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ÚVOD

Tato kníka vznikala postupnì jako odpovìï na výzvu, kterou
pøedstavoval právì uplynulý rok vìnovaný podle výslovného pøání
Jana Pavla II. tajemství Ducha svatého. Omezit zájem o tuto osobu Nejsvìtìjí Trojice pouze na urèité èasové období by vak bylo
rozhodnì chybou. Navíc, pomineme-li pøes dvacet let stále »mladé« dílo Josefa Zvìøiny,1 èeská teologická knihovna neposkytuje
v oblasti systematické nauky o Duchu svatém èili pneumatologie
mnoho. Nechybìjí jistì odborné studie zabývající se jednotlivými
autory, kteøí se svou pneumatologií zapsali do dìjin teologického
mylení,2 nebo specifickými aspekty tajemství Ducha Boího,3
nicménì novìjí, pøístupný a pomìrnì struèný úvod zaobírající se
posláním Boího Ducha v dìjinách spásy by èeský ètenáø hledal
jen obtínì. Proto také tato publikace, její jednotlivé kapitoly pøedstavují dvanáct upravených a doplnìných èlánkù k roku Ducha
svatého a také jeden jetì nepublikovaný pøíspìvek.
Zámìrem èasopisu pøátel svatého Frantika z Assisi Poutník
bylo seznámit své ètenáøe pomocí seriálu èlánkù srozumitelnou
formou se základy køesanské pneumatologie. 4 Ke zmínìnému
1.
2.
3.
4.

Srov. J. ZVÌØINA, Duch svatý, dar a dárce, duch lásky a pravdy, in: J. ZVÌØINA,
Teologie Agapé I (Praha 1992), 97209.
Srov. napø. L. KARFÍKOVÁ , Duch svatý Bùh aneb ekonomie poznání, in:
L. K ARFÍKOVÁ, Studie z patristiky a scholastiky (Praha 1997), 3861.
Srov. napø. C. V. POSPÍIL, Duch svatý a køí Jeíe z Nazareta, Communio 
mezinárodní katolická revue II/3 (1998), 224245.
Srov. C. V. POSPÍIL, Duch Boí ve Starém zákonì, Poutník 3/1998, 2a5b;
Ruach JHWH a prostøedníci spásy, Poutník 4/1998, 6a8b; Základní charakteristiky novozákonní pneumatologie, Poutník 5/1998, 2a4b; Duch svatý
v ivotì a pùsobení Jeíe z Nazareta, Poutník 6/1998, 4a6b; Pneumatologie
apotola Pavla, Poutník 7/1998, 2a4b; Pneumatologie ètvrtého evangelia,
Poutník 8/1998, 2a4b; Pneumatologie v prvních ètyøech staletích køesanství,
Poutník 9/1998, 2a5b; Trinitární teologie a spiritualita svatého Augustina,
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souboru pøíspìvkù je v tomto svazku pøipojena mení studie
o rùzných významech svátku Seslání Ducha svatého, je se objevila v èasopise Amen,5 a struèné pøedstavení trinitárního schématu svatého Bonaventury z Bagnoregia. Cílem knihy není pouze informovat o základech systematické pneumatologie, ale také
pøivádìt ètenáøe k meditaci Boích tajemství. Teologie by pøece
mìla vycházet z pevné víry, postupovat cestou vìdy a míøit
k zakouení jak v oblasti modlitby,6 tak v kadodenním ivotì.
Nejvìtí prostor je vìnován biblickým základùm a východiskùm
pneumatologie, celkem sedm kapitol. Dalí tøi kapitoly se zabývají problematikou prvních dvou ekumenických koncilù, trinitární teologií svatého Augustina a otázkou vycházení Ducha svatého. Závìreèné kapitoly se zamìøují na frantikánskou pneumatologii, jak ji nacházíme ve spisech svatého Frantika z Assisi,
svatého Antonína z Padovy a svatého Bonaventury z Bagnoregia.
Výe zmínìné tematické okruhy (110) sice pøedstavují základ
køesanské pneumatologie, nicménì nepokrývají celou íøi dané
problematiky. V následujících odstavcích se tedy pokusíme alespoò upozornit na nesmírnou rozvìtvenost a pøekypující bohatost
køesanské pneumatologie.
V první øadì je tøeba pøipomenout, e hovoøit o Duchu svatém
není rozhodnì jednoduché, protoe paradoxní skrytost pøedstavuje jednu z jeho základních charakteristik.7 Vdy on je osobou,
Poutník 10/1998, 2a5b; Pùsobení jednotlivých osob navenek a otázka »Filioque«, Poutník 11/1998, 3a5b; Duch pokory, bratrství a pravé radosti podle
svatého Frantika z Assisi, Poutník 12/1998, 6a9b; Duch pokory, bratrství
a pravé radosti podle svatého Antonína z Padovy, Poutník 1/1999, 4a7b.
5. Srov. C. V. POSPÍIL, Význam seslání Ducha svatého, Amen 6/1998, 1014.
6. Je tedy tøeba vycházet z pevné víry, postupovat pokojnì cestou rozumu, a tak
dospívat k sladkosti nazírání. SV . BONAVENTURA, Christus unus omnium magister, 15, in: Opera Omnia V (Ad Claras Aquas  Firenze 1891), 567a574b
(571b).
7. Srov. V. L OSSKY, Théologie mystique de lÉglise dOrient (Paris 1944), 169,
238.
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pro ni jako by chybìlo v lidské øeèi to pravé jméno.8 Jeho dynamické a mnohotvaré pùsobení lze zahlíet, ale nikdy plnì odhalit,
pojmovì uchopit a zvládnout.9 Tento Duch bude vdy nekoneènì
pøesahovat kadé lidské slovo, nevejde se do ádného teologického nebo filozofického systému, a tak pro nás zùstává a také
vdy zùstane tajemstvím, je je výzvou k vìènému hledání a je
právì tím garantuje nejen svobodu Boha, ale i jeho obrazu, tedy
èlovìka (srov. 2 Kor 3,17). Tohoto Ducha, který boøí vechny podoby nadutosti lidského sebezboování, vechny ideologie, se
nelze zmocnit, protoe poznání daru jakoto daru je moné pouze v jeho pøijímání a sdílení. Jinak øeèeno: Kadý krok smìrem
k hlubímu vhledu do Boích tajemství nevyhnutelnì vyaduje
zakouení ivoucího pùsobení Ducha, který pøece zkoumá hlubiny Boí a zjevuje je Kristovým uèedníkùm (srov. 1 Kor 2,10).
Z toho vyplývá, e pneumatologie proniká celou teologií, vdy
Duch je principem zjevení, jeho pøijetí a zniternìní v srdci uèedníka. Uvìdomovat si samo svìtlo, díky nìmu vidíme, není vùbec
jednoduchou záleitostí.10
Køesanská pneumatologie se bude vyznaèovat nìkolika základními rysy. Jednak úzkým sepìtím mezi Duchem a Jeíem z Nazareta  pùsobení vtìleného Boího Syna a Ducha svatého je sice
nutno rozliovat, ale není rozhodnì správné je oddìlovat, a toté
8.

9.

10.

Srov. SV. AUGUSTIN , De Trin., 15, 12, 13; PL 42, 919  920; S V. TOMÁ AKV .,
Summa theologiae, I, q. 36, a. 1, resp.  I, q. 37, a. 1, resp.  I, q. 40, a. 4, resp.;
H. URS VON BALTHASAR, Der Unbekannte jenseits des Wortes, in: Spiritus
Creator (Einsiedeln 1967), 95105.
Zdá se nám, e tato nepojmenovatelnost Ducha nevyplývá pouze z omezenosti naeho mylení a naí terminologie, ale má svùj koøen pøímo v bytí samotného Ducha. C. NIGRO, Paradosso e kenosi dello Spirito, in: J. S. MARTINS
(ed.), Credo nello Spirito santo I (Città del Vaticano 1983) 947964 (949).
Duch si neádá být vidìn, ale chce se v nás stát vidoucím okem milosti. On
je svìtlem, je není mono zahlíet jinak, ne na objektu jím osvìtleném, a právì
taková je vzájemná láska mezi Otcem a Synem, která se zjevila na Jeíi
z Nazareta. H. U RS VON BALTHASAR, Spiritus Creator (Brescia 1972), 96.
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platí o christologii a pneumatologii. Jednak osobní dùstojností
Boího Ducha, který je vzýván, uctíván a oslavován spolu s Otcem a Synem jako jediný Bùh stvoøitel, spasitel a posvìtitel. Jednak tím, e bude o Duchu vypovídat pøedevím pomocí symbolù.11 V Písmu svatém jsou nejèastìjími symboly ducha ve Starém
zákonì a Ducha svatého v Novém zákonì vítr, dech ivota, vitální
princip, pomazání olejem, vztah lásky, dar, holubice, voda, oheò,
niternost. 12 K symbolùm ji zmínìným lze pøipojit prostor 13
a nìkdy se také hovoøí o paradoxu,14 protoe Duch svatý v dìjinách
spásy harmonicky sjednocuje zdánlivì nesluèitelné prvky. Z toho
nevyhnutelnì vyplývá, e pneumatologická reflexe musí být
v první øadì symbolickou teologií.15 Navíc, jestlie christologie
je samostatným pojednáním o poslání Syna, pak pneumatologie
se bude pøednostnì zabývat pùsobením Boího Ducha v dìjinách spásy.
V pøedkoncilním manuálu dogmatické teologie nenalezneme
samostatný traktát vìnovaný Duchu svatému a v podstatì toté
11.

12.

13.
14.
15.

 kdy Duch svatý není s to dát nám pochopit nesmírnost svého cítìní pomocí bìných a obvyklých slov, zjevuje svá tajemství skrze symboly a podivuhodné obrazy. Z toho vak plyne, e svatí uèitelé, kteøí o tom vem hovoøili
a budou i nadále hovoøit, nedokáí vysvìtlit tyto vìci pouze slovy  vdy to
konec koncù ani nebylo vyjádøeno slovy  a tak to, co se o tìchto záleitostech
obvykle øíká, je ménì, ne v sobì znamení obsahují. SAN J UAN D E LA C RUZ,
Cantico espiritual (A), Prol. 1, in: Obras completas (L. R. DE LA IGLESIA, prep.
por, Madrid 1991), 603.
Pro hlubí seznámení s problematikou symbolù Ducha svatého v Písmì
a v církevních Otcích  H. W. J. ADAMS, Biblical Images of Holy Spirit interpreted in the Light of Fathers of the Church, in: J. S. M ARTIN (ed.), Credo
nello Spirito Santo I (Città del Vaticano 1983), 255289.
Srov. napø. BASIL: De Spiritu Sancto, XXVI, 64; J. MOLTMANN: Il Dio crocifisso
(Brescia 1990), 289.
Srov. C. NIGRO, Paradosso e kenosi dello Spirito, in: J. S. MARTIN (ed.), Credo nello Spirito Santo II (Città del Vaticano 1983), 947964.
O øadì titulù èi symbolù Ducha svatého pojednává pøedevím ze spirituálního
hlediska T. PIDLÍK, Zná Ducha svatého? (Velehrad  Roma 1998), 3143.
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platí i pro scholastickou teologii. Na druhé stranì vak klasická
teologie hovoøí o Duchu Boím a o jeho pùsobení na mnoha místech, lze tedy mluvit o jakési »roztrouené pneumatologii«. V první
øadì je to otázka inspirace Písma svatého, problematika zjevení
a jeho recepce, dále pak tematika pøedávání tohoto zjevení, s èím
souvisí funkce magisteria a asistence Ducha svatého. V dnení
dobì by to vechno spadalo pøevánì do kompetence fundamentální teologie.
Dogmatická èi systematická teologie by hovoøila o Duchu svatém v souvislosti s pojednáním o trojjediném Bohu a pochopitelnì i v souvislosti s christologií. S tím nevyhnutelnì souvisí i mariologie, kde nelze nebrat v potaz Ducha svatého, kdy se pojednává
o Mariinì panenském poèetí a o jejím spoluúèinkování pøi rozdílení milosti. Dále je nutno pøipomenout pojednání o milosti. Rozhodnì nelze Ducha Boího opomíjet, kdy se zabýváme svátostmi a liturgií; staèí pøipomenout pojem epikléze. S problematikou
milosti souvisí i oblast køesanské antropologie a také morální teologie, která  pokud není redukována na pouhý výklad Desatera  hovoøí také o darech a plodech Ducha svatého. Od toho je jen
krùèek k irokému poli spirituality, k problematice spolupùsobení
Ducha svatého pøi duchovním zrání pokøtìného v jednotlivých
stadiích jeho duchovního ivota i tajemství pøebývání Ducha
svatého v srdci uèedníka.16 V pokoncilní dobì krystalizuje dogmatické pojednání o tajemství církve, kde se velmi èasto hovoøí
o úloze Ducha svatého v ivotì církve a o jeho zvlátních darech
jedincùm ve prospìch celku, o charizmatech. Koneènì je nutno
zmínit i eschatologii, v ní jde o dovrení díla stvoøení, spásy i posvìcení, tedy o vyvrcholení vekerého pùsobení Ducha jakoto
dárce ivota, zjevitele, posvìtitele a »oslavitele«.
Nemìli bychom zapomínat, e Duch svatý pøedstavuje jakýsi
prostor kadé pravé náboenské zkuenosti.17 Z toho, co jsme právì
16.

Srov. napø. LEV XIII., Divinum illud munus (encyklika ze dne 9. 5. 1897) 17
(èeský pøeklad  Praha 1998), 2930.

11

øekli, vak vyplývá, e køesanská pneumatologie bude zøejmì také
urèitým prostorem pro dialog s mimokøesanskými náboenstvími. Pøedchozí tvrzení nachází oporu ve velké novince, ji nacházím v dokumentech Druhého vatikánského koncilu,18 které výslovnì pøipomínají, e Duch Boí tajemnì pùsobí i mimo viditelné
hranice nejen katolické církve (ekumenismus),19 ale i køesanství
(mezináboenský dialog). Poslednì zmínìné úèinkování Ducha
Boího je vak vdy chápáno jako pøíprava na evangelium a je
zamìøeno k uskuteènìní tajuplné jednoty lidského rodu v budoucnosti.20
Po tomto pøehledu, který si nenárokuje být vyèerpávajícím, je
nutno uzavøít, e prakticky neexistuje oblast systematické teologie a spirituality, v ní bychom se nesetkali se zmínkou o Duchu
svatém. To ovem znamená, e komplexní pojednání o osobì
Ducha svatého je nevyhnutelnì interdisciplinární záleitostí,
pøesahující hranice dogmatické èi systematické teologie. Vyèerpávající pojednání o Duchu svatém je pouze ideálem, k nìmu se
17.

18.

19.
20.

V dnení teologické reflexi je Duch svatý vnímán stále více jako místo nebo
prostor autentické zkuenosti èlovìka s Bohem v Kristu. Srov. M. B ORDONI,
La cristologia nellorizzonte dello Spirito (Brescia 1995), 29. Obrazu prostoru
vak urèitým zpùsobem vyuívali ji církevní Otcové  srov. BASIL: De Spiritu
Sancto, XXVI, 64.
Pøíkladem postoje církevních Otcù i pozdìjí teologie v této vìci mùe být
Ireneus z Lyonu, který jednoznaènì vyluèuje pùsobení Ducha svatého u tìch,
kdo nejsou sjednoceni s jedinou pravou církví:
Kde je církev, tam je Duch Boí, a kde je Duch Boí, tam je církev a spolu s ní
vekerá milost. A Duch je pravda. Kdo zde nemají úèast a neèerpají ivot z prsou
vlastní matky, nemají pøístup k úasnému prameni, který prýtí z Kristova tìla,
ale hloubí si popraskané cisterny a pijí páchnoucí vodu z bahnitých kaluí.
Adv. haer., III, 24, 1, in: IRENEO DI LIONE, Contro le eresie e gli altri scritti (it.
pøeklad, poznámky, úvod  E. BELLINI , Milano 1981), 296.
Srov. napø. UR 3, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu (Praha 1995), 443.
Církev ví dobøe, e èlovìk, neustále pobádaný Duchem Boím, nemùe
nikdy zùstat úplnì lhostejný vùèi náboenskému problému  GS 41, in: Dokumenty, 214. Srov. AG 3, 11, 15; GS 1011, 22, 26, 38, 9293.
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rozlièné studie a souhrny pouze více èi ménì pøibliují. Toté platí i o tomto svazku, který  jak doufáme  má co øíci nejen bratøím
pracujícím v pastoraci, ale i studentùm teologie a zájemcùm o hlubí
proniknutí do zachraòujícího a oblaujícího tajemství Ducha Otce
i Syna.
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I. DUCH BOÍ VE STARÉM ZÁKONÌ

Kdo chce porozumìt výpovìdím Nového zákona o Duchu svatém, musí dobøe znát jejich starozákonní pozadí. Tím také nae
pojednání zahájíme. Èasto budeme pouze odkazovat na jednotlivá místa, ale jistì nebude na kodu èíst tento úvod do pneumatologie s Biblí v ruce. Následující pøehled toti nechce nahradit pøímý kontakt s Boím slovem, ale napomáhat k hlubímu porozumìní tomu, co nám ve své nesmírné dobrotì Bùh sdìluje sám
o sobì.
Jedním ze základních úskalí je, e slovu duch velmi èasto podvìdomì pøikládáme ponìkud jiný význam, ne jaký mu pøisuzovali svatopisci jak Starého, tak Nového zákona.
Kdy hovoøíme o duchu a kdy øíkáme, e Bùh je duch, co chceme vlastnì øíci? Hovoøíme hebrejsky nebo øecky? Kdy mluvíme
øecky, tvrdíme tím, e Bùh je nehmotný. Jestlie mluvíme hebrejsky, pak míníme, e Bùh je uragán, bouøe, síla, jí není mono
vzdorovat. Z toho veho pak vyplývá i dvojznaènost naeho výrazu spiritualita. Spiritualita spoèívá v tom, e se staneme nehmotnými, anebo v tom, e jsme naplnìni Boím Duchem?1
Velmi èasto myslíme tak, e klademe do protikladu hmotný svìt
nebo tìlesnou stránku lidské existence s nehmotnou oblastí ducha
nebo due. Co je duchovní, je tedy nehmotné, a proto se mnozí
domnívají, jako kdyby Bohu chybìlo tìlo. To ale není úplnì pøesné,
protoe Bohu stvoøiteli a dárci bytí nemùe cosi chybìt. Mnohem
pøesnìjí je tvrzení, e Bùh není omezen èasem a prostorem jako
tìlesa. Bùh také není sloený jako tìlesní tvorové, vdy to, co je
sloené, se mùe opìt rozloit; rozloení je koncem existence vìci
a je smrtí, pokud se jedná o ivého tvora. Bùh je tedy netìlesný ne
1.

