ptLO

osvobozeni
člověka
z p o citu
v in y

,
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a cílem svého života; člověk upouští svobod
ně od "své" suverenity, aby sám sobě byl cí
KnÁAtm
lem a smyslem svého života, a sám sobě
byl
vydán všanc a napospas. Kristem zprostředko
zpio&tficdkovaná vaná osobní blízkost Boží pro člověka jde v
blízkoAt
pararelní součinnosti s účastí člověka, jak
Boží
intensivně přijímá za "svou" osobní skuteč
pfio clo vžka nost neustále uskutečňované Kristovo
sebe/
zpřítomňování mezi námi lidmi při mši svaté.
/
Stupeň účasti závisí na intensitě osobní
ho sjednocování člověka se svátostným Kris
tem. Stupeň účasti je uskutečňován přijímáním
svátostného Krista, záleží v intensitě, s ja
kou člověk vchází do společenství s Kristem.
Stát v osobní účasti na životě vtěleného
Udaót na
sebcBohočlověka je totéž, jako stát v osobní pří
zfňítonmcvánl tomnosti milosti. Milostí se rozumí sebesděKnit, ta
lování Boží vůči člověku. Přijímáním svátostné
mezí lidm i
ho Krista se u komunikujícího vytváří "jeho"
osobní společenství s Kristem pomocí
sebesdělování samotného Boha vůči člověku jako osobě. Osvobozenost člověka záleží ve skuteč
nosti, že člověk nestojí osamocen před Bohem,
ale stojí v osobním napojení na Krista, v osobním společenství s Kristem. Vtěíerí se sta
lo historickou skutečností jen proto, aby se
lidem mohl stát jejich život na Zemi osobní
účastí na životě vtěleného Bohoctověka.
Smyslem vykupitelského díla Ježíše Krista
vzhledem k člověku je osvobození člověka
z
jakéhokoli druhu viny a hříchu, a proto aby
- pro člověka mohla vzniknout podmínka pro
vznik "nového" života, který povede s Bohem,
prostřednictvím milosti; milosti, která
je
člověku udělována osobně jako jednotlivému a
konkrétnímu člověku.
Tato poznámka je závažného charakteru.
Permisivní theologie zastává nauku o obec
né přítomnosti milosti. Milost prý je obecně
přítomna v každé dějinné situaci, takže prý
každý člověk žije v reálné možnosti
spásy.
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Posvěcující milost Kristova prý se "vtěluje"
do všech situací člověka, dává prý všem lidem
reálnou možnost obrátit se v každém okamžiku
ke Kristu, dělá prý z nich anonymní křestany,
kteří žijí, aniž to vědí, ve společenství
s
Kristem, byt jen anonymně, ba nezvýslovněně.
Vyskytuje se milost, sebesdělování Boží
vůči člověku, - se samozřejmou obecností?
Pokud je milost chápána jako osobní- obdrže
ní Boha, může být přítomna jen na základě osobní účasti konkrétního jedince jakožto oso
by, aby u něho vůbec mohla být uskutečněna přímým zásahem Božím participace,
"účast
na životě Božím" (2 Petr, 1, 4). A to je vždy
jen individuelně osobní obdržení Boha.
Proto může být milost přítomna jen osobně.
Lidské dějiny jsou sice po zmrtvýchvstání
časem spásy pro všechny, ale "čas spásy" nepřeklenul automaticky propast mezi člověkem a
Bohem; propast zůstala, jen byla dána každému
jednotlivci možnost, aby pomocí účasti na mi
losti, udělované osobně jako dar, mohl přešpl
hat propast mezi sebou a Bohem skrze
osobní
společenství s Kristem.
Sartrovské pojetí člověka, který si přec
stačí sám, má totiž moc sám nad sebou samým,
může jen vítat permisivní ujištování o obecné
přítomnosti milosti, a propagovat ji jako na
uku, byt proti učení Tridentina. Kdyby
bylo
možné vecpat se svou lidskou silou do spole
čenství s Kristem, šlo by jen o náboženskou zkušenost, a bylo by možno obrátit se každým
okamžikem ke Kristu, jak učili pelagiáni,
že
víra je svým vznikem dílem lidského úsilí.
Jenomže víra je víc jak vyznávání zjevených
pravd, víra je také stav nového způsobu ži
vota, stav, v němž člověk obdržel Boha, a to
osobně.
OsvobodíteIské dílo Kristovo spočívá ve zprostředkování milosti; to je vždy osobní, aby člověk mohl ryze individuelně v e j í t
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'
do společenství s Kristem. A to je vždy pou
ze osobní stav člověka, skrze osobně individuelní obdržení Boha.
Stavidla milosti, která uvádí člověka ve
Spása je
stav
účasti na životě Božím (2 Petr, 1 , 4 ) ,
osvobození
se neprotrhla okamžikem zmrtvýchvstání do ko
člověka
lektivu lidstva, nezaplavila dějiny lidstva
v Bohu
jako jejich imanentní danost; milost není iobdržením
manentní, ale transcendetní. Milost, a tím i
Boha
spása, není něčím imanentně kolektivním, a
skaze
něčím obecně zkušenostně pociťovaným; naopak
Boží
sdesdelůvání milost není pociťována jako zkušenost, není
vtělena do zkušenosti člověka.
váčí
Dějiny jsou po zmrtvýchvstání Kristově očlověku
pravdu časem spásy, a to pro všechny; pokud
člověk nečiní z vlastní viny překážky,
aby
mohl osobně být skrze milost uschopněn stát
se účastným na životě vtěleného a zmrtvých
Vykoupení
vstalého
Bohočlověka, Ježíše Krista;
pokud
jako
člověk
podle
svých
osobních
schopností
učinil
osvobození
vědomě
a
dobrovolně
všechno
proto,
aby
mohl
člověka
přesvědčeně
přisvědčit
k
pravdám
náboženské,
má
křesťanské víry. Proč by nemohla být nekřes
začÁJt j í ž
ťanská náboženství spásonosná? To mohou být,
na Zemí
pokud
bez vlastní, osobní viny, neznají osobním
křesťanství.
A tak osobní připravenost a in
společenstvím
formovanost
člověka
- rozhoduje, podle pra
s Kristem
vidla, že studium bez přemýšlení je bezcenné,
tak jako intensivní přemýšlení bez systematř
ckého studia je - nebezpečné. To je podmín
ka, která beze zbytku zdůrazňuje právě osob
ní prvek v otázce spásonosnosti náboženství,
a proto i křesťanství.
Vykupitelské dílo Kristovo se neobejde
bez součinnosti s člověkem. Smyslem vykupitelského díla Kristova vzhledem k člověku je osvobození člověka z jakékoli ponižující,
odlidšťující závislosti. Vykupitelské dílo
Kristovo spočívá ve zprostředkování milosti,
pokud člověk z vlastní viny nečiní překážky.
Spása je totéž jako osobně mít Boha.
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