J. DANIÉLOU, L horizon patristique (Paris 1971), 2223.
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v tom smyslu, e by mu cosi chybìlo, ale v tom smyslu, e se na nìj
nevztahuje ádné omezení a ádná forma sloenosti, které vidíme
a zakouíme v hmotném svìtì. Bùh není podmínìn stvoøenou hmotou, stvoøeným prostorem a stvoøeným èasem, nicménì stvoøená
hmota, prostor a èas jsou na Bohu naprosto závislé.
Kdy pozorujeme svìt kolem nás, zjiujeme, e existují rùzné
stupnì bytí a e kadý vyí stupeò bytí jednak pøesahuje nií
stupnì bytí, jednak je v sobì obsahuje. Tak napøíklad smysly obdaøený ivoèich v sobì zahrnuje jak hmotu, tak vegetativní formy
ivota. Obdobnì èlovìk svým duchem transcenduje ivoèiný svìt,
nicménì jej v sobì zároveò nese. Bùh jako Stvoøitel tajuplnì
a naprosto jedineèným zpùsobem pøesahuje vechno, èemu daroval bytí, avak rovnì to v sobì podivuhodnì obsahuje. Neobsahuje to ovem takovým zpùsobem, jako napøíklad èlovìk v sobì
zahrnuje hmotu a nií formy ivota. Èlovìk toti na tom vem
závisí. Bùh obsahuje vechno tak, e na ádné nií formì bytí
a ivota nezávisí, ale vechny nií formy bytí jsou podílem na
absolutní plnosti, která je od vìènosti v Hospodinu, a tak plnì
závisí na tom, který je Dárce bytí a kadého ivota.
Pokud tomu dobøe rozumíme, nebude nám èinit nejmení potíe skuteènost, e Slovo se v plnosti èasu stalo tìlem, 2 e jednorozený Boí Syn se stal skuteèným èlovìkem. V Bohu se tím nedìje
ádná zmìna, protoe jako Pán a Stvoøitel v sobì tajuplnì obsahuje vechno, co stvoøil. Nebude nám èinit potíe ani to, e pøedmìtem naí nadìje je vzkøíení tìla a jeho oslavení  zbotìní.
Pravým protikladem Boího Ducha není tìlo a hmota,3 jeho pravým protikladem je sobectví a høích jako neláska.
V této souvislosti není jistì bez zajímavosti, e ádný starozákonní autor nenapíe: Bùh je duch. Pro Izraelity by takové tvrzení
2.
3.

Srov. Jan 1,14.
Jeden z nejvìtích køesanských myslitelù Tertullian (160222/3) uèil: Tìlo je
základem spásy. T ERTULLIAN, De carnis res., 8, in: M. J. ROUET DE JOURNEL,
Enchiridion Patristicum (Barcelona 194614), 362.
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toti znìlo velmi podivnì, protoe duch byl pøedevím dech, vanutí nebo stav mysli, tedy základní projev nìèího ivota a nìèí
síly, ale nikoli samostatné bytí. Takové tvrzení by nevyhnutelnì
vyvolávalo v myslích posluchaèù a ètenáøù otázku, zda Bùh opravdu existuje. Teprve Nový zákon se vysloví v tomto smyslu,4 ovem
duch tu opìt není mínìn jako opak tìla nebo hmoty, nýbr jako
pravá plnost ivota a nezmìrné síly.
Pokud chceme ponìkud hloubìji porozumìt tajemství Boího
Ducha, nezbývá nic jiného, ne se seznámit s tím, jaké významy
mìlo slovo »duch« pro svatopisce. Tato partie se mnohým z nás
bude asi zdát velmi suchá a nezáivná. Nenechme se ale odradit,
protoe znalost terminologie a pøísluných významových spojitostí je pro dalí úvahy stejnì dùleitá jako znalost not pro toho,
kdo hraje na nìjaký hudební nástroj.
Nejprve si musíme pøipomenout, e hebrejsky se duch øekne
ruach a e tento výraz je enského rodu. Øecky se tatá skuteènost vyjádøí slovem støedního rodu pneuma, proto se také nauka o Duchu svatém odbornì nazývá pneumatologie. Latina pøekládá tyto výrazy slovem muského rodu spiritus. V sanskrtu,
který je jakýmsi zøídlem vech indoevropských jazykù, se toté
vyjadøuje pomocí slova atman. Ve Starém zákonì se s výrazem
ruach setkáme tøistaosmasedmdesátkrát a LXX5 jej ve dvou stech
sedmdesáti devíti pøípadech tlumoèí øeckým slovem pneuma. Toto
slovo se objevuje relativnì èasto v nejstarích historických knihách (Sd, 1 Sam), velmi málo v prorockých knihách pøed exilem,6 frekvence uití opìt silnì narùstá v prorockých spisech exilního a poexilního období. Pro nás tak dùleitý výraz »Duch svatý«
4.
5.

6.

Srov. Jan 4,24.
Septuaginta je øecký pøeklad Starého zákona, který vznikl a rozíøil se jetì pøed
vznikem køesanství. Vzhledem k tomu, e pohanokøesané neznali hebrejtinu
a hovoøili vìtinou øecky, byl tento pøeklad Starého zákona pro mladou církev
velmi dùleitý.
Nabúkadnesar dobyl Jeruzalém a vyvrátil chrám v roce 587/6 pøed naím letopoètem. Tím zaèíná zhruba sedmdesátileté období babylonského vyhnanství.
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 ruach quado  se vyskytuje ve starozákonních spisech pouze
tøikrát.7 Musíme si být velmi dobøe vìdomi toho, e Starý zákon
byl pøísnì monoteistický a e jeho autoøi nevìdìli nic o tajemství
Nejsvìtìjí Trojice. Slovní spojení ruach quado tedy neznamená osobu Ducha Boího, stejnì jako text Gn 1,2, který hovoøí
o Boím duchu vznáejícím se nad vodami. Kdy Starý zákon
mluví o Boím duchu nebo o Boí moudrosti, nejedná se o osoby
Nejsvìtìjí Trojice v novozákonním slova smyslu, ale o urèité
literární personifikace Boího pùsobení a Boí moci. Take 
pokud hovoøíme o Starém zákonì  budeme psát výraz »duch
Boí« s malým poèáteèním písmenem. K pojetí Boího Ducha
jako osoby dochází a Nový zákon pøedevím díky vtìlení jednorozeného Syna Boího,8 o tom ale budeme hovoøit pozdìji.
Slovo ruach stejnì jako pneuma nebo spiritus mají v zásadì tøi
okruhy významù. První z nich je kosmický a jedná se o vanutí vìtru. Jestlie okolní pohanské národy dávaly rùzným druhùm vìtru
specifická jména a uctívaly je jako bostva, Izrael tomuto pokuení
nepodlehl, jak o tom svìdèí skuteènost, e ruach patøí Hospodinu
a je mu plnì podøízena. Vítr je Boím tvorem9 a Hospodin jím disponuje zcela svobodnì.10 Vítr je tedy jakýmsi privilegovaným prostøedkem, jím si Bùh slouí jak proto, aby zachránil,11 tak proto,
aby napravoval.12 Ruach jako vítr nebo vánek je rovnì prùvodní
okolností nebo urèitým prostorem zjevení Boha èlovìku.13 Vítr je
Srov. l 50/51,13; Iz 63,10.11. Kniha Moudrosti byla napsána øecky a výraz
duch svatý se v ní vyskytuje dvakrát  srov. Mdr 1,5; 9,17.
8. Take to, co bylo ve Starém zákonì prostou personifikací, se díky Kristu zaèíná jevit jako rozliená osoba, pøesnì tak jako se »Moudrost« a »Slovo« v Kristu
staly vlastní rozlienou osobou. J.-H. NICOLAS, Sintesi Dogmatica I (Città del
Vaticano 1991), 94.
9. Srov. Am 4,13.
10. Srov. Jer 10,13; l 135,7; 104,4; Job 28,25; Pø 30,4.
11. Srov. Ex 14,21; Nm 11,31.
12. Srov. Ez 13,11n.
13. Srov. Ez 1,4; 1 Král 19,9n; Dt 7,2.
7.
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dokonce oznaèován pøímo jako Boí dech v poetickém popisu pøechodu Rudým moøem.14 Nikdy ale není ve Starém zákonì identifikován JHWH a ruach: pro Izraele tedy neplatí, ani e Hospodin je
duch, ani e ruach je Bùh. Ruach JHWH je genitivní vazba, která
indikuje, e JHWH je pùvodcem vìtru, e si jím slouí, jde tedy
o vztah pøíèina  úèinek, pøíèina  prostøedek pùsobení.15
Druhým okruhem pouití slova ruach je ivot èlovìka nejprve
na fyziologické rovinì, jedná se o prostý dech, protoe kdo dýchá, ije, a kdo nedýchá, je mrtev, ponìvad Bùh mu odòal ruach. 16 Dech ivota je toti zásadnì darem Boím.17 Druhou antropologickou rovinou významu slova ruach je oblast psychologie. Ruach je zøídlem emocí a stavù mysli, take »zùstat bez ruach«
znamená ohromení nebo úas.18 Okøát na duchu, nabýt znovu
ducha, nabýt znovu radosti a chuti do ivota je u Jakuba spojeno
se zprávou, e jeho ji oelený syn Josef je naivu. 19 V sapienciální literatuøe se setkáváme s výrazy, které popisují tíseò jako
»úzkost ruach«, 20 pýchu jako »povýenost ruach«,21 pokoru jako
»poníenost ruach«, 22 trpìlivost jako »íøku ruach«23. Dále se
slovem ruach oznaèuje lidské nitro, z nìho vycházejí rozhodnutí. V tomto smyslu se ruach pøibliuje významu slova nefe 
due  a nìkdy se dokonce stává synonymem slova leb  srdce. 24
Hospodin mùe pøímo pùsobit na toto duchovní jádro èlovìka,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Srov. Ex 14,21.
Srov. R. PENNA , Lo Spirito di Cristo (Brescia 1976), 32.
Srov. l 104,2930; Kaz 3,21.
Srov. Gn 2,5; Zach 12,1; l 104,2930; Kaz 12,7.
Srov. 1 Král 10,5.
Srov. Gn 45,27.
Srov. Job 7,11.
Srov. Pø 16,18.
Srov. Pø 29,23.
Srov. Kaz 7,8. Èeský pøeklad pochopitelnì nemùe opisovat tyto výrazy doslovnì.
Srov. Ez 18,31; 36,26.
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a pohnout jej k jednání v dìjinách spásy, jak na to ukazuje formule: »Hospodin vzbudí ducha «.25
Tøetí okruh významù je ve vlastním slova smyslu teologický,
protoe se jedná o pùsobení ruach JHWH. Podle toho, co jsme
vidìli, je zøejmé, e ruach JHWH je vlastnì jakoby »dechem Boím«. Y. Congar dokonce tvrdí, e je zøejmì správnìjí pøekládat
nìkterá místa, kde se hovoøí o ruach JHWH, ne obvyklým výrazem »duch Boí«, ale pøiléhavìjím obratem »dech Boí«.26 Izraelita, kdy uslyel výraz »ruach JHWH«, si toti zøejmì bezprostøednì pøedstavil konkrétní pùsobení Boího dechu. Zhruba ve
stovce pøípadù ruach JHWH oznaèuje Boí sílu, která dynamicky
pùsobí v dìjinách spásy tak, jak je to v souladu s Boím plánem.
kála moných významù slova ruach je tedy znaèná a pøekladatelé Starého zákona jsou èasto na rozpacích, jak správnì jednotlivá místa tlumoèit do moderních jazykù. Proto v tomto pøípadì platí o naich pøekladech víc ne obvykle, e kadý pøeklad je
zároveò i urèitým výkladem.27 Duch Boí je tedy pro Izraele výrazem Boí svrchované moci nad vím stvoøeným, Boí pøítomnosti a Boího pùsobení v dìjinách spásy. Lidský ivot projevující se dechem, emocemi a svobodou volby vycházejícími z nitra je
podílem na Boím ivotì, na Boí síle a na Boí svobodì. Díky
svému ruach Hospodin nepùsobí na èlovìka pouze zvenku, ale
také zevnitø, øekli bychom pøímo v srdci èlovìka.
Pro nás je nespornì velmi dùleité, e ruach je jakýmsi prostorem setkání èlovìka s jeho Pánem a Stvoøitelem.28 Je tedy prostorem kadé naí modlitby, kadé naí hlubí náboenské zkuenosti, základním horizontem kadé pøimìøené výpovìdi èlovìka
25.
26.
27.

28.

Srov. napø. Jer 51,11; 1 Kron 5,26; 2 Kron 21,16; 36,26.
Srov. Y. CONGAR, Credo nello Spirito santo I (Brescia 1981), 17.
Dnes napøíklad nechybìjí pøeklady Písma, kde text Gn 1,2 nabývá pro nás
zcela nezvyklé podoby: Nad vodami se vznáel Boí vichr. Srov.
K. H. SCHELKLE , Teologia del Nuovo Testamento II, Dio era in Cristo (Bologna
1980), 250, pozn. è. 1.
Srov. Ez 1,4; 1 Král 19,9n; Dt 7,2.
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o Bohu a stojí nevyhnutelnì v pozadí kadé pravé teologie. Zùstává vak nepostiitelný stejnì jako proudìní vzduchu, který vdechujeme, a jako svìtlo, díky nìmu vidíme jednotlivé pøedmìty.
Kdy hovoøíme o Boím zjevení se èlovìku skrze slovo, pak bychom si mìli uvìdomit, e kadé vyøèené lidské slovo je neseno
silou dechu. V tom smíme vidìt urèitou analogii s Boím zjevitelským slovem, protoe i ono je neseno silou Boího dechu, silou
Ducha svatého. Bez slova není pro nás Duch svatý postiitelný,
bez Ducha svatého slovo nevyhnutelnì ztrácí svoji sílu a pùsobnost, a tak zùstává prázdnou formou a pouhou literou.
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II. RUACH JHWH A PROSTØEDNÍCI SPÁSY

Pro starozákonní autory platilo, e mnohem víc ne o to, jak je
Bùh sám v sobì, se zajímali o Boí pùsobení v dìjinách spásy.
Toté pochopitelnì platí i pro tajuplnou Boí sílu, tedy o ruach
JHWH, jí Hospodin vybavoval a provázel celou øadu rozlièných
lidských prostøedníkù, skrze které zasahoval do ivota Izraele.
Jednalo se o patriarchy, proroky, knìze, soudce, krále a koneènì
o slíbeného Mesiáe posledních èasù, v nìm mìly vechny tyto
zprostøedkovatelské linie dojít plnosti a vyvrcholení.1 Kadý prostøedník tedy urèitým zpùsobem vypovídá o tajuplném Boím duchu a urèitým zpùsobem jej i zjevuje. Jestlie vechny zprostøedkovatelské linie vrcholí v Kristu, pak v nìm vrcholí i zjevení Boího Ducha jako osoby Nejsvìtìjí Trojice. Kdo chce správnì
porozumìt novozákonnímu zjevení Ducha svatého v Kristu, musí
nevyhnutelnì vyjít z toho, jak pùsobení ruach JHWH v rozlièných prostøednících spásy chápali a popisovali starozákonní svatopisci.
1. Soudcovsko-královská linie zprostøedkování
V nejstarích vrstvách SZ se setkáváme se svìdectvím o charizmatickém pùsobení ducha, který se na pøechodnou dobu a naprosto svobodnì zmocòuje urèitého èlovìka, jeho pak uschopòuje k mimoøádným èinùm ve prospìch Boího lidu. Jedná se
pøedevím o období soudcù, tedy asi o 150 let mezi vstupem do
zaslíbené zemì a ustanovením království.2 Soudci byli vybaveni
1.

2.

Proto je také Jeí nazýván jediným prostøedníkem mezi Bohem a lidmi (srov.
1 Tim 2,5). Právì na tomto základì je Mu z Nazareta nazýván králem, prorokem, knìzem, ale také Boím Slovem (srov. Jan 1,118), protoe i ono stojí
mezi Bohem a èlovìkem.
Srov. Sd 3,10; 6,34; 13,25; 14,6; 14,19.
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a vyzbrojeni duchem, který se jich zmocòoval, aby osvobozovali
Izraele z moci jeho nepøátel a podmanitelù. Tato osvoboditelská
linie vrcholí v postavì krále Davida, o jeho naprosto mimoøádném vztahu k ruach JHWH vypovídá následující text:
Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostøed jeho bratrù. A duch Hospodinùv se zmocòoval Davida od onoho dne
i nadále.3
Text je dùleitý z více hledisek. V první øadì je spoèinutí ducha Boího na Davidovi spojeno s pomazáním olejem, je vykonal knìz a prorok Samuel. Mùeme v tom vidìt vzor urèité institucionalizace pùsobení ducha4 skrze Boího pomazaného, tedy
krále. Navíc je tu velmi dùleitá zmínka o trvalosti vztahu mezi
Davidem a duchem Boím. Cosi podobného se neøíká o nikom ze
soudcù, jich se toti duch zmocòoval pouze na pøechodnou dobu.
Definitivnost Davidova vyvolení a pùsobení Boího ducha v nìm
je tøeba vidìt v souvislosti s Nátanovým proroctvím v 2 Sam 7,5
protoe to vechno je zamìøeno do budoucnosti. Teprve pozdìjí
generace odhalily pravý smysl Davidova vyvolení a výjimeèného
pùsobení ruach JHWH v nìm stejnì jako rozpoznaly hlubí význam Nátanova proroctví.
Davidovi potomci, kteøí panovali v Izraeli a pozdìji pouze nad
Judovým a Benjamínovým kmenem, byli pro Boí lid velkým
zklamáním. Poruovali toti velmi snadno a velmi èasto smlouvu s Hospodinem, a tak se zhruba asi dvì století po Davidovi ozývá slovo proroka:
I vzejde proutek z paøezu Jiajova a výhonek z jeho koøenù vydá
ovoce. Na nìm spoèine duch Hospodinùv 6
1 Sam 16,13.
Obdobou této institucionalizace pùsobení ruach JHWH je popis toho, jak byl
Jozue naplnìn ruach JHWH v souvislosti s Mojíovým vkládáním rukou. Srov.
Dt 34,9.
5. Srov. Y. CONGAR, Credo nello Spirito santo I (Brescia 19843 ), 21.
3.
4.
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Objevuje se oèekávání ideálního a dokonalého Boího pomazaného, Davidova potomka, díky nìmu se vyplní vechny pøísliby. Tento Mesiá bude naprosto mimoøádným zpùsobem vybaven
mocí Hospodinova ducha. Sloveso nuah  spoèívat, odpoèívat 
oznaèuje velmi úzký a výjimeèný vztah mezi budoucím Pomazaným a duchem JHWH.7
2. Proroci a duch Boí
Jestlie základní úlohou soudcù a králù bylo osvobozovat
a zachraòovat Izraele pøed nepøáteli, proroci mìli za úkol zjevovat
lidu Boí vùli, a tak udrovat Izraele ve vìrnosti ke smlouvì
s Hospodinem. I kdy nepíící proroci jsou nìkdy uvádìni v souvislost s pùsobením ruach,8 první píící proroci v pøedexilním období9 se na ruach neodvolávají, v popøedí stojí jednoznaènì slovo
Boí a výpovìdi typu »tak praví Hospodin« anebo »výrok Hospodinùv«. V této dobì se setkáváme s tak zvaným nabiismem: jde
o rùzné náboenské skupiny vyznaèující se extatickými náboenskými projevy, jako jsou zpìv a rytmický tanec.10 Není tu ovem
témìø ádná zmínka o slovu a o poselství od Boha. Snad právì
proto se Hospodinovi proroci v devátém a osmém století pøed Kristem od tohoto lidového nabiismu znaènì distancovali a nezmiòovali se o tom, e by byli pod vlivem ruach.11 Konec koncù podobné
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Iz 11,2.
Srov. 2 Král 2,15.
Srov. napø. 2 Král 2,15.
Nabúkadnesar dobyl Jeruzalém a vyvrátil chrám v roce 587/6 pøed naím letopoètem. Tím zaèíná zhruba sedmdesátileté období babylonského vyhnanství.
Srov. napø. 1 Sam 10,6n.; 19,23.
Davidovo chování pøi pøenáení archy se v mnohém podobalo praktikám lidového nabiismu. Soud jeho eny Míkal je odrazem toho, jak byly tyto náboenské praktiky posuzovány v Izraeli (srov. 2 Sam 6,123). Dluno ovem poznamenat, e Davidova pokora nalezla zalíbení v Boích oèích. I nae mluvení
o nevýslovných Boích tajemstvích není nièím jiným ne pouhým »tancem
pøed archou«.
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zpùsoby extatického nabiismu se projevovaly i u Baalových prorokù a Elijáovo chování silnì kontrastuje s jejich rituálním bìsnìním.12 Urèitý náznak spojitosti mezi pùsobením píícího pøedexilního proroka a ruach JHWH se objevuje v Oz 9,7, ale není jasné,
zda se jedná o proroka nebo o hanlivé oznaèení Ozeáových konkurentù.13 Rovnì text Mich 3,8, kde se hovoøí o spojení mezi aktivitou proroka a jeho naplnìním Boím ruach, pravdìpodobnì nepochází z pøedexilní doby, a mùeme se domnívat, e se jedná
o pozdìjí interpolaci z doby exilu nebo z pozdìjí epochy.
Situace se radikálnì mìní bìhem babylónského vyhnanství,
zejména pod pøímým vlivem proroka Ezechiela, který èasto hovoøí o úzké vazbì mezi prorokem a ruach.14 Je vak zajímavé, e
pùsobení ruach se týká spíe prorokova jednání, a ne tolik slova,
je pronáí. Spojitost duch  slovo se objevuje pouze v Ez 11,5,
avak zdaleka není vylouèeno, e i zde se jedná o pozdìjí vsuvku.15 Relace mezi pùsobením ducha a prorockým slovem se dostává do popøedí teprve v dobì po návratu vyvoleného národa
z babylónského vyhnanství, jak na to poukazuje napøíklad Neh
9,30 a Zach 7,12. Z toho ovem vyplývá, e formulace z køesanského vyznání víry o Duchu, který mluvil ústy prorokù,16 se jednoznaènì zakládá na poexilním chápání proroctví v Izraeli. Proroci jako Ámos nebo Jeremjá by se zøejmì podivovali, kdyby
jim nìkdo øekl, e hovoøili pod vlivem ruach JHWH.

12.
13.
14.
15.
16.

Srov. 1 Král 18.
Pozn.  napøíklad v textu ÈEP staèí odstranit otazníky, které se pochopitelnì
v originálu nedají nalézt, a celý smysl výpovìdi se znaènì pozmìní.
Srov. napø. Ez 3,12; 8,3; 11,1.24.
Srov. F. LAMBIASI, Lo Spirito santo: mistero e presenza (Bologna 1987), 38.
Tento výrok se ovem neomezuje pouze na proroky ve vlastním slova smyslu,
jedná se o vechny autory Písma, kteøí byli inspirováni Duchem svatým.
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3. Oèekávaný Mesiá a duch Boí
V exilním a poexilním období se pøedchozí linie syntetizují
a zejména v textech Deuteroizajáe17 se jak královská osvoboditelská funkce, tak prorocké zjevitelské poslání spojují v postavì tajuplného Sluebníka JHWH. Na bázi pùvodního textu Iz 11,1n. se
tak zaèíná rozvíjet stále zøetelnìjí teologie budoucího Mesiáe.
V prvním zpìvu o Sluebníkovi (srov. Iz 42,17) se jasnì øíká, e
Hospodin na nìj vloil svého Ducha (v. 1). Toto vybavení pak
uschopòuje Sluebníka k tomu, aby jako prorok hlásal spravedlnost (v. 1d; 3c; 4b; ohlaoval torah 4c). Navíc má ale také osvobozovat (v. 7), to je ovem funkce soudcù a králù. Jedná se tedy
o Sluebníka, který »sedí na královském trùnu a zároveò je odìn
prorockým plátìm«.18 Rovnì v posledních kapitolách knihy Izajá19 se hovoøí o Mesiái a jeho vztahu k Boímu duchu (srov. Iz
61,13). Duch Hospodinùv je základním výbavením a pomazáním
Mesiáe (v. 1ab). Mesiá je poslán hlásat radostnou zvìst (v. 1c),
ale zároveò také osvobozovat (v. 3n.). Je tedy zcela zøetelné, e
oèekávaný Mesiá bude v naprosto výjimeèném pomìru k ruach
JHWH a e bude naplòovat jak úlohu krále, tak úlohu proroka. Jeí z Nazareta si byl velmi dobøe vìdom toho, e je vybaven Boím
Duchem, a proto zapoèal svoje veøejné pùsobení tím, e na sebe
výslovnì vztáhl slova z jedenaedesáté kapitoly knihy proroka Izajáe.20
Na tomto spojení mezi královskou funkcí osvoboditele, zachránce, spasitele, vykupitele a prorockým posláním zjevovat se v posledním dùsledku zakládá i to, e dnes hovoøíme o dvojím význa17.

18.
19.
20.

Jedná se o proroka, který pùsobil zøejmì v babylonském vyhnanství a svoje
dílo sepsal pod jménem proroka Izajáe, za jeho pøímého pokraèovatele se
povaoval. Jeho dílo zaèíná 40. kapitolou knihy proroka Izajáe.
H. GRESSMANN, Der Messias (Göttingen 1929), 310.
Nìkteøí exegeti hovoøí o tak zvaném Tritoizajáovi, který mìl pùsobit po návratu z babylonského vyhnanství.
Srov. Lk 4,16n.
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mu Kristova pùsobení. Vdy kadé tajemství jeho ivota má pro
nás jednak zjevitelský, jednak vykupitelský význam.21
4. Veobecné vylití Boího ducha jako znamení
mesiáských dob
Vedle pøíslibu Mesiáe, který bude ve zcela jedineèném vztahu k duchu Boímu,22 se zaèíná rozvíjet i pøíslib vylití ducha Boího na vechen lid, k nìmu dojde v posledních dobách. Duch
bude darován nejen výjimeèným osobnostem, ale vem vìøícím.
Tento rozmìr starozákonního pojetí pùsobení Boího ducha je
patrný u proroka Ezechiela:
A dám vám nové srdce a do nitra vám vloím nového ducha
Vloím vám do nitra svého ducha; uèiním, e se budete øídit mými
naøízeními, zachovávat moje øády a jednat podle nich.23
V pozadí citovaného úryvku je cítit text Jer 31,31n.: V poslední dobì dojde k vylití ducha na vechny vìøící, tento duch JHWH
bude principem nového zachovávání zákona, z nìho bude pramenit mesiáský pokoj. Výslovný pøíslib vylití ducha na vechny
lidi nabývá definitivní podoby u proroka Joela 3,1n. Pøesnì tento
text pak pouije Petr v den Letnic,24 aby jeho pomocí vyloil smysl
události seslání Ducha svatého. To znamená, e prvotní církev
povaovala to, co se odehrálo o Letnicích, za pøímé naplnìní zmínìných starozákonních pøíslibù. Tím se také definitivnì potvrzovalo, e ukøiovaný a vzkøíený Jeí z Nazareta je skuteènì tím
slíbeným Boím Mesiáem, o nìm hovoøili proroci Starého zákona.
V souvislosti s poexilním oèekáváním vylití ducha Boího na
vechen lid je tøeba èíst i text Nm 11,1417.2430. Jedná se to21.
22.
23.
24.

Srov. KKC 516517.
Tak chápala Jeíovo pùsobení i prvotní církev. Srov. Sk 10,38.
Ez 36,26n.; srov. Ez 11,19n.
Srov. Sk 2,1721.
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ti o velmi pozitivní hodnocení skupinového záitku pùsobení
ruach JHWH, a takový pøístup k podobným náboenským projevùm nebyl v pøedexilním období pravdìpodobný. Mojíovo pøání  Ké by vechen Hospodinùv lid byli proroci! Ké by jim
Hospodin dal svého ducha!25  svìdèí o souvislosti s poexilními
ambicemi vyvoleného národa. Je nabíledni, e bychom si mìli
pøát toté co Mojí v knize Numeri. Vdy viditelné pùsobení
Ducha svatého v pokøtìných pøedstavuje velmi pádný dùkaz, e
Jeí z Nazareta je opravdu Spasitelem kadého èlovìka a e církev skuteènì pokraèuje v jeho vykupitelském a zjevitelském poslání.

25.

Nm 11,29.
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III. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
NOVOZÁKONNÍ PNEUMATOLOGIE
Nový zákon je napsán øecky, a tak je v nìm skuteènost ducha
vyjadøována slovem støedního rodu pneuma, které se objevuje
v sedmadvaceti inspirovaných spisech celkem tøistadevìtasedmdesátkrát. 1 Je tedy patrné, e èetnost výskytu tohoto výrazu je
mnohem vyí ne ve Starém zákonì. Ponìkud ménì se setkáváme se slovem pneuma v synoptických evangeliích, zatímco ve
Skutcích, v Pavlových listech a v Janovì evangeliu se objevuje
velice èasto. Dalí odlinost spoèívá v tom, e v Novém zákonì
jednoznaènì pøevauje teologický význam slova; kosmologický
a rùzné antropologické významy stojí ponìkud ve stínu. Ve Starém zákonì jsou vechny tøi významové okruhy slova ruach zastoupeny vcelku rovnomìrnì.
Struènì a výstinì uspoøádat to, co Nový zákon uèí o Duchu
svatém, rozhodnì není lehkým úkolem. Nesnadnost úlohy vystihnout bohatství Boího slova pocioval ji Cyril Jeruzalémský.2
Kadý pokus o tak zvanou biblickou teologii, tedy i nae snaení o souhrnný pøehled novozákonní pneumatologie, se ve srovnání s nesmírným bohatstvím Boího slova podobá natrhání skromné vonièky kvìtù na velké rozkvetlé louce. Nejprve se budeme
vìnovat základním charakteristikám novozákonní pneumatologie, v následujících pøíspìvcích se pak budeme moci na tomto
základì vìnovat jednotlivým popisùm pùsobení Boího Ducha
v Jeíovì ivotì a v dobì novozákonní církve.
1.
2.

Srov. L. COENEN  E. BEYREUTHER  H. BIETENHARD (ed.), Dizionario dei concetti biblici del Nuovo testamento (Bologna 1989), 1787.
Nyní se pokusíme z tìchto Písem vybrat cosi prostého k zapamatování, obdobnì jako kdy se na rozkvetlé louce natrhá vonièka rozlièných kvìtin. SV. CYRIL
JERUZALÉMSKÝ , Le Catechesi, 17,20 (it. pøeklad C. RIGGI, Roma 1993), 392.
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Pokud chceme odbornì zkoumat novozákonní spisy a ptát se
jich na tajemství Ducha Boího, musíme si nejprve uvìdomit, e
z historicko-kritického hlediska ne kadá výpovìï o pneuma Theú
 o Duchu Boím  v sobì výslovnì obsahuje pojetí Ducha jako
osoby, i kdy takové pochopení zároveò není nikdy explicitnì
vylouèeno. V pøekladech do moderních jazykù sice èteme témìø
vude slovo »Duch« s velkým poèáteèním písmenem, ale to je
pouze urèitý tradièní výklad textù ve svìtle Janova evangelia, které o Boím Duchu hovoøí tak, e se jeví jako osoba vedle osob
Otce a Syna. Dluno vak podotknout, e technický výraz »osoba« vstupuje na scénu mnohem pozdìji, ne byl dopsán poslední
inspirovaný text Písma. Pøedevím v synoptických evangeliích je
èasto cítit starozákonní pojetí ducha jako tajuplné Boí moci a síly.3
Pojetí Ducha svatého jako osoby se vyjasòuje a v literárnì pozdìjích vrstvách Nového zákona, pøedevím v Janovì evangeliu,
jak u bylo øeèeno, i kdy náznaky tohoto pokroku v pneumatologii jsou patrné ji u Pavla. Trinitární køestní formule u Matoue,4
která staví Ducha výslovnì na roveò Otci a Synu, pøedstavuje jediné místo v synoptických evangeliích, kde je pneuma jednoznaènì pojímáno jako osoba. Srovnání s knihou Skutkù vak vede
k závìru, e tento výrok zøejmì odráí pozdìjí církevní praxi
udìlování køtu, a tedy patøí k literárnì mladím vrstvám Nového
zákona. 5 Se znaènou mírou pravdìpodobnosti se tedy nejedná
o slova pøímo vyslovená Vzkøíeným, ale o vyjádøení toho, jak
prvotní církev pod pøímým vlivem Ducha svatého  tedy zcela
 evangelia vyuívají pneumatologie, ji pøebírají ze Starého zákona. Duch
svatý je prostì duch, mocné vanutí, kterým Bùh tvoøí a oivuje, je silou, skrze
ni Jeí koná zázraky a vyhání démony (srov. Sk 10,38n.; Mt 12,28; Lk 11,20).
Y. CONGAR, Credo nello Spirito santo I, 30, pozn. è. 5.
4. Srov. Mt 28,19.
5. Je moné, e tato formulace v urèitých detailech obráí pozdìjí liturgickou
praxi prvotní komunity. Je dobøe známo, e ve Skutcích se hovoøí o køtu »ve
jménu Jeíe Krista« (srov. Sk 1,5n.; 2,38n.). Poznámka k Mt 28,19 in: La
Bibbia di Gerusalemme (Bologna 19899), 2156.
3.
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oprávnìnì  porozumìla Kristovu výslovnému pøíkazu køtít nové
uèedníky.
Tento poznatek nás jednak musí chránit pøed zbrklými závìry,
jednak by nás nemìl znepokojovat. Vdy nae poznání Syna
a Ducha jako osob Trojice jednoznaènì závisí na jejich poslání
a pùsobení v dìjinách spásy. Zjevení neskonèilo Jeíovým odchodem z tohoto svìta k Otci,6 protoe poslání Ducha svatého
zaèalo ve své plnosti tam, kde se uzavøelo poslání Syna. Jestlie
zkuenost s vtìleným Synem byla pro uèedníky intelektuálnì a pojmovì relativnì dobøe uchopitelná, protoe pøed nimi stál èlovìk
Jeí z Nazareta, v pøípadì Ducha svatého byla situace sloitìjí,
vdy niterná zkuenost s jeho pùsobením se jen velmi obtínì
popisuje.7 Konec koncù i my sami zakouíme urèitou bezradnost,
kdy máme hovoøit o tajemství Boího Ducha v naem ivotì.
Jasné postiení a následné slovní vyjádøení ivoucí zkuenosti
Boího pùsobení v sobì samém a v církevním spoleèenství si vyadovalo èas.8
Po seslání Ducha svatého tedy uèedníci museli nejprve pùsobení Ducha svatého zakusit ve vlastním srdci, pak si ve uvìdomit, ale jak o tomto nesmírném a úasném tajemství správnì ho6.
7.

8.

Srov. napø. Jn 16,28.
Rozhodnì není ménì podivuhodné, jak Duch svatý pùsobí v jednotlivých duích, nicménì je to pro nae chápání ponìkud obtínìjí, ponìvad toto pùsobení uniká pøímému pohledu naich oèí. L EV XIII., Divinum illud munus, 12
(encyklika ze dne 9. 5. 1897, èeský pøeklad, poznámky a úvodní studie
C. V. P OSPÍIL, Praha 1997), 2627.
 Vdy je daleko znazí hovoøit o Bohu jako o transcendentním bytí a o Boím stvoøitelském pùsobení ne o jeho pøítomnosti ve vlastním srdci. Kdy se
lidé mohli zahledìt do minulosti a nazírat historické dùsledky pùsobení tohoto
Ducha a konfrontovat to vechno se svou vlastní bezprostøední zkueností,
teprve tehdy zakusili jako nutnost vyznat »Bùh Duch svatý« namísto pùvodního »svatý Duch prorokù« nebo »Duch Boí«, protoe tak bylo tøeba výslovnì
vyjádøit skuteènost, e On není pouze dar nebo prostøedek milosti, ale zároveò i její skuteèný Dárce. G. PRESTIGE, Dio nel pensiero dei Padri (Bologna
1969), 101.
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voøit? Cesta k vyjádøení rozvinuté pneumatologie je tedy dlouhá
a velmi nároèná; jednotlivé vrstvy Nového zákona obtínost tohoto procesu vìrnì odráejí. To by nás ovem mìlo tìit, protoe
archaická forma pneumatologie projevující se v nìkterých pasáích dokládá historickou vìrohodnost celého Nového zákona. Jinak øeèeno: tradované texty zùstávají v pozdìjí dobì zachovány
ve své pùvodní podobì i pøi poslední redakci evangelií a Skutkù.
Navíc je patrné, e køesanská pneumatologie není nìjakou spekulací, nýbr e vyplývá z ivoucího zakouení pøítomnosti a jednání Ducha svatého.
Ji na tomto místì mùeme smìle tvrdit, e nae poznání Ducha svatého se jednoznaènì zpoïuje za naím poznáním Jeíe
Krista jako jednorozeného Syna Boího a e na nìm zcela závisí.
Jeí z Nazareta jako definitivní prostøedník mezi Bohem a lidmi
je také definitivním zjevitelem Ducha svatého. Odbornì to mùeme vyjádøit tak, e pneumatologie se zákonitì zpoïuje za christologií. Potvrzením toho je i skuteènost, e první veobecný koncil v roce 325 se zabýval pøedevím problematikou Synova
boství a a druhý ekumenický koncil v roce 381 se zaobíral problematikou boství Ducha svatého.
Dalí ze základních charakteristik nejen novozákonní pneumatologie je, e vedle tak zvaných pneumatologických titulù jsou nesmírnì dùleité symboly Ducha svatého. Pneumatologickým titulem je napøíklad oznaèení Ducha jako Parakletos.9 kála symbolù
Ducha je v Novém zákonì velmi iroká: Vichni evangelisté se
zmiòují v souvislosti s Jeíovým køtem o holubici;10 zatímco
v Lukáovì pneumatologii se objevuje velmi výraznì symbol
ohnì,11 u Jana je to voda,12 poukazující na souvislost se køtem. Pochopitelnì nesmíme zapomenout na to, e Duch svatý je relativnì
Srov. napø. Jan 14,26.
Srov. Mk 1,10; Mt 3,16; Lk 3,22; Jan 1,32.
11. Srov. Sk 2,3.
12. Srov. napø. Jan 7,37n.
9.

10.
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èasto oznaèován jako dar.13 Znamení pùsobení Ducha jako pomazání olejem, vanutí vìtru, lidský dech ji známe ze Starého zákona.
Pøes celou øadu jednotlivých odliností se v podstatì vichni autoøi Nového zákona shodnou na tom, e pøed Velikonocemi byl Jeí z Nazareta privilegovaným nositelem Ducha Boího.14 Po Velikonocích se oslavený Kristus stává skuteèným dárcem tohoto Ducha.
V poslední, velký den svátkù Jeí vystoupil a zvolal: Jestlie
kdo ízní, a pøijde ke mnì a pije! Kdo vìøí ve mne, proudy ivé
vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. To øekl o Duchu,
jej mìli pøijmout ti, kdo v nìj uvìøili. Dosud toti Duch nebyl
dán, nebo Jeí jetì nebyl oslaven.15
Duch je tedy uèedníkùm darován v závislosti na Jeíovì oslavení a povýení. Jan ovem narozdíl od ostatních evangelistù
spatøuje toto Jeíovo povýení a oslavení ji v hodinì køíe.16
Vzkøíený Jeí jednoznaènì sesílá 17 a pøímo udìluje uèedníkùm Ducha.18 Co to ale v posledním dùsledku znamená? Zde je
tøeba si poloit otázku, kdo udìloval tohoto Ducha ve Starém
zákonì. Odpovìï je jednoznaèná: Ducha udìloval rozlièným prostøedníkùm spásy jedinì Hospodin. Jestlie nyní tého Ducha
daruje oslavený Jeí z Nazareta, znamená to, e tento Jeí vlastní skuteènou boskou moc a e je tak postaven na roveò Bohu
Otci, ponìvad spolu s Otcem je také od vìènosti pùvodcem
Ducha svatého.19 Jinými slovy: Tvrzení o tom, e oslavený Je13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Srov. napø. Sk 2,38; 10,45; 1 Kor 12,4.
Srov. napø. Sk 10,38. Rozhodující je, e vichni evangelisté hovoøí o Jeíovì
køtu a o tom, e pøi nìm byl Jeí vybaven Duchem Boím, v jeho síle pak
pùsobil.
Jan 7,3739.
Srov. napø. Jan 3,14; 17,1n.
Srov. Jan 15,26; Sk 2,33.
Srov. Jan 20,22.
Existovali moudøí muové, kteøí znali Boha a promlouvali slovy pocházejícími
od nìho, nicménì mìli pouze podíl na Duchu Boím.
Ovem ná Spasitel,
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í daruje uèedníkùm Ducha, pøedstavuje nepøímé vyznání jeho
boství. 20
Dále je tøeba podtrhnout, e v Pavlových listech se setkáváme s ivým svìdectvím proívaného pùsobení Kristova Ducha
v ivotì prvotní církve a v ivotì jednotlivého uèedníka. Vrchol
novozákonní pneumatologie pøedstavuje Janovo evangelium, kde
se o Duchu hovoøí jako o druhém Parakletovi; je tedy zcela jasné,
e tento Duch je skuteènou osobou stejnì jako Otec a Syn.
Nyní se zamyslíme nad tím, co o Duchu svatém øíkal sám Jeí
z Nazareta, jak nám o tom podávají svìdectví synoptická evangelia. Janovo evangelium pro jeho výluènost ponecháme zatím stranou. Velmi dùleitá je pro nás epizoda ze ètvrté kapitoly Lukáova
evangelia. Jeí zaèíná svoje veøejné pùsobení v nazaretské synagoze a vztahuje na sebe text proroka Izajáe.21 Tím jasnì projevuje
vìdomí, e je pomazán Duchem Boím a e jeho posláním je osvobozovat lid a zjevovat mu Boí milosrdenství. Jeí ovem podle
svìdectví synoptikù o Duchu svatém pøíli èasto nehovoøil, protoe v Matouovì, Markovì a Lukáovì evangeliu se o nìm galilejský Mistr zmiòuje pouze ve ètyøech pøípadech. Nejprve
v souvislosti s rouháním se proti Duchu svatému.22 Pak v prosbì
o dar Ducha svatého, jeho Otec udìlí tìm, kdo jej o to ádají.23 Ve
tøetím pøípadì se jedná o pronásledované uèedníky, kteøí se mají
spolehnout na pomoc Ducha svatého.24 Koneènì se jedná o velký

20.
21.
22.
23.
24.

který byl poslán, aby pøedal to, co slyel od Otce, nedaruje Ducha pouze èásteènì, protoe jej nedává jako ten, kdo jej sám pøijal. On, který byl poslán
a vechny pøevyuje, daruje Ducha v plnosti, a mùe to èinit proto, e je jeho
pùvodcem. ORIGENES, Commento al vangelo di Giovanni, Frammenti 
XLVIII (it. pøeklad E. CORSINI, Torino 1968), 856.
To, e oslavený Jeí sesílá na uèedníky Ducha, vyjadøuje pomìrnì jasnì ji
evangelista Luká  srov. Lk 24,49; Sk 2,33.
Srov. Lk 4,16n.; Iz 61,1n.
Srov. Mt 12,31; Mk 3,2829; Lk 12,10.
Srov. Lk 11,13.
Srov. Mt 10,20par.
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misijní pøíkaz vzkøíeného Krista v Mt 28,19, o nìm jsme se ji
zmínili. I kdy Jeí hovoøil o Duchu svatém relativnì málo, evangelistùm bylo zcela jasné, e tento Duch je základní hybnou silou
a jakýmsi horizontem celého Mistrova pùsobení.25 Toto suché konstatování lze ovem vyjádøit ponìkud poetiètìjím zpùsobem:
V té hodinì zajásal v Duchu svatém a øekl: »Velebím tì, Otèe,
Pane nebe i zemì, e jsi tyto vìci skryl pøed moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je malièkým.«26
Jeí se raduje v Duchu svatém z toho, e Otec daruje poklady
Boí moudrosti pokorným a e tyto malièké miluje. Mùeme tedy
øíci, e pùsobení Ducha svatého se projevuje nesobeckou radostí
z lásky druhých dvou. On je radostí lásky, radostí samotné radostné zvìsti, srdcem evangelia, duí køesanství. Dokáeme-li se radovat z toho, e druzí se pøibliují Otci, a tøeba i z toho, e jsou
mu blí ne my sami, pak v nás sídlí onen Duch, který je od vìènosti radostí vyvìrající ze vzájemné lásky Otce a Syna. Pak v nás
opravdu pøebývá ten, který dává smysl evangeliu, církvi, svátostem, prostì celému naemu køesanskému ivotu. Opravdu:
Bez nìho je Bùh vysoko, Kristus zùstává daleko v minulosti,
evangelium je mrtvou literou, církev je pouhou organizací, autorita je jenom vládou, misie jsou pouhou propagandou, liturgie se
stává zaøíkáváním, køesanské jednání zùstává pouhou morálkou
pro otroky. V nìm se vak celý vesmír pozvedá a tká v porodních
bolestech rodícího se Království, vzkøíený Kristus je pøítomen,
evangelium je mocí ivota, církev nabývá významu trinitárního
spoleèenství, autorita je osvobozující slubou, misie jsou trvalými Letnicemi, liturgie je zpøítomnìním a pøedchutí, lidské konání
je zbotìno.27
25.
26.
27.

To je patrné i z Petrovy øeèi ve Skutcích  srov. Sk 10,38.
Lk 10,21.
IGNÁC LATAKIA, Promluva na Tøetím svìtovém shromádìní církví (èerven
1968), in: The Uppsala Report (eneva 1969), 298.

37

38

IV. DUCH SVATÝ V IVOTÌ A PÙSOBENÍ
JEÍE Z NAZARETA
Podle prvních kapitol Matouova a Lukáova evangelia se setkáváme na samém poèátku Jeíovy lidské existence s podivuhodným pùsobením Ducha Boího. Jeí byl toti poèat ne silou mue,
ale mocí Nejvyího a pùsobením Ducha svatého.1 Na tomto místì je tøeba upozornit, e o panenském poèetí z Ducha svatého
moná hovoøí i Janovo evangelium. Napøíklad Tertullian a Ireneus tvrdí, e ver Jan 1,13 nebyl pùvodnì v mnoném, ale v jednotném èísle. To by ovem znamenalo, e Jan by na tomto místì nehovoøil o køesanech, ale o Kristovì podivuhodném zrození.2 To
je sice zajímavá, ale pøece jen pouhá hypotéza, o ní se vedou
nekoneèné vìdecké spory. Také v Markovì evangeliu bychom
nalezli naráku na toto tajemství, Jeí je toti zcela proti vem
zvyklostem na jednom místì oznaèen jako syn své matky Marie,
a o Josefovi nepadne ani zmínka.3 Podobnou naráku lze vystopovat i v Pavlovì listu Galaanùm.4 Navíc jistì ne náhodou ádný
svatopisec nikdy neøekne sám za sebe, e Jeí byl Josefovým
synem; taková tvrzení v Novém zákonì vypovídají pouze o mínìní Jeíových souèasníkù. Událost panenského poèetí z Ducha svatého je èímsi naprosto neslýchaným, o poèetí panny silou ruach
nehovoøí ani Starý zákon, ani pohanská starovìká literatura.5
V prvních desetiletích po velikonoèních událostech apotolové pro1.
2.

3.
4.
5.

Srov. Mt 1,18; 1,20; Lk 1,35.
Srov. I. DE LA POTTERIE, Concezione e nascita verginale di Gesù secondo il IV
vangelo, in: I. DE LA POTTERIE, Studi di Cristologia Giovannea (Genova 1992),
5867.
Srov. Mk 6,3.
Srov. Gal 4,4.
Srov. napø. R. E. BROWN, La nascita del Messia secondo Matteo e Luca (Assisi
1981), 712.
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kazovali Jeíovo Boí synovství pøedevím na základì toho, e
se v Mui z Nazareta naplnila Písma. Zvìst o panenském poèetí
toto základní schéma pøesahuje, a tak by byla pro první posluchaèe radostné zvìsti èímsi jen tìko pøijatelným.6 Právì z uvedeného a celkem snadno pochopitelného dùvodu se také v prvních desetiletích toto tajemství nemohlo stát výrazným tématem apotolského kázání. Z pneumatologického hlediska je evidentní, e
Jeíovo spojení s Duchem Boím je naprosto výjimeèné, Starý
zákon toti o ádném èlovìku nevypovídá, e byl poèat mocí ruach.
Tak veliké tajemství si jistì zaslouí, abychom se jím zabývali
ponìkud déle. Jestlie Jeí je vtìleným Boím Slovem, 7 pak vtìlené Slovo odpovídá vyøèenému Slovu. Toto Slovo existuje v Otcovì srdci od vìènosti, ovem pokud je chce Otec pronést v dìjinách spásy, potøebuje k tomu sílu svého dechu, moc svého Ducha.
Tuto analogii jsme ji pouili v první kapitole, kdy jsme hovoøili o zjeveném Boím slovì, tedy o Písmu. Tím spíe vak zmínìné
pøirovnání platí pro vtìlené Boí Slovo, které je pøece vrcholem
veho zjevení. Novozákonní autoøi nám k takovým úvahám dávají plné oprávnìní, protoe hovoøí jak o poèetí z Ducha svatého,
tak o tom, e Jeí z Nazareta je vtìleným Boím Slovem. Uvìdomíme-li si navíc, e stávání se tìlem lze pochopit nejen jako poèátek Jeíovy lidské existence, ale jako proces, který se zavruje
a v okamiku, kdy se naplòuje lidská ivotní pou Slova a kdy je
ve dokonáno,8 znamená to, e vyøèení Slova se z urèitého hleKdyby Matou a Luká chtìli »vyrobit« jen jistý teologoumenon vhodný pro
èlovìka jejich doby, napsali by, e Jeí sestoupil pøímo z nebe, anebo e prostøednictvím Josefa byl potomkem Davidovým. To, co napsali, bylo proti jakémukoli oèekávání potenciálních ètenáøù. R. LAURENTIN , I vangeli dellinfanzia
di Cristo. La veritá del Natale al di lá dei miti (Torino 1985), 553.
7. Srov. Jan 1,14.
8. Uvìdomíme-li si, e Jan 1,14 ve své druhé èásti hovoøí o zjevení Synovy slávy
a e toto zjevení dosahuje svého vrcholu ve velikonoèním tajemství (srov. Jan
17,1n.), pak Jan chápe stávání se tìlem spí jako celoivotní proces, ne jako
6.
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diska vlastnì dokonává na køíi. Silou Otcova Ducha, jeho dechu,
je tak nesen nejen okamik vtìlení, ale také celé Jeíovo pozemské putování.9
Dalí výraznou epizodu Jeíova ivota, která je velmi dùleitá pro hlubí porozumìní úloze Ducha svatého v jeho ivotì, bezesporu pøedstavuje køest v Jordánu, který stojí na poèátku veøejného pùsobení galilejského Mistra. Proè se ale Jeí smísil se
zástupem høíníkù a podstoupil køest, který pøece slouil k oèitìní od høíchù? Náznak vysvìtlení nacházíme u Matoue, podle nìho Jeí tímto gestem naplòuje spravedlnost.10 On je toti bez
høíchu a jako Sluebník JHWH11 na sebe bere provinìní lidu.12
Kdy Jan køtil, lidé pøi tom vyznávali svoje viny, a tak je symbolicky zanechávali v øece Jordánu obdobnì, jako ve vodì zùstává
pína po umytí tìla. Jeí nepotøeboval oèitìní, on sestoupil do
Jordánu proto, aby na sebe vzal to, co tam høíníci zanechali. Pøesnì v tomto smyslu hovoøí o celé události evangelista Jan; Jeí je
toti po køtu oznaèen jako beránek Boí, který snímá høíchy svìta.13 Vzít na sebe høíchy ovem prakticky znamená vstoupit do
spoleèenství s høíníky, snáet je a usilovat o jejich komplexní
uzdravení i za cenu vlastního ivota. Lidský høích v Jeíovì pøíbìhu nebyl nìjakou abstraktní teologickou kategorií, ale mìl vdy
konkrétní lidskou tváø a znamenal také zcela reálnou bolest a skuteèné utrpení, které vyvìrá z nepochopení, pomluvy, závisti, zrady, nespravedlivého odsouzení a surového odstranìní nepohodlného Boího posla.

9.
10.
11.
12.
13.

poèátek Jeíovy lidské existence. To ve se dokonává v hodinì køíe (srov.
Jan 19,30). Srov. M. BORDONI, Incarnazione, in: G. BARBAGLIO  S. DIANICH,
Nuovo Dizionario di Teologia (Milano 1988), 621a643b.
Srov. Sk 10,38.
Srov. Mt 3,15.
Srov. Iz 53,1n.
Srov. napø. Jan 8,46.
Srov. Jan 1,29.
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Toto vechno Jeí z Nazareta uèinil jako dospìlý, pøiblinì
tøicetiletý mu. Jestlie úkon vtìlení vykonal Boí Syn jako Bùh,
a tak na sebe zcela dobrovolnì vzal tìlo poznamenané lidským
høíchem,14 pak pøi køtu dùsledky lidského høíchu bere na sebe Jeí zcela svobodnì rovnì jako dospìlý èlovìk; je toti takového
nesmírnì zodpovìdného rozhodnutí lidsky schopen. Nesmíme se
domnívat, e Jeí se stal Boím Synem a pøi køtu. On je pravým
Boím Synem od poèátku své lidské existence. Nicménì tato jeho
úasná dùstojnost se v Jordánu poprvé projevuje ve své plnosti,
a lidským ano k úloze, kterou Jeíovi svìøil jeho Otec, se zaèíná veøejné pùsobení mue z Nazareta. Bùh toti vdy respektuje
lidskou svobodu a s nikým, tedy ani se svým vtìleným Synem,
nejedná jako s nìjakou loutkou nebo vìcí. Boí synovství nebylo
pro Jeíe pouze vyvolením, dùstojností, mocí, ale také obtíným
úkolem, stralivou odpovìdností, nesnadnou posluností. I pro
nìho bylo lidsky velmi obtíné nést Boí dùstojnost. Na to, co
vykonal Jeí z Nazareta, Otec odpoví zjevením jeho synovské
identity: Ty jsi mùj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.15 Tato
slova mají ve Starém zákonì jedinou, ale velmi výmluvnou obdobu v Gn 22,2.12: tímto zpùsobem se toti vyjadøuje Abrahámùv
vztah k jeho jedinému synu Izákovi, kterého má obìtovat. V pozadí celé události se tak rýsuje velikonoèní tajemství køíe a vzkøíení.
Na Jeíe v téme okamiku sestupuje Duch svatý, co naznaèuje symbol holubice. Stejnì jako poèetí, tak i aktualizace Jeíova Boího synovství je spojena s pùsobením Boího Ducha. Co se
ale vlastnì zmìnilo, co se v Jordánu odehrálo? Víme, e Jeí na
sebe zcela svobodnì jako dospìlý mu vzal úlohu zjevovat Otce
a spasit lid, tedy úlohu proroka posledních dní a pravého krále,
dìdice Davidových zaslíbení. K tomuto úkolu je vybaven zvlátním zpùsobem shùry, je skuteènì pomazán na proroka a krále, na
14.
15.

Srov. Øím 8,3.
Mk 1,11.
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Zjevitele a Spasitele. Zjednoduenì lze vyjádøit tajemství tak, e
Jeí byl Boím Synem od poèátku své lidské existence, Pomazaným se vak stává a v okamiku, kdy se jako plnoletý mu ujímá
svého poslání. V Jordánu se tedy Boí Syn Jeí z Nazareta stává
skuteènì Pomazaným, Mesiáem. 16 Konec koncù za krále a proroky nebývaly pomazávány dìti, ale dospìlí muové.
Duch svatý je tedy Duchem poslání. To velmi silnì zdùrazní
evangelista Luká, který jako jediný uvádí, e Duch sestoupil na
Jeíe v okamiku, kdy se modlil.17 Mùeme pøedpokládat, e
uèedníci shromádìní v Jeruzalémì v den Letnic se také modlili,
zatímco na nì sestupoval tentý Duch.18 Obojí vybavení Duchem
svatým stojí na zaèátku veøejného pùsobení a poslání, nejprve
Kristova, pak prvotní církve, jejím úkolem je pokraèovat v poslání Zakladatele. Obojí poslání se tedy naplòuje v síle jednoho
a tého Ducha svatého.
Nyní struènì pøipomeneme dalí aspekty mnohotvárného pùsobení Ducha svatého v Jeíovì ivotì.19 Duch vyvedl Mue
z Nazareta na pou, aby zápasil s mocnostmi zla,20 a tento boj
trval po celou dobu Jeíova veøejného pùsobení, vdy Mistr vyhánìl zlé duchy a uzdravoval postiené. Duch je tedy silou osvobození, vykoupení, záchrany a uzdravení. Duch Jeíe pomazal
k tomu, aby pøináel lidu radostnou zvìst,21 aby jako prorok zjevoval lidem Boí tváø. Duch svatý je tedy silou hlásání radostné
zvìsti. Duch svatý je ale i silou uschopòující k totálnímu sebedarování v lásce k Otci a k bratøím, je tedy jakoby ohnìm, v nìm
Jeí obìtoval sebe sama.22 Koneènì v Novém zákonì nechybìjí
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Srov. Y. CONGAR, Credo nello Spirito santo I, 3031.
Srov. Lk 3,21.
Srov. Sk 1,14; 2,1.
Duch svatý byl stále pøítomen v celém Pánovì ivotì a byl jeho pomazáním
a neodluèitelným prùvodcem. SV . BAZIL VELIKÝ , De Spir., 16, 39 (it. pøeklad
G. A. B ERNARDELLI, Roma 1993), 143.
Srov. Mk 1,12.
Srov. Lk 4,1819.
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výroky o tom, e Otec vzkøísil ukøiovaného Jeíe silou ivotodárného Ducha. 23 Jestlie nám Kristus daroval tého Ducha,
máme i my pøináet sebe samé jako obì Bohu.24 Pak smíme doufat, e dojdeme tého oslavení jako Jeí, e nás tentý Duch pøivede ke vzkøíení tìla.
Jestlie ve vás pøebývá Duch toho, který Jeíe vzkøísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkøísil z mrtvých Krista Jeíe, obiví i vae
smrtelná tìla Duchem, který ve vás pøebývá. 25

22.

23.
24.
25.

Srov. id 9,1314. Pro podrobnìjí informaci o spojitosti mezi pùsobením
Ducha svatého a Jeíovým køíem srov. C. V. POSPÍIL, Duch svatý a køí
Jeíe z Nazareta, Communio II/3 (1998), 224245.
Srov. napø. 1 Petr 3,18.
Srov. Øím 12,1.
Øím 8,11; srov. Øím 1,4.
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V. PNEUMATOLOGIE APOTOLA PAVLA

Základní listy svatého apotola Pavla pøedstavují redakènì nejstarí knihy Nového zákona. To znamená, e dostaly svoji definitivní podobu mnohem døíve, ne probìhla poslední redakce evangelií a knihy Skutkù. Vzhledem k charakteristice listù a k jejich
stáøí v nich nacházíme bezprostøední svìdectví o úasné zkuenosti s pùsobením Ducha svatého, jak ji zaívala první generace
køesanù. Pavel je ovem mnohem víc ne pouhý svìdek, on je
také skuteèný teolog, který odhaluje skryté souvislosti a proniká
do hlubin Boích tajemství. Postihnout ve struènosti nesmírné
bohatství Pavlovy pneumatologie je v podstatì vylouèeno; vdy
slovo pneuma se v jeho díle vyskytuje celkem stoestaètyøicetkrát.1 V této kapitole se mùeme pochopitelnì pouze dotknout
jenom tìch nejzvuènìjích strun, je ve svém díle na harfì novozákonní pneumatologie napnul Apotol národù.
Kdybychom chtìli v Novém zákonì nalézt výrok Duch svatý
je Bùh, hledali bychom marnì. Nicménì pozornému ètenáøi neunikne, e ji v Pavlových listech najdeme celou øadu míst, která
víru v boství Ducha dokládají. V dnení dobì, kdy se mùeme
pomìrnì èasto setkat s rùznými sektami, jejich èlenové nepøijímají víru v boství Syna ani Ducha, jistì není na kodu umìt zdùvodnit vlastní víru s otevøeným Písmem v ruce.
Ten Pán je Duch, kde je Duch Pánì, tam je svoboda. Na odhalené tváøi nás vech se zrcadlí slavná záø Pánì, a tak jsme promìòo1.

Tento poèet je rozdìlen následovnì: 1 a 2 Sol  8x; 1 Kor 40x; 2 Kor 17x; Gal
18x; Øím 34x (v první polovinì osmé kapitoly 17x); Ef 14x; Kol 2x; Flp 5x;
Flm 1x; 1 a 2 Tim a Tit celkem 7x  souhrnnì 146x. Srov. G. C ROCETTI, Il
«vangelo» dello Spirito santo (Torino 1994), 101103. Dluno ovem poznamenat, e tak zvané pastorální listy (1 a 2 Tim a Tit) jen stìí napsal sám Pavel.
Rovnì listy Ef a Kol zøejmì nepocházejí pøímo z jeho pera.
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váni k jeho obrazu ve stále vìtí slávì  to ve mocí Ducha Pánì.
(2 Kor 3,1718)
Základní otázkou je, koho vlastnì Pavel míní slovem »Pán«. Na
první pohled by se mohlo zdát, e autor tu hovoøí o Kristu, kterého
oznaèuje jako Ducha; to by vak odporovalo jiným místùm, kde
jsou Kristus a Duch jasnì rozliováni.2 Kdy si uvìdomíme, e
Pavel v kontextu naráí na Ex 34,27n.  kde se hovoøí o Mojíovi,
jeho tváø po rozhovoru s Bohem záøila  pak je velmi pravdìpodobné, e slovo »Pán« ve veri 2 Kor 3,17 oznaèuje JHWH. Pavel
chce prostì øíci, e Duch, s ním mají køesané zkuenost, je totoný s Hospodinem, který hovoøil kdysi s Mojíem,3 protoe dùsledek je tentý  sláva Pánì nyní vyzaøuje z tváøe køesanù. Obrazem
Boím, s ním se pùsobením Ducha spodobujeme, je Kristus (Kol
1,15) pøedevím ve stavu oslavení. Toto spodobení pøivádí køesany ke stále vìtímu podílu na Boí slávì, je z nich vyzaøuje, a tato
sláva je dluna pùsobení Boího Ducha. Pokud je tento výklad správný, výe uvedený výrok by se velmi blíil pøímému vyznání víry
v boství Ducha svatého. Nejedná se pochopitelnì o jediné místo,
na nìm by se zakládala nae víra ve tøetí boskou osobu.
Nám vak to Bùh zjevil skrze Ducha; Duch toti zkoumá vechno, i hlubiny Boí. Nebo kdo z lidí zná, co je v èlovìku, ne jeho
vlastní duch? Právì tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, ne Duch
Boí. (1 Kor 2,10n.)
Jestlie nìkdo proniká Boí hlubiny a poznává je, pak je rovný
Bohu, protoe je nositelem takového poznání, jeho je schopen jedinì sám Bùh. Duch Boí tedy musí být Bohem, musí být roven
Srov. napø. 1 Kor 12,35. Rozliení mezi Kristem a Duchem je zcela evidentní
nejen v 1. listu Korinanùm, ale i v celém souboru Pavlových listù. L. MELOTTI,
Un solo Padre, un solo Signore, un solo Spirito (Torino 1991), 91.
3. Pokud se jedná o výklad  srov. MC NAMARA, I Targum e il Nuovo Testamento
(Bologna 1978), 131133.
2.
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Otci i Synu. Tak èetl citovanou pasá a tak s ní také argumentoval
svatý Bazil.4 Text je velmi zajímavý, protoe Duch je oznaèen jako
nositel úkonu poznání, tedy jako osoba. Ovem zároveò je podtrena Boí jedinost, protoe Duch Boí je v Bohu analogicky tím, èím
je v èlovìku jeho lidský duch. Pavel ovem stavìl Ducha svatého
na stejnou úroveò jako Otce a Syna i na jiných místech svých listù.5
Navíc se tu poukazuje na zjevitelskou funkci Ducha Boího, který
inspiroval vechny lidské autory knih Písma svatého.
V této souvislosti jistì není bez zajímavosti, e Pavel pøipisuje
stejné funkce a stejné vlastnosti Otci i Synu i Duchu svatému.
Nejprve si musíme uvìdomit, e Nový zákon èasto uívá slova
Bùh ve významu osoby Otce (Jan 3,16; Gal 4,4). Tak napøíklad
v nás pøebývá Bùh Otec (2 Kor 6,16) i Syn (Øím 8,10; Ef 3,17)
i Duch svatý (1 Kor 3,16). Podobnì jako Syn má pùvod v Otci
(Gal 4,45), tak i Duch pochází od Boha Otce (1 Kor 2,12). Jako
køesané jsme ospravedlnìni vírou v Krista (Gal 2,16n.), ale také
díky pùsobení Ducha Boího (1 Kor 6,11). Jsem pokøtìni v Kristu
(Gal 3,27), ale také v Duchu (1 Kor 12,13). Zásadní ovem je, e
tento Boí Duch pùsobí nae spodobení s Kristem, nae pøijetí za
Boí syny, tedy nae zbotìní.
Ti, kdo se nechají vést Boím Duchem, jsou synové Boí. Nepøijali jste pøece Ducha otroctví, abyste opìt propadli strachu, nýbr
pøijali jste Ducha synovství, v nìm voláme: Abba, Otèe! (Øím
8,1415)
Spodobení s Kristem je vyjádøeno odkazem na jedineèný zpùsob, jakým Boha Otce oslovoval Jeí z Nazareta,6 a tento zpùsob
modlitby se díky pùsobení Ducha stává i naí modlitbou. Nikdo
nemùe dát to, co sám nemá, ani nemùe pùsobit nìco, co není
4.
5.
6.

Srov. SV. B AZIL VELIKÝ , De Spiritu Sancto, 16, 40; PG 32, 144.
Srov. napø. 1 Kor 6,11; 2 Kor 13,13; Øím 15,30; Gal 4,46; Ef 2,22; 4,46.
Srov. Mk 14,36; srov. L. TICHÝ , Bùh  ná Otec. Svìdectví Nového zákona,
Communio 1 (1997), 171181 (176n.).
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v jeho vlastních silách. Otcové jako Ataná a Øehoø Naziánský
v tom spatøovali zásadní argument pro vyznání víry v boství Ducha svatého. Vdy tento Duch mùe pùsobit nae zbotìní jedinì tehdy, kdy je sám skuteènì Bohem. Obdobnì spodobení
s Kristem mùe pøedstavovat cestu zbotìní èlovìka jedinì tehdy, pokud je Jeí z Nazareta opravdu jediným Boím Synem,
druhou boskou osobou. Pro Pavla je tedy Duch svatý nespornì
Bohem a jeho pùsobení prozrazuje osobní charakteristiky.7
Tuté víru nádhernì a nesmírnì hluboce vyjadøují trinitární vyznání, s nimi se v Pavlových listech setkáváme na více místech.8
Jsou rozdílná obdarování, ale tentý Duch; rozdílné sluby, ale
tentý Pán; rozdílná pùsobení moci, ale tentý Bùh, který pùsobí
vechno ve vech. (1 Kor 12,46)
Pavel vychází z kadodenní zkuenosti ivota spoleèenství prvních køesanù. Objevují se tu rozlièná obdarování  charizmata,
která ovem pùsobí jediný Duch, jen je principem veho obdarování. V ivotì komunity se objevují také rozlièné sluby, které
mají svùj základ v jediném Pánu Jeíi Kristu, jen se stal sluebníkem vech (Flp 2,611). Projevy moci pøísluí Bohu Otci, a toto
vechno, tedy charizmata, sluby, projevy moci, pùsobí jeden jediný Bùh. Stojíme pøed nádherným a dokonalým vyznáním víry
v Trojici osob a zároveò v to, e Bùh je dokonalá jednota nejen
pùsobení, ale i bytí, je je posledním dùvodem této harmonie pùsobení. 9 Jestlie je Duch postaven na roveò se Synem a Otcem,
kteøí jsou osobami, pak sám je Bohem a také osobou. Navíc vnímáme úzký vztah mezi tajemstvím Boí trojjedinosti a kadodenSrov. J. MOLTMANN, Dio nella creazione (Brescia 1986), 121.
Srov. napø. Øím 15,1516; 15,30; 1 Kor 6,11; 2 Kor 1,2122; 13,13; Gal 4,4
6; Ef 2,22; 4,46; 2 Sol 2,1314; Tit 3,46.
V ostatních knihách Nového zákona se tìmto Pavlovýn textùm mohou rovnat
pøedevím køestní formule z Mt 28,19 a to, jak o Duchu svatém hovoøí evangelista Jan.
9. Srov. Y. CONGAR, Credo nello Spirito santo I, 57.
7.
8.
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ním ivotem církevního spoleèenství, je se má v tomto svìtì stávat skuteènou ikonou Nejsvìtìjí Trojice, dokonalou jednotou lásky v mnohosti osob. Koneènì tento text dokazuje, e sluby a projevy církevní autority nejsou v protikladu k obdarováním, tedy
k charizmatickému prvku církevního ivota, i kdy mezi nimi mùe
docházet k urèitým napìtím. (1 Sol 5,12.19)
Pro Pavlovu pneumatologii, jak jsme si ji mohli povimnout,
je zásadní, e váe pùsobení Ducha na osobu Jeíe z Nazareta.
Pavel jde tak daleko, e hovoøí nejen o Duchu Boím, o Duchu
JHWH  tak se vyjadøoval Starý zákon  ale pøímo o Duchu Jeíe Krista (srov. napø. 2 Sol 2,8; Gal 4,6; Flp 1,19). Ve Starém
zákonì Bùh udìluje mimoøádným zpùsobem Ducha pøislíbenému
Mesiái, je to vak vdy Duch JHWH, a nikoli Duch Mesiáe.10
Vy vak nejste ivi ze své síly, ale z moci Ducha, jestlie ve vás
Duch Boí pøebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. (Øím
8,910)
Co to znamená? Pavel tím øíká, e Jeí Kristus je nejen vybaven Duchem, on je také jeho dárcem. V tomto smyslu Jeí jako
Mesiá pøesahuje pøísliby dané otcùm prostøednictvím prorokù: Jestlie dárcem ruach byl ve Starém zákonì výhradnì JHWH, znamená to, e Jeí z Nazareta je nositelem boské moci, je tedy v urèitém
slova smyslu roven Bohu Otci a je Bohem, protoe jedinì Bùh mùe
darovat Boího Ducha. Víme ji, e Jeí udílí Ducha v plnosti a
jako oslavený (1 Kor 15,45). Vdy on je ustanoven Boím Synem v moci díky svému vzkøíení silou Ducha Boího.11
10.
11.

Srov. F. LAMBIASI, Lo Spirito santo: mistero e presenza (Bologna 1987), 70.
Srov. Øím 1,34. To neznamená, e Jeí by nebyl Boím Synem od poèátku své
lidské existence (srov. napø. Gal 4,46; Mt 12; Lk 12; Jan 1,118), jde o to, e
se tato Jeíova boská identita vrcholnì v jeho oslavení projevuje.
Dále je mono øíci, e mesiáské vyvýení Krista v Duchu svatém dosahuje
svého vrcholu ve zmrtvýchvstání, pøi nìm se Kristus odhaluje jako Boí Syn,
plný moci. JAN PAVEL II., Dominum et vivificantem (encyklika ze dne 18. 5.
1986) 24; (èeský pøeklad  Praha 1997), 27.
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Duch nás tedy spodobuje s Kristem v tom, jak se modlíme (Øím
8,9n.; Gal 4,46; Mk 14,36), vede nás ke sjednocení s Kristovou
obìtí (Øím 15,16; d 9,14). Èiní z nás spoleèenství, které je vnitønì sjednoceno v Kristu a s Kristem jako tìlo s hlavou (Ef 2,22;
4,46). Toto sjednocení se dìje díky tomu, e Duch Boí v naich
srdcích vyvolává ono smýlení, které bylo v Kristu Jeíi (Flp
2,15). Pavel dokonce øekne, e nae mylenky jsou mylenkami
Kristovými (1 Kor 2,16), to znamená dokonalé vnitøní spodobení s Kristem a s jeho Duchem totálního sebedarování. Cílovým
bodem pùsobení Kristova Ducha je, abychom doli nejen poèáteèního spodobení s Kristem, ale definitivního vykoupení tìla, tedy
spodobení s oslaveným Kristem ve vzkøíení (Øím 8,11n.). Nyní
tedy máme pouze závdavek Ducha, plnost tohoto nevýslovného
Daru se projeví a ve vzkøíení tìla (Øím 8,23; 2 Kor 1,22; 5,5; Ef
1,14). K tomuto cíli, tedy k dokonalému sjednocení s bratøími
a spodobení s oslaveným Kristem, pøivádìjí vechny církevní sluby, vechna charizmata (1 Kor 1214), kadé ovoce Ducha (Gal
5,22). Vechny zmínìné projevy Ducha pøedstavují jakési èervánky nové existence, k ní smìøujeme, kráèejíce v Kristových
stopách. Ty nás vedou pøes hlubinu utrpení a køíe k definitivnímu oslavení. Plnost daru Ducha se v nás uskuteèní a pøi vzkøíení tìla, to znamená, e vedle »kristifikace« pneuma Pavel zároveò
tento nevýslovný Dar také eschatologizuje. 12
V souvislosti s tím, o èem jsme doposud hovoøili, je velmi dùleité upozornit na jeden z charakteristických rysù pavlovské pneumatologie, v ní se relativnì èasto setkáváme s polaritou duch 
tìlo (Gal 5,1617). Tìlem ovem Apotol národù nemíní prostì
12

Pavel povauje Ducha za eschatologický dar, a to mnohem rozhodnìji ne
celý Starý zákon. Navíc velmi úzce spojuje pneuma s osobou a spasitelským
pùsobením Jeíe Krista. Abychom tak øekli: Pavel kristifikuje slovo pneuma. P. BLÄSER, Lebendigmacher Geist, in: Sacra Pagina II (Gembloux 1959),
412. Eschatologie je nauka o naplnìní díla stvoøení, díla vykoupení a o vrcholném pùsobení Ducha v definitivnì spasených i v obnoveném kosmu.
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a výhradnì hmotnou stránku èlovìka, ta je pøece jako dílo Stvoøitele dobrá, vdy Boí Syn na sebe toto nae tìlo vzal a tìlo je
urèeno ke spáse a k promìnìní ve vzkøíení (1 Kor 15,44). O co
se tedy jedná? Tìlem se míní mentalita, která nepøijímá spásu jako
Boí dar; mentalita, která odpovídá farizejskému smýlení, je se
domnívá, e èlovìk zachraòuje sebe sama dodrováním skutkù
podle zákona (Gal 3,25; 5,1325). 13 Paradoxnì tedy ten, kdo
spoléhá na sebe sama, na skutky zákona, mùe ít jako asketa,
a pøece smýlí tìlesnì, protoe nepøijímá Boího Ducha,14 který
vychází z totálního sebedarování Otce Synu a Syna Otci. S Bohem, jen je od vìènosti naprostým sebedarováním, se pøece mùeme spodobit jedinì tak, e se celí darujeme tomu, který se bezvýhradnì daruje nám15 a který se v Kristu stal chudým, abychom
tak mohli zbohatnout díky jeho chudobì (2 Kor 8,9). Tím bohatstvím je plnost Boí slávy, plnost pùsobení oivujícího Ducha.

13.

14.

15.

 Pavel nepojímá tìlo jako èást èlovìka, ale spíe jako lidskou osobu ve vztahu k Bohu a ke svìtu. Toto tìlo mùe být ovládáno egocentrickým smýlením
tìla (sarx), anebo se otevøít osvobozující síle Ducha. F. LAMBIASI, Lo Spirito
santo, 76.
Duch nás ujiuje o vítìzství nad tìlem, tedy nad kadou formou zla vyplývajícího z egoismu. Pøesnì v tomto smyslu pak hovoøí køesanská teologie
o nezøízené ádostivosti. G. CROCETTI, Il Vangelo dello Spirito santo, 161.
Jeí z Nazareta nevedl tuhý asketický ivot (Mt 11,19; Lk 7,34), a pøesto byl
jedineèným nositelem Ducha. Nechal se toti tímto Duchem vést v naprosté
poslunosti Otci a il v bezvýhradné vydanosti svìøenému poslání. To je také
pravý køesanský model ivota v Duchu a podle Ducha, jak se odráí
v blahoslavenstvích (Mt 5,112).
Geniálnì toto základní soteriologické pravidlo formuluje na základì své ivotní
zkuenosti Frantiek z Assisi: Nihil ergo de vobis retineatis vobis, ut totos vos
recipiat, qui se vobis exhibet totum. SV. FRANTIEK Z ASS., Epistola toti Ordini,
29, in: K. ESSER (a cura di), Gli scritti di S. Francesco dAssisi (Padova 1982),
308313 (311); è. pø. LGK 2, in: FP 1, 5458 (56).
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VI. PNEUMATOLOGIE ÈTVRTÉHO EVANGELIA

Vichni, kdo se alespoò zbìnì zabývali køesanskou teologií, vìdí,
e Janovo evangelium pøedstavuje nesporný vrchol novozákonní
christologie.1 Ménì køesanù ji ví, e uèedník, jeho Jeí obzvlátním zpùsobem miloval, pronikl nesmírnì hluboko i do tajemství Boího Ducha. Nemìlo by nás to udivovat, protoe Jeí z Nazareta je skuteènì zjevitelem nejen Otce, ale i sebe sama
a zcela pochopitelnì i Boího Ducha; Galilejský je tedy zjevitelem celé Nejsvìtìjí Trojice.2
To, co jsme právì øekli, potvrzuje sám autor ètvrtého evangelia,
protoe v popisu sestoupení Ducha na Jeíe pøi køtu jako jediný
evangelista3 podtrhne, e Duch na Jeíi spoèinul a e s ním zùstal.4 Tato skuteènost je popsána øeckým slovem menein, jím se
vyjadøuje trvalé pøebývání, obdobnì jako Boí sláva spoèívala na
stanu setkání (Ex 40,34) a na alomounovì chrámu (1 Král 8,10
11). Ne nadarmo pak sám Jeí hovoøí o svém tìle jako o chrámu
Boí slávy (Jan 2,1922), vdy znovupostavení chrámu  vzkøíení tìla  je vrcholným zjevením Synovy boské slávy.5 Mimochodem, rozhodnì není bez zajímavosti, e v Janovì evangeliu nikdy
1.
2.

3.
4.
5.

Srov. C. V. POSPÍIL, Christologie a spiritualita, Teologické texty 6 (1996),
191a193b.
 Slovo vyjadøuje Otce, sebe samo, Ducha a vechno ostatní. SV. BONAVEN TURA, Hexaëmeron, coll. IX, 2, in: Opera Omnia V (Ad Claras Aquas  Firenze
1891), 372b373a. Vtìlený Syn je tedy zjevitelem celé Nejsvìtìjí Trojice.
Srov. G. CROCETTI, Il Vangelo dello Spirito santo (Torino 1994), 226.
Spatøil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zùstal na nìm. Jan
1,32.
Duch svatý zùstává na Jeíi a zmocòuje se tak Mesiáe natrvalo. Tímto zpùsobem se Jeí stává chrámem Ducha a je jím naplnìn, a tak jej mùe rovnì
bezmeznì darovat svým uèedníkùm. A. A. PANIMOLLE, Lettura pastorale del
vangelo di Giovanni I (Bologna 19883), 131.
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Jeí nedostává Ducha od Otce nebo od Boha. Naopak, Jeí je ten,
kdo prostøednictvím svého pùsobení a hlásání Ducha daruje uèedníkùm (Jan 6,63). I sestoupení Ducha na Jeíe pøi køtu je podáno
pouze jako vypravování Jana Køtitele, kterému se tak dostalo znamení, e Galilejský je skuteènì ten, kdo má moc køtít Duchem, tedy
darovat Ducha (Jan 1,3234). Ohniskem výpovìdi je pak skuteènost, e Duch vydává Jeíovi svìdectví a e probouzí v uèedníkovi
víru. Setrvání Ducha na Jeíi zároveò pøivolává na mysl Davidovo
pomazání a to, e Duch se Davida poté zmocòoval i nadále (1 Sam
16,13). Trvalé spojení mezi Jeíem a Duchem je tedy potvrzením
toho, e Jeí je skuteèným Boím Synem, e je oním Mesiáem,
o nìm hovoøili proroci (Iz 11,2; 42,1n.; 61,1n.).
Pokud chceme správnì porozumìt tomu, kdy a za jakou cenu
daruje Kristus uèedníkùm Ducha, pak musíme vyjít z textu Jan
7,3739. Evangelista vykládá výrok o proudech ivé vody, které
poplynou z útrob6 toho, kdo vìøí v Nazaretského, tak, e tento
proud ivé vody se vztahuje na Ducha svatého, jen bude v plnosti
darován tehdy, a bude Jeí oslaven. Toto oslavení se ve ètvrtém
evangeliu vztahuje na hodinu køíe,7 kde podle Jana vrcholí plné
zjevení Jeíovy synovské a královské identity:
Kdy pøili k Jeíovi a vidìli, e je ji mrtev, kosti mu nelámali,
ale jeden z vojákù mu probodl kopím bok; a ihned vyla krev
a voda. A ten, který to vidìl, vydal o tom svìdectví, a jeho svìdectví je pravdivé; on ví, e mluví pravdu, abyste i vy uvìøili.
(Jan 19,3335)

6.
7.

Koiliá znamená doslova útroby, bøicho, ale i mateøský ivot.
Srov. napø. Jan 17,1n.
S oslavením je spojeno i téma vyvýení: srov. Iz 52,13; Jan 3,1415; 12,32.
K bezprostøednímu významu vyzdviení na køí se pøipojuje symbolický význam onoho »být vyvýen« proto, aby tak bylo ozøejmeno téma Kristovy královské dùstojnosti, je je evangelistovi tak drahé. I. DE LA POTTERIE , La passione di Gesù secondo il vangelo di Giovanni (Milano 1988), 18.
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Tradièní výklad vidìl ve vodì symbol køtu a v krvi symbol
eucharistie. Poøadí by pak ale mìlo být »voda a krev«, a nikoli
opaènì. Voda je v Janovì evangeliu symbolem Ducha svatého,
jak na to poukazuje kromì Jan 7,3739 napøíklad i Jan 3,5n. Navíc autor na tomto místì uije trojího vyjádøení toho, e svìdectví
jednoho z vojákù je zcela jistì pravdivé, jedná se tedy o cosi nesmírnì dùleitého. Symbol krve a vody je mono vyloit i jinak:
Jeí daroval sebe sama a do poslední krùpìje krve, a toto jeho
lidské sebedarování je svátostí Boího sebedarování èlovìku.8
Jeíova lidská láska, vydanost a vìrnost a za hrob9 dokonale
zjevuje totální sebedarování, je existuje od vìènosti v Trojici.
Otec daruje ve Synu a Syn napodobuje Otce v tom, e mu rovnì
daruje vechno, co od nìj pøijal. Z tohoto vzájemného obdarování
vychází Duch svatý. Jeíovo sebedarování zprostøedkuje svìtu
vìènou lásku Otce a Syna, Boí ivot, Ducha svatého.10
To, e Jeí daruje svým uèedníkùm Ducha ji v hodinì svého
vyzdviení na døevo køíe, naznaèuje zøejmì i ver 19,30, kde se
øíká, e Jeí »odevzdal ducha«. Jan velmi èasto dává svým slovùm dvojí význam: jeden se vztahuje bezprostøednì k viditelné
realitì, druhý pak míøí k hlubokému teologickému významu. Poslední výdech Ukøiovaného se tak stává podle autora ètvrtého
evangelia skuteènou svátostí, tedy reálnì pùsobícím znamením
darování Ducha Boího. 11
8.

9.
10.
11.

Tuto interpretaci podporuje i to, e Jan 19,37 odkazuje na Zach 12,10. Tento
prorok pak v bezprostøedním kontextu výroku o patøení na probodeného zmiòuje eschatologický dar Ducha svatého  srov. Zach 13,1.
Krev je podle biblického pojetí sídlem ivota  srov. Lv 17,11.14.
Ohlednì významu vody v Jan 19,33  srov. I. DE LA P OTTERIE, La passione,
145157.
Fráze »paradidomi to pneuma«  »tradere spiritum«  »dát ducha« se ani v øecké,
ani v latinské literatuøe nikdy nepouívá jako popis nìèí smrti. Jan tedy vymyslil novou frázi proto, aby poukázal na hluboký teologický význam Kristovy smrti na køíi. Umírající Jeí spolu s posledním výdechem daruje Ducha.
Srov. I. DE LA POTTERIE , La passione, 143145.
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Jan nehovoøí o daru Ducha svatého o Letnicích, protoe pøímé
udìlení Ducha uèedníkùm nastane ve velikonoèním dramatu ukøiování a vzkøíení Jeíe z Nazareta:
Po tìch slovech na nì dechl a øekl jim: »Pøijmìte Ducha svatého.
Komu odpustíte høíchy, tomu jsou odputìny, komu je neodpustíte, tomu odputìny nejsou.« (Jan 20,2223)
Z pøedelých úvah o Duchu svatém víme, e oslavený Jeí
mùe darovat Ducha jedinì proto, e je skuteènì Bohem.12 Konec koncù apotol Tomá to øíká úplnì jasnì (Jan 20,28). Jeí se
navíc chová stejnì jako Hospodin pøi stvoøení èlovìka (Gn 2,7),
jak na to ukazuje dechnutí na uèedníky. Souvislost s Jan 19,30 je
evidentní, protoe symbolem darování Ducha je Jeíùv dech.
Nezapomínejme, e vzkøíený Kristus pøedtím, ne daruje vdechnutím apotolùm Ducha, ukazuje rány svého umuèení.
Jeí udìluje Ducha a dar odpoutìt høíchy pouze apotolùm,
tedy pouze tìm, kdo mají plnou zodpovìdnost za jednotu mezi
vìøícími. Pravomoc odpoutìt høíchy má ze svìcení pouze biskup, pøímý nástupce apotolù. Proè? Jedná se o to, e høích je
pøekákou spoleèenství èlovìka s Bohem i èlovìka s èlovìkem.
Odpoutìt høíchy znamená vytváøet jednotu, která pramení z Kristova køíe jako dar lásky, dar Ducha. Kristus pøece øekl:
A já, a budu vyvýen ze zemì, pøitáhnu vecky k sobì. (Jan
12,32)
12.

Jan Jeíovo boství vyznává zcela otevøenì  srov. Jan 1,1n. Naznaèuje tuto
Jeíovu pravou dùstojnost rovnì celou øadou výrokù, v nich Mu z Nazareta
øíká »Já jsem« (srov. napø. Jan 6,20; 8,24.28.58; 13,19; 18,5.8), co pøedstavuje naráku na Boí jméno podle Ex 3,14. Srov. R. E. BROWN, Giovanni, commento al Vangelo spirituale (Assisi 1979), 14821489; A. FEUILLET, Les »Ego
Eimi« christologiques du quatrième évangile. La révélation énigmatique de
lêtre divin de Jésus dans Jean et dans les Synoptiques, Recherches de Science
Religieuse 54 (1966), 222, 213240; A. AMATO, Gesù il Signore (Bologna
1988), 381.
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Vdy Jeí zemøel proto, aby shromádil v jedno rozptýlené
dìti Boí (srov. Jan 11,52). Duch svatý jako síla odputìní a smíøení je i sjednocující silou Kristovy církve. Køí Jeíe z Nazareta
je tedy skuteèným úhelným kamenem chrámu církve.13
Dalí velice dùleitou kapitolu Janovy pneumatologie pøedstavují Jeíovy výroky ve veèeøadle v pøedveèer jeho umuèení.
Nejprve si musíme uvìdomit, e v Kristových slovech na rozlouèenou je jednoznaènì pøítomna perspektiva pùsobení Ducha svatého v dobì církve. 14 To je patrné i z toho, e vechna slovesa,
která popisují pùsobení Ducha svatého, jsou v této èasti Janova
evangelia v budoucím èase. Kristus tedy hovoøí o tom, jak bude
Duch pùsobit po jeho odchodu a poté, co jej sele  daruje.15
Nejprve se musíme zmínit o Sitz im Leben16 výrokù o Duchu
svatém v Jan 1416. První problém, na který tyto texty reagují, je
konec apotolské doby, a tedy i odchod tìch, kdo byli oèitými
svìdky a uèedníky Jeíe Krista. Vìøící, kteøí zùstali jakoby oputìni, se museli tázat: Kdo nám zaruèí pøímý kontakt s Jeíem?
Odpovìdí na tuto naléhavou otázku je zcela zøetelnì osoba a pùsobení Parakleta  Ducha. Vdy i samotní uèedníci a oèití svìdci
byli schopni správnì pochopit Jeíova slova jedinì díky pùsobení a pomoci tohoto Ducha.17 On je tedy základním svìdkem Jeí13.
14.

15.

16.
17.

Srov. SV. BONAVENTURA, Comm. Lc., c. XX, 23 n.; v. 17; in: Opera Omnia VII
(Ad Claras Aquas  Firenze 1895), 508b.
Exegeti a teologové jsou v tomto ohledu zajedno. Srov. H. B. SWETE, The Holy
Spirit in the New Testament (London 1909), 292; E. F. SCOTT , The Spirit in the
New Testament (London 1923), 193, 198199; J. LEBRETON , Histoire du dogme
de la Trinité I (Paris 1927), 529, 533.
Vechna slova, která pronesl Vykupitel ve veèeøadle v pøedveèer svého utrpení, jsou vepsána do doby církve: pøedevím výroky o Duchu svatém jako Parakletovi a Duchu pravdy. JAN PAVEL II., Dominum et vivificantem (enc. z 18. 5.
1986), 29; (èeský pøeklad  Praha 1997), 35.
Tento výraz oznaèuje, jakou úlohu v ivotì církve hrál daný text.
Srov. Jan 14,9. A po vzkøíení, tedy v síle Ducha, uèedníci porozumìli tomu,
co kdysi vidìli  srov. Jan 12,16; 2,22.
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e Krista a garantem víry uèedníkù, take odchodem apotolù nic
nekonèí, protoe tentý Duch pùsobí v uèednících i nadále (Jan
14,17; 16,13). Druhým problémem mohla být skuteènost, e Pán
se svým druhým pøíchodem zdánlivì otálel a e èas paruzie se
oddaloval. I zde je mono nalézt odpovìï v pùsobení Ducha svatého: I kdy se Pán viditelnì nevrátil, pøece soud a vìèný ivot
jsou ji pøítomny v ivotì pokøtìných.
První pozoruhodnou skuteèností je, e se o pneuma hovoøí
v muském rodì (Jan 14,26; 15,26; 16,18.13), pøestoe pneuma
v øeètinì pøedstavuje substantivum støedního rodu. Evangelista
pak spojuje slovo pneuma se zájmenem ekeinos (onen), které je
muského rodu. To vechno pomìrnì zøetelnì ukazuje na osobní
charakter Ducha.18
Jeí hovoøí ve své øeèi na rozlouèenou o Duchu pravdy.
V první øadì je tøeba si uvìdomit, e v Janovì teologii pravda
není pouze shodou poznání s realitou poznávané vìci, ale cosi
víc, je to zjevení Boha, a èlovìk tuto pravdu buï pøijímá, nebo
nepøijímá, buï je z pravdy, nebo není z pravdy. Celé Jeíovo zjevitelské a spasitelské pùsobení pøece spoèívalo ve vydávání svìdectví pravdì (Jan 18,37). Jestlie je tedy pneuma Duchem pravdy, tak je Duchem, který pùsobí pøesnì v linii Jeíova díla, nejedná
se tedy o pouhé intelektuální poznání, ale o spásu (Jan 17,3). Titul
Duch pravdy se v Novém zákonì vyskytuje pouze v Janových
spisech (Jan 14,17; 15,26; 16,13; 1 Jan 4,6; 5,6). Apotol tímto
titulem chce øíci, e Duch uschopòuje èlovìka k pøijetí pravdy,
k pøijetí Boího zjevení v Kristu, tedy k víøe. Duch tedy není nazýván pravdou proto, e je pravdivý, ale protoe uèí pravdì
a uschopòuje k jejímu hlubokému a niternému pøijetí.

18.

To, e Duch je jednajícím podmìtem, e je po Jeíovi jiným Pøímluvcem
(14,16), e text o nìm hovoøí v muském rodu i v souvislosti s termínem pneuma, který je ve støedním rodu, to vechno znamená, e Duch má rysy osoby.
Y. C ONGAR, Credo nello Spirito santo I, 71.
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Rovnì titul Parakletos udìluje Duchu svatému pouze Jan,
u jiných autorù Nového zákona bychom jej hledali marnì. V øecké
dobové literatuøe se tento výraz neobjevoval pøíli èasto, a oznaèoval osobu, která na soudu obhajovala obalovaného a pomáhala mu. V rabínských textech bylo slovo parakletos uito pro oznaèení pøímluvce. Mùeme tedy shrnout, e parakletos má význam
advokáta, pøímluvce a utìitele. Ve smyslu pøímluvce a obhájce
nacházíme oznaèení parakletos i v 1 Jan 2,1:
Avak zhøeí-li kdo, máme u Otce pøímluvce, Jeíe Krista spravedlivého.
Parakletos je nyní jednoznaènì oslavený Jeí Kristus, a ten se
za zhøeivího køesana pøimlouvá, obhajuje jej u Boha. Jeí tak
koná pravý opak toho, co dìlá ïábel, který je alobcem èlovìka
(Zj 12,10). V Jeíovì øeèi na rozlouèenou se ve ètvrtém evangeliu hovoøí o jiném Parakletovi, tím prvním je Jeí, a Duch svatý
koná dál jeho dílo.
Nezdá se ale, e Parakletos v Jan 1416 znamená funkci obhájce u nebeského soudu, protoe se hovoøí o tom, jak Duch pùsobí
mezi uèedníky a v nich. Parakletos je spíe obhájcem Jeíovy vìci,
a proto i záleitosti vech v Krista vìøících ve vztahu ke svìtu. Jak
Duch, tak uèedníci toti vydávají Jeíovi svìdectví (Jan 15,2627),
a právì v tomto smyslu Duch usvìdèí svìt z høíchu (Jan 16,8). Høích
pøece tkví v tom, e lidé nepøijímají pravdu (Jan 3,19), e nevìøí
v Krista. To, co èiní Duch svatý jako druhý Parakletos vedle pøímluvce Krista (Jan 14,16), je tedy úzce spojeno s oznaèením zmínìného Pøímluvce jako Duch pravdy. Tento druhý Parakletos zjevuje
pravdu stejnì jako Jeí, neøíká vak cosi nového, nýbr pøipomíná
úèedníkùm vechno, co slyeli od Jeíe (Jan 14,26; 16,13.14; 14,16).
Jestlie vak tento druhý Parakletos pùsobí obdobnì jako Jeí
z Nazareta, pak je osobou stejnì, jako je jí Boí Syn.
Na samý závìr je tøeba pøipomenout, e evangelista Jan nikdy
nehovoøí o nìjakých mimoøádných vnìjích projevech Ducha; jeho
pùsobení je pøedevím vnitøní a dotýká se lidského srdce, tedy
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onìch hlubin, je Duch zkoumá od vìènosti v Bohu (1 Kor 2,10).
Srdce Otce a Syna stejnì jako srdce19 èlovìka je onou svatyní,
v ní Duch rád pøebývá.20 V jistém slova smyslu se tak skryté,
sjednocující a oivující pùsobení Ducha svatého v tìle církve silnì podobá pulzu srdce v lidském tìle. 21

19.
20.
21.

Pokud se jedná o pojem «srdce», srovnej C. V. POSPÍIL , Christologie
a spiritualita, 192b193a.
Toto pøebývání Ducha v lidském srdci se nazývá odbornì inhabitatio. Základním textem je 1 Kor 3,16.
Hlava je viditelnì nadøazena ostatním tìlesným údùm, naproti tomu srdci náleí skryté pùsobení. A tak je Duch svatý pøirovnáván k srdci, je neviditelnì
oivuje a sjednocuje církev  SV . TOMÁ AKV., Summa theologiae (Milano
1988), III, q. 8, a. 1, ad 3; 1913b.
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VII. VÝZNAM SESLÁNÍ DUCHA NA UÈEDNÍKY
V DEN LETNIC
Kadoroènì si køesané pøipomínají velikou událost seslání Ducha svatého na uèedníky ukøiovaného a vzkøíeného Jeíe
z Nazareta. Tato událost má dalekosáhlý a velmi komplexní význam pro církev a nevyhnutelnì také pro kadého, kdo k ní patøí.
V obecném povìdomí je, e den Seslání Ducha svatého je také
dnem zaloení Kristovy církve.1 Pokud ovem èteme pozornì
dokumenty Druhého vatikánského snìmu, zjistíme, e koncilní
otcové výslovnì nehovoøí o zaloení církve v den Letnic, ale o jejím
zjevení, v nìm se zavruje velmi dlouhý proces zrodu církve.2
Explicitnì se ale v dokumentech tvrdí, e zaèíná veøejné pùsobení
církve, tedy její poslání.
O Letnicích zaèaly »skutky apotolù«, tak jako sestoupením Ducha
svatého na Pannu Marii byl poèat Kristus a jako sestoupením tého
1.

2.

Pokud se jedná o literaturu pøístupnou v èeském jazyce, odkazuji napøíklad na:
P. T ERNANT, Církev, in: X. LÉON-D UFOUR (ed.), Slovník biblické teologie (Øím
1991 5) 50b57a (54a); P. D E SURGY, Letnice, in: X. LÉON-DUFOUR (ed.), Slovník biblické teologie (Øím 19915), 198a199b (199a).
A ustanovil, e ty, kdo vìøí v Krista, svolá vjedno ve svaté církvi, která byla
u od poèátku svìta pøedobrazována a podivuhodnì pøipravována v dìjinách
izraelského národa a ve Starém zákonì, byla zaloena v posledních èasech,
stala se zjevnou díky vylití Ducha svatého, na konci vìkù dojde slavného
dovrení. LG, 2, in: EV 1, n. 285. Èeský pøeklad v Dokumentech II. vatikánského koncilu (Praha 1995), 37, bohuel není zcela pøesný, protoe vytváøí
dojem, jako kdyby zaloení církve v plnosti èasu a její první veøejné vystoupení díky seslání Ducha svatého byly jedno a toté.
Rovnì v KKC, èl. 731747 bychom nenali formulaci, e církev byla zaloena o dni Seslání Ducha svatého. Výslovnì se ale tvrdí, e církev se zrodila na
køíi (srov. èl. 766). Letnice jsou dnem jejího veøejného vystoupení (srov. èl.
767).
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Ducha svatého na Krista pøi modlitbì byl Kristus veden k dílu své
sluby.3
Koncilní otcové zdùrazòují paralelismus mezi rùznými sesláními Ducha svatého v ivotì Jeíe z Nazareta a sesláním tého
Ducha na uèedníky. Autor Lukáova evangelia a Skutkù výslovnì podtrhuje souvislost mezi tím, e Jeí byl pomazán Duchem
svatým pøi køtu v Jordánu,4 a tím, e v den Letnic jsou tímté
Duchem pomazáni uèedníci. Jako jediný se toti zmiòuje o tom,
e Duch sestoupil na Jeíe v podobì holubice v okamiku, kdy
se Jeí modlil. 5 Rovnì uèedníci pobývali ve dnech kolem slavnosti Letnic pospolu proto, aby se modlili.6 Navíc v souvislosti se
zaèátkem svého veøejného pùsobení Jeí v Lukáovì evangeliu
pronáí urèité programové prohláení svého veøejného poslání.7
Podobnì i prvotní církev ústy Petra po seslání Ducha svatého pøednáí jakýsi program svého pùsobení.8 To znamená, e uèedníci
mají vystupovat a pùsobit v síle tého Ducha, kterým se nechal
vést jejich Pán. To také znamená, e Duch svatý je Duchem poslání, Duchem misie, která patøí k podstatì existence Kristovy církve a která je urèitým pokraèováním v poslání Zakladatele.9 Jestlie se tedy ve køtu Jeí, jednorozený Boí Syn, ujímá svého
poslání Mesiáe, Pomazaného, 10 tak v den Letnic se Jeíovi uèedAG, 4, in: Dokumenty, 469.
Srov. Sk 10,3738.
5. Srov. Lk 3,2122.
6. Srov. Sk 1,1314; 2,1.
7. Srov. Lk 4,1630.
8. Srov. Sk 2,1436.
9. Srov. JAN P AVEL II., Redemptoris missio (encyklika ze 7. 12. 1990), èl. 12;
èeský pøeklad (Praha 1994), 79.
10. Pomazáváni byli ve Starém zákonì pøece dospìlí lidé a pomazáním jim bylo
svìøováno urèité poslání vzhledem k Boímu lidu, a u se jednalo o krále,
nebo posléze i o veleknìze. Srov. Y. CONGAR , Credo nello Spirito santo I, 30
31.
3.
4.
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níci stávají podílníky na jeho mesiáském pomazání, stávají se
vlastnì »kristovci«, tedy køesany v plném slova smyslu.11
Toto tajemství lze osvìtlit následujícím pøirovnáním: Církev si
mùeme pøedstavit jako Petrovu rybáøskou loï. Na této bárce nejsou pouze rybáøi a sítì, ale najdeme tam i plachtu. Má-li plachta
slouit svému úèelu, musí být celistvá a dobøe napjatá na stìni,
který èasto mívá formu køíe tyèícího se k nebi. To jsou modlitby
uèedníkù a jejich sounáleitost s Ukøiovaným projevující se
v kázni a èistotì ivota. Tím vím se uèedníci disponují, aby v ivotì jednali podle Boí vùle. Víme ji dobøe, e výraz duch 
hebrejsky ruach, øecky pneuma, latinsky spiritus  odkazuje rovnì na vanutí vìtru nebo na dech. Pokud chceme a disponujeme
se pro Boí vedení, pak sám Hospodin svým dechem  Duchem
napíná nae plachty, a tak svou vlastní silou pøivádí bárku Petrovy
církve i bárku kadé jednotlivé vìrné køesanské due po cestì
Kristova pozemského putování12 do pøístavu vìèné slávy.
Pokud se jedná o vztah mezi Letnicemi a Kristovým køtem
v Jordánu, je tøeba alespoò struènì se zmínit o symbolu holubice.
Ve Starém zákonì toti nikdy není znamením pùsobení nebo pøítomnosti Boího Ducha, ale spíe symbolem lidu13 nebo milované osoby  nevìsty, èi snoubenky.14 Holubice proto v události Jeíova køtu naznaèuje nejen pøítomnost Ducha, ale také cíl poslání
Boího Syna i cíl seslání Ducha, tedy shromádìní rozptýlených
Boích dìtí v jeden nový Boí lid posledních èasù. 15 Celou symboliku události lze vidìt i tak, e Kristus ponoøený do øeky Jordánu zastupuje v daném okamiku svoje budoucí tajemné tìlo  cír11.
12.

13.
14.
15.

Srov. Sk 11,26.
Velmi výstinì definuje vztah mezi pùsobením Krista a Ducha v ivotì uèedníka H. B. SWETE, The Holy Spirit in the New Testament (London 1909), 162:
Jeí je cesta (hé hodos), Duch svatý je prùvodcem (ho hodégos), který touto
cestou vede.
Srov. Y. CONGAR, Credo I, 3132.
Srov. Pís. 5,12; 6,8.
Srov. SV. AUGUSTIN, In Iohannis evangelium tractatus, 56 (PL 35, 14141437).
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kev, k ní je v posledním dùsledku zamìøeno poslání Boího Ducha. 16
Mùeme tedy shrnout, e oslavený Kristus daruje svým uèedníkùm Ducha Boího, který je zároveò jeho Duchem.17 Jestlie
ve Starém zákonì udìloval Boího Ducha pouze Hospodin, pak
skuteènost, e oslavený Jeí daruje nebo sesílá Ducha,18 velmi
zøetelnì poukazuje na jeho boskou moc a dùstojnost. Tento Duch
spodobuje církev s Kristem a je silou, je ji uschopòuje k tomu,
aby pokraèovala v poslání Boího Syna, v poslání hlásat radostnou zvìst a zachraòovat ty, kdo uvìøí.
Charakter misie svìøené církvi naznaèuje i to, e uèedníci hovoøí jazyky vech pøítomných.19 Církevní otcové v tomto divu
spatøovali opak a pøekonání zmatení jazykù a rozdìlení lidstva pøi
stavbì babylónské vìe. 20 Zmínìná misie tedy má být univerzální, církev má hlásat Krista v síle jeho Ducha vem národùm, rasám, jazykùm, lidem vech dob a vech kultur. A nejenom hlásat,
církev se má v síle jediného Boího Ducha stát i svátostí jednoty
celého lidského rodu. 21 Duch je tedy nejenom Duchem poslání,
on je i ten, kdo církev vnitønì sjednocuje. Analogicky tedy plní
v mystickém tìle Kristovì stejnou funkci jako due v lidském
tìle.22
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

 vdy toho dne chtìl zastupovat svoje tìlo, tedy církev, v ní je pøijímán
Duch svatý, zejména pak pøi køtu. SV. AUGUSTIN, De Trin., XV, 26, 46 (PL 42,
1094).
Srov. napø. 2 Sol 2,8; Gal 4,6; Øím 8,9; Flp 1,19. Starý zákon sice hovoøil
o mesiái pomazaném Duchem, ale nenalezli bychom v nìm výslovné pøivlastnìní Ducha Mesiái. Duch je pøivlastòován pouze Hospodinu, je to ruach JHWH,
ale nikdy ruach Mesiáe.
Srov. napø. Sk 2,33.
Srov. Sk 2,513.
Srov. Gn 11,19.
Srov. LG, 1, in: Dokumenty, 37.
To, èím je v naem tìle due, tím samým je Duch svatý v Kristovì tìle, tedy
v církvi. SV. AUGUSTIN , Sermo CLXXXVII, in: PL 38, 10011003.
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Tato shùry darovaná vnitøní jednota spoleèenství je moná jedinì díky pøekonání toho, co oddìluje èlovìka od Boha a lidi navzájem. Kadé rozdìlení je zpùsobeno høíchem, protoe høích je
protikladem sjednocující lásky. Duch svatý je tedy Duchem sjednocení, Duchem smíøení,23 které na svém tìle naplnil Kristus,24
kdy láskou pøekonal høích tìch, kteøí jej zavrhli, odsoudili a vydali do rukou katù, a v tomto nejvìtím moném høíchu Kristus
zároveò pøekonává kadý jiný høích. Mocí Ducha Kristova smíøení proto mohou uèedníci odpoutìt høíchy,25 a tak budovat jednotu církve.
Jednota církve není pouze Boí dar, ona je i úkolem, úkolem
stejnì naléhavým jako boj s høíchem. Máme den ze dne vrùstat do
jednoty, do spoleèenství, a cílovým bodem tohoto naeho zrání je
spoleèenství svatých. Duch Boí darovaný oslaveným Kristem je
tedy i darem plnosti, dokonalým Boím sebedarováním èlovìku.
Mùeme øíci, e se jedná o eschatologický dar, díky nìmu se
církevní spoleèenství mùe stávat skuteènou ikonou Nejsvìtìjí
Trojice, je je mnohostí osob v dokonalé jednotì jediné veobjímající lásky. Vdy Jeíovi souèasníci neoèekávali pouze Mesi-

23.

24.

25.

Duch svatý ale není »duí církve«, on pouze plní v tìle církve obdobnou funkci jako lidská due v tìle èlovìka  tedy sjednocuje a oivuje. Srov. C. V. PO SPÍIL, Lev XIII. a jeho encyklika o Duchu svatém, in: LEV XIII., Divinum
illud munus (èeský pøeklad, poznámky a úvodní studie  C. V. POSPÍIL , Praha
1997), 518 (14).
A tak lze úkol církve, jistì velmi obsáhlý a sloitý, velice tìsnì vak spojený
s Kristovým posláním, struènì shrnout v povinnosti, která je pro ni nejpøednìjí, smíøit èlovìka s Bohem, se samotným èlovìkem, s bratry, s vekerým
tvorstvem, a to trvale, protoe, jak jsem øekl jinde, církev je svou podstatou
vdy smiøující. J AN P AVEL II., Reconciliatio et paenitentia (posynodální adhortace z 2. 12. 1984), 8; (èeský pøeklad  Praha 1996).
Srov. Kol 1,20. Je velmi dùleité uvìdomit si, e usmíøením se nedìje zmìna
v Bohu, který by mìnil svùj postoj k èlovìku od hnìvu ke shovívavosti, zmìna
se dìje v èlovìku. Vdy v Kristu Bùh sám usmíøil svìt se sebou. Rozhnìvaný a neusmíøený je svìt, nikoli Bùh. Srov. 2 Kor 5,18.
Srov. Jan 20,2223.
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áe, oèekávali i eschatologické vylití Boího Ducha na vechen
lid. A Petr rozumìl seslání Ducha svatého o Letnicích pøesnì
v tomto smyslu. O tom svìdèí skuteènost, e cituje slova proroka
Joela, v nich Hospodin dal pøíslib, e v posledních dnech vylije
svého Ducha na kadé tìlo.26
Ve výètu jednotlivých sloek komplexního významu vylití
Ducha svatého na Jeíovy uèedníky shromádìné v Jeruzalémì
nesmí rozhodnì chybìt ani souvislost mezi touto událostí a darem
zákona na hoøe Sinaj. Pùvodnì mìla slavnost Letnic rolnický význam  jednalo se vlastnì o díkùvzdání za úrodu.27 Snad ji ve
tøetím století pøed Kristem se objevují náznaky, e Letnice se stávají slavností zákona a smlouvy.28 Ve druhém století se setkáváme s výslovnými zmínkami o tom, e Letnice jsou slavností daru
zákona,29 a právì z tohoto dùvodu pøedstavoval padesátý den po
Velikonocích pro qumránskou komunitu nejvìtí slavnost v roce.30
Není tedy divu, e Luká popisuje událost seslání Ducha svatého
jako naplnìní pøíslibù ohlednì zákona vloeného do srdce èlovìka. Tento pøíslib se objevuje poprvé v díle proroka Jeremjáe31
a v dobì babylonského vyhnanství jej rozvíjí prorok Ezechiel:
A dám vám nové srdce a do nitra vám vloím nového ducha.
Vloím vám do nitra svého ducha; uèiním, e se budete øídit
mými naøízeními, zachovávat moje øády a jednat podle nich.32
Zniternìní zákona je tedy dílem Boího Ducha vylitého do srdce
èlovìka. To ale zároveò znamená, e sám Duch Boí je v urèitém
slova smyslu oním slíbeným novým Zákonem, to vechno se pak
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Srov. Sk 2,1621; Jl 3,15.
Srov. napø. Ex 23,16; 34,22; Lv 23,1522.3943; Tób 2,1.
Srov. 2 Kron 15,1015. Srov. F. LAMBIASI, Lo Spirito santo, 65.
Srov. Kniha Jubileí, 6,17, in: Z. SOUEK (uspoøádal), KNIHY TAJEMSTVÍ A MOUDROSTI
II (Praha 1998), 19152 (37).
Srov. F. LAMBIASI, Lo Spirito santo, 65.
Srov. Jer 31,3134.
Ez 36,26n.; srov. Ez 11,19n.
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má stát v posledních, mesiáských dobách, jak o tom svìdèí ji
døíve vzpomenutá slova proroka Joela. 33 Konec koncù i událost
seslání Ducha sama obsahuje øadu prvkù, které prozrazují urèitou
pøíbuznost s událostí daru Zákona na hoøe Sinaj.34 Církevní otcové pochopili tuto souvislost mezi obìma událostmi velmi dobøe,
jak o tom svìdèí následující citace:
Apotolové nesestoupili z hory s kamennými tabulemi v rukou,
jako Mojí, ale vyli z veèeøadla s Duchem vloeným do svého
nitra, a z tohoto ivého pramene vude rozdávali poklady moudrosti, milosti a rozlièných duchovních darù.35
Nakonec bych si jetì dovolil poznamenat, e kupøíkladu
v knize Skutkù se setkáme s výrazem »pneuma« celkem ètyøiapadesátkrát, z toho v estatøiceti pøípadech jednání Ducha není provázeno ádnými vnìjími mimoøádnými znameními. Kdy se pak
Luká zmiòuje o tìchto nápadných vnìjích projevech, bývá vìtinou velmi diskrétní. Podstata pùsobení Ducha svatého tedy nespoèívá v èemsi spektakulárním a vnìjím, nýbr ve vnitøním »pomazávání« srdce. Tento akcent je jetì markantnìjí ve ètvrtém
evangeliu, kde se o Duchu Boím hovoøí relativnì velmi èasto,
nicménì bychom tam marnì hledali by i jen sebemení zmínku
33.
34.

35.

Srov. Jl 3,1n.
Zúèastnìní se nacházejí spolu na jednom místì (srov. Ex 19,8  Sk 2,1); ozývá
se hukot shùry (srov. Ex 19,16; Sk 2,2); objevuje se oheò (srov. Ex 19,18;
24,17; Dt 45  Sk 2,3).
V této souvislosti není nezajímavé to, jak interpretoval idovský filozof Filón
slova Ex 20,18: Bùh nemìl ústa, ani jazyk, ani hrdlo. Rozhodl se tedy zázraènì zpùsobit neviditelný hukot v ovzduí, jednalo se o vanutí, je bylo artikulováno do slov. Tato slova hýbala vzduchem a promìòovala jej v oheò mající
podobu plamenù. Stejnì jako dech, který rozeznívá trubku, tak znìl onen hlas
a slyeli jej vichni, kdo byli nablízku i kdo byli vzdáleni. Traktát o Dekalogu, 33.
SV . JAN CHRYSOSTOMOS, In Matth., hom. I, in: PG 57; G IOVANNI CRISOSTOMO,
Commento al vangelo di S. Matteo I (R. MINUTI  F. MONTI  traduzione, Roma
1966), 2539 (27).
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o nìjaké vnìjí podívané spojené s vlivem zmínìného Ducha pravdy èi Parakleta.
Událost seslání Ducha svatého padesát dní po Velikonocích
v Jeruzalémì pøedstavuje urèité paradigma obdarování, které trvá.
Otec a Syn toti Ducha neseslali pouze kdysi, sesílali jej na uèedníky i nadále36 a sesílají jej své církvi a do naich srdcí i dnes.
Proto platilo, platí a vdy bude platit, e:
Kadý má Ducha svatého v té míøe, v jaké miluje Kristovu církev. 37

36.
37.

Srov. napø. Sk 4,31; 10,4447; 19,56.
SV . AUGUSTIN, In Io., 32, 8 (PL 35, 1646).

68

VIII. PNEUMATOLOGIE V PRVNÍCH STALETÍCH
KØESANSTVÍ
Nový zákon hovoøí jasnou øeèí: jediný Bùh Abrahámùv, Izákùv,
Jakubùv a Mojíùv se v dìjinách spásy zjevil jako Otec, Syn
a Duch svatý. Taková byla i víra církve v prvních staletích pøed
Nicejským koncilem v roce 325 a Prvním konstantinopolským
koncilem v roce 381, jak to vcelku jednoznaènì dokládají køestní
vyznání víry jednotlivých místních církví a tøeba doxologie, v nich
je vzdávána stejná úcta Bohu Otci, Synu i Duchu svatému.1 Nìkteøí odborníci se dokonce domnívají, e zpùsob psaní jmen Otce,
Syna a Ducha svatého v prastarých rukopisech Nového zákona
pøedstavuje dalí doklad víry prvních køesanských generací v jejich boství.2 I kdy o poslednì zmínìném argumentu lze diskutovat, skuteènost víry v boství Syna a Ducha je velmi zøetelná.
1.

2.

V zásadì existovaly dva druhy doxologií. První byla hierarchická: Sláva Otci,
skrze Syna v Duchu svatém. Druhá byla paritární, protoe kladla Otce, Syna
i Ducha svatého na stejnou úroveò podle køestní formule z Mt 28,19.
Jeíi Kriste, radostné a svaté svìtlo slávy nesmrtelného, nebeského, svatého a blaeného Otce. Kdy se Slunce sklání, ve veèerní záøi hymny velebíme
Otce a Syna a Boího svatého Ducha. Ty jsi hoden, aby tì velebily hlasy
v kadý èas, Synu Boí, dárce ivota. Proto tì svìt oslavuje. Veèerní hymnus
øecké církve ze druhého nebo z poèátku tøetího století. Srov. M. J. ROUËT DE
JOURNEL, Enchiridion Patristicum, n. 108.
Nomina sacra  Posvátná jména  jsou zkratky jmen jako Bùh, Pán, Jeí,
Syn, Duch a ostatních jmen, která se týkají Trojice. Zpravidla byla tato jména
zkrácena v dobì, kdy se zaèal uívat kodex. Systém zkrácení obyèejnì uíval
prvního a posledního písmene, nìkdy také støedního písmene daného výrazu.
Je zøejmé, e pøedstavitelé komunit a køesantí opisovaèi uíváním tìchto svatých jmen naráeli na hebrejskou zvyklost psát v øeètinì posvátné Boí jméno,
které se nepronáelo, jako YHWH. Tento tetragram ovem budil v øeètinì zdání zkratky celého jména. C. P. THIEDE  M. DANCONA , Testimone oculare di
Gesù (Casale Monferrato 1996), 218.
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Velmi dùleitý dùkaz víry v Nejsvìtìjí Trojici nacházíme kupøíkladu v Didaché:
Co se týèe køtu, budete køtít takto: Vechno toto nejprve øeknete
a pak pokøtíte ve jménu Otce a Syna a svatého Ducha v tekoucí
vodì. Nemá-li tekoucí vodu, pokøti v jiné, nemùe-li ve studené, pokøti v teplé. Nemá-li ani jednu, vylij na hlavu tøikrát vodu
ve jménu Otce a Syna a svatého Ducha. 3
Spis vznikl zøejmì v Sýrii a nìkteøí odborníci jeho vznik datují
dokonce mezi léta 50 a 70 po Kristu, nicménì pravdìpodobnìjí
se zdá být datace po roce 100. 4 Dalím významným svìdkem víry
v Nejsvìtìjí Trojici je jeden z prvních nástupcù svatého Petra,
øímský biskup Klement.
Co nemáme jednoho Boha a jednoho Krista a jednoho Ducha milosti vylitého na nás? Proè trháme a sápeme údy Kristovy
a brojíme proti vlastnímu tìlu a dospíváme k takové zvrácenosti,
e jsme zapomnìli, e jsme jedni údy druhých? Rozpomeòte se
na slova Jeíe, naeho Pána!5
Klementovy listy korintským køesanùm byly s nejvìtí pravdìpodobností sepsány na sklonku prvního století. Citované místo
nám ukazuje, jaký praktický význam pøikládali trinitárnímu tajemství první køesanské generace. Dokonalá Boí jednota v rozliènosti tøí osob pøedstavuje zdroj a vzor jednoty mnoha lidských
osob v Kristovì církvi. Církev tedy má být jakousi ikonou Trojice, zrcadlem, v nìm se odráí úchvatné, nevýslovné, a pøece nám
darované tajemství vnitøního Boího ivota. Zjevení lásky Boha
Didaché, VII,13, in: L. VARCL  J. D RÁPAL  J. S OKOL (pøeklad, úvodní texty),
Spisy apotolských otcù (Praha 1985), 18.
4. Srov. J. QUASTEN , Patrologia I  primi due secoli (II  III) (Casale Monferrato
1980), 4041.
5. SV . KLEMENT ØÍMSKÝ , První list Korinanùm 46,6; in: Spisy apotolských otcù,
103. Srov. D. R UIZ BUENO (ed.), Padres Apostolicos. Edición bilingüe completa (Madrid 1993, BAC), 220.
3.
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Otce, Syna a Ducha svatého tedy není pouze darem, ale zároveò
i závazkem a úkolem. Klementovo napomenutí je adresováno nejen znesváøeným køesanùm z Korinta na konci prvního století,
ale køesanùm vech dob, tedy i nám.
Vechna pøedelá svìdectví navíc jasnì dokumentují, e první
køesanské generace neoddìlovaly tajemství Boího Ducha od tajemství Nejsvìtìjí Trojice, a tak ani v této krátké prezentaci nemùeme oddìlovat trinitární teologii od pneumatologie.
Jedna vìc je ivá víra církve v tajemství Trojice a druhou vìcí
je teologické vyjádøení tého. Odborné zpracování klíèové otázky naí víry mìlo nespornì velký praktický význam,6 protoe pøedevím idé vytýkali køesanùm zradu ve vìci víry v jediného Boha.
Pohantí myslitelé napadali nesmyslnost víry, která neumí øíci,
jestli vyznává Boha jednoho nebo tøi. K tomu navíc pøistupuje
i skuteènost, e církev musí vdy usilovat o jasnou formulaci obsahu víry, která by pøedstavovala urèité mìøítko hlásání, katecheze, a tedy i vlastní identity, aby bylo mono odliit to, co s køesanstvím není plnì v souladu, tedy bludy. Lidskému rozumu se
nabízela v zásadì dvì na první pohled schùdná øeení, která pøedstavují nemalé pokuení i pro dneního èlovìka.7
6.

Na tomto místì se mi zdá velmi vhodné pøipomenout výrok velkého papee
Lva XIII. o tajemství Nejsvìtìjí Trojice:
Svatí uèitelé nazývají toto tajemství podstatou Nového zákona, jedná se tedy
bezesporu o nejvìtí ze vech tajemství a o jakýsi zdroj a vyvrcholení vech
tajemství. V nebi byli stvoøeni andìlé a na zemi lidé právì proto, aby poznávali
a nazírali to tajemství, je je ve Starém zákonì naznaèeno a je se pozdìji stalo
zøetelnìjím, toti kdy Bùh sestoupil od andìlù k lidem: Boha nikdy nikdo nevidìl; jednorozený Syn, který je v náruèí Otcovì, nám o nìm øekl (Jan 1,18). Kdokoli tedy píe nebo hovoøí o Trojici, mìl by mít na pamìti to, jak moudøe nabádá
Andìlský uèitel: Kdy hovoøíme o Trojici, je tøeba si poèínat opatrnì a skromnì,
ponìvad, jak tvrdí Augustin, nikde jinde nejsou omyly tak nebezpeèné, námaha
tak veliká a uitek tak znaèný. (SV. TOMÁ A., Summa theol., I, q. 31, a. 2); srov.
SV. AUGUSTIN, De Trinitate, I, 3 (PL 42, 822) LEV XIII., Divinum illud munus
(encyklika z 9. kvìtna 1897), 3; (èeský pøeklad, poznámky a úvodní studie
C. V. POSPÍIL, Praha 1997), 21.
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Podle prvního z tìchto zdánlivých øeení by Bùh sám v sobì
byl pouze jeden, a jména Otec, Syn, Duch by oznaèovala pouze
tøi zpùsoby, jak se tento ve skuteènosti jediný Bùh lidem zjevil.
Odbornì øeèeno, Trojice by existovala pouze v dìjinách spásy,
tedy v ekonomii, ale neexistovala by od vìènosti v Bohu. Tuto od
vìènosti existující Trojici nazývají dnes teologové imanentní Trojicí. Takové øeení navrhl na poèátku tøetího století teolog Sabellius pocházející ze severní Afriky, který od roku 217 pobýval
v Øímì.8 Jeho návrh byl okamitì odmítnut, protoe Bùh je pravdivý a nezjevuje se èlovìku jinak, ne ve skuteènosti je. Sabelliùv
Bùh by byl prostì lháøem, zjevení by bylo pravdivé jen naoko,
a tak by bylo zcela oprávnìné být køesany jen naoko.9
Druhé nesprávné øeení tvrdí, e jediným pravým Bohem je ve
skuteènosti Otec. Syn a Duch jsou mu podøízeni a podøazeni, take pøedstavují pouze jakési mezistupnì ve vztahu Boha a stvoøeného svìta. Tento blud se nazývá subordinatianismus a je nepøijatelný proto, e velmi rafinovanì popírá boství Syna i Ducha
Hereze, pod jejich tlakem církev prvních staletí formulovala trinitární uèení,
nejsou z historického hlediska pouze èímsi nahodilým a dnes nìèím ji zcela
pøekonaným. Jedná se toti o nebezpeèí, kterým je køesanská teologie ustaviènì vystavena. Falené cesty, které otevøeli Arius a Sabellius, jsou z teologického hlediska stále aktuální. J. MOLTMANN, Trinità e Regno di Dio. La dottrina
su Dio (Brescia 1983), 141.
8. Srov. B. MONDIN , La Trinità mistero damore (Bologna 1993), 117.
9. Kdyby to, co nám o Bohu sdìluje pøíbìh Jeíe z Nazareta, neodpovídalo
hloubce Boí reality, nemohli bychom hovoøit o zjevení. Dále bychom nemohli povaovat Jeíe z Nazareta za naprosté vrcholné zprostøedkování pravého
a vlastního Boího sebesdìlení. Jinými slovy, bylo by nám pouze øeèeno cosi
o Bohu bez toho, e bychom si mohli být jisti, zda víme opravdu to zásadní.
V podstatì bychom si nebyli jistí, kým opravdu Bùh je. To by dávalo zapravdu nedùvìøe a rozumové výhradì typu »co kdyby to bylo ve skuteènosti
vechno jinak«, ale rozhodnì ne pravé dùvìøe a víøe, která se zcela vydává
Bohu. Jestlie se Bùh zjevuje s výhradou, pak i èlovìk jej musí pøijímat pouze s výhradou. V. CROCE , Il Dio di Gesù Padre di tutti (Casale Monferrato
1989), 152153.
7.
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svatého a navíc urèitým zpùsobem neèiní zadost víøe v Boí jedinost, protoe  by vyí nebo nií  bohové by urèitým zpùsobem pro nás byli vlastnì tøi.10 Velmi vyhranìnou podobu subordinatianismu hlásal na poèátku ètvrtého století presbyter a teolog
jménem Arius, pocházející z Alexandrie (256336). Uèil, e Syn
je vlastnì pouze první tvor a e není Bohem v pravém slova smyslu, i kdy vemu tvorstvu je nadøazen a jeví se jako Bùh. Toto
øeení bylo pro lidský rozum opìt znaènì pøitalivé a vedlo k velmi
tìké a dlouhotrvající krizi celého køesanstva.
V roce 325 se na pozvání císaøe Konstantina Velikého v maloasijské Niceji selo 318 biskupù, aby vyøeili celou krizi a vyslovili pravou víru církve. Výsledkem jejich rokování je první èást
vyznání víry týkající se boství Otce a Syna. Toto krédo se dnes
modlíme pøi kadé nedìlní mi svaté a pøi kadé církevní slavnosti. Pokud se týká Ducha svatého, Nicejský snìm se omezil na to,
e stvrdil stejnou víru v Otce, Syna i Ducha svatého, a tento èlánek víry pøímo dále nerozvedl. Otec a Syn jsou tée podstaty
a plození Syna Otcem je radikálnì odlieno od stvoøení. Co to
znamená, jak si to pøiblíit?
Mùeme vyjít z naí kadodenní zkuenosti, a Nový zákon
nám k tomuto pøirovnání dává plné oprávnìní tím, e tajemný
vztah osob v Bohu popisuje jako analogii vztahu mezi otcem
a synem. Kdy je nìjaký èlovìk otcem nebo matkou a má dítì,
pak toto dítì je jednak odlinou individualitou, osobou, ale zároveò je stejnì èlovìkem jako jeho rodièe, má tedy stejný druh pøirozenosti jako jeho rodièe. Toté platí i v Bohu, Otec a Syn jsou
rozdílné individuality, osoby, a mají stejnou boskou pøirozenost.
Zásadní rozdíl vak spoèívá v tom, e Boí pøirozenost je numericky jediná a nemultiplikuje se jako napøíklad lidská pøirozenost.
Otec a Syn jsou tedy odliné osoby, ale vlastní tuté a numericky
zásadnì jedinou boskou pøirozenost, a proto se tvrdí, e Otec
10.

Srov. L. SCHEFFCZYK, Lehramtliche Formulierungen und Dogmengeschicte der
Trinität, in: Mysterium Salutis 2 (Einsiedeln  Zürich  Köln 1967), 167.
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a Syn jsou soupodstatní.11 Tímto zpùsobem vyznáváme nejen to,
e Bùh je Otec, Syn a Duch svatý, ale i dokonalou jednotu Boí,
dokonalý monoteismus, 12 který je plnì v souladu s Písmem jak
Starého, tak Nového zákona.
V pøedelých kapitolách tohoto úvodu do pneumatologie jsme
se zmínili o tom, e nauka o Duchu svatém se zákonitì ponìkud
zpoïuje za naukou o Kristu. Toté, s èím jsme se setkali v Novém zákonì, se opakuje i pozdìji pøi hledání správného vyjádøení
víry v tajemství Trojice. Po ariánské krizi byla ve druhé polovinì
ètvrtého století velice zøetelnì nastolena otázka boství Ducha svatého. Kromì ariánù boství Ducha svatého výslovnì popírali pneumatomachové, jinak té nazývaní makedoniáni podle Makedonia, konstantinopolského patriarchy ze sklonku padesátých let
ètvrtého století, který zøejmì odporoval vyznání víry v boství
Ducha svatého. Hlavním zastáncem víry v Boha Ducha svatého
byl ji v dobách ariánské krize svatý Ataná a v souvislosti s pneumatomachy tøi Kappadoèané: Bazil, Øehoø z Naziánu a Øehoø
z Nyssy. Obránci boské dùstojnosti Ducha svatého vycházeli pøedevím z køesanské praxe. Kdyby toti Duch svatý nebyl Bohem,
èlovìk by nemohl docházet spásy v plném slova smyslu, protoe
by nemohl být opravdu zbotìn. Tak uvaoval napøíklad ji zmí11.

12.

Svatý Bazil Veliký vysvìtluje tajemství Trojice podobnì: Pøirozenost se vztahuje k osobì stejnì jako spoleèné jméno k jménu individuálnímu. Kadý z nás
existuje, protoe má podíl na lidství, ale zároveò je díky svým charakteristikám a osobním zvlátnostem tímto nebo jiným èlovìkem. Obdobnì je tomu
v Trojici, slovo pøirozenost je spoleèným jménem , zatímco osoba pøedstavuje zvlátní charakteristiku, která rozliuje jednoho jako Otce, druhého jako
Syna a tøetího koneènì na základì jeho typické vlastnosti posvìcovat. SV.
BAZIL VELIKÝ, Epist., 214.
Kdy symbol øíká, e Syn je tée podstaty s Otcem, jediný Bùh, nechce vyjádøit pouze rovnost mezi Otcem a Synem, jejich identickou pøirozenost, co u
bylo dostateènì vyjádøeno pøedelými výroky, ale jde tu o Boí jedinost,
o skuteèný monoteismus, navzdory jasnému rozliení Otce a Syna. P. A UBIN,
Dieu: Père, Fils, Esprit. Pourquoi les chrétiens parlent de «Trinité» (Paris 1975),
52.
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nìný svatý Ataná.13 Zároveò se Kappadoèané opírali o praxi církve prokazovat Duchu svatému stejnou úctu jako Otci a Synu,
co implikuje i stejnou boskou dùstojnost Ducha.14
V roce 381 se selo v hlavním mìstì Východoøímské øíe sto
padesát otcù, aby se zabývali daným vìrouèným problémem. Do
Konstantinopole je svolal císaø Theodosius, jeho zájem byl pøedevím politický: nejednota v otázkách víry znaènì ohroovala
politickou stabilitu øíe a oslabovala ji. Výsledkem rokování je
poslední èást kréda, které dnes vyznáváme pøi liturgii. Jedná se
o dodatky k nicejskému vyznání víry ohlednì Ducha svatého. Po
tom, co jsme øekli, bychom èekali, e Duch svatý bude prohláen
za soupodstatného s Otcem a Synem, protoe to by bylo nejlogiètìjí vyjádøení celého tajemství Nejsvìtìjí Trojice. Takovou formulaci vak otcové shromádìní v Konstantinopoli roku 381 zøejmì nesmìli pouít. Nepøál si to s nejvìtí pravdìpodobností sám
císaø Theodosius, který chtìl, aby otcové zvolili ponìkud mírnìjí formulaci, je by smíølivìjím ze strany makedoniánù dovolila
pøilnout k novým vìrouèným formulacím.15 Koncilní otcové tedy
museli vyjádøit pravou víru jiným zpùsobem, a uèinili to vpravdì
mistrovsky.
13.

14.
15.

Obdobnì prostøednictvím Ducha Boího máme podíl na Bohu (srov. 1 Kor
3,1617). Jestlie by ale Duch svatý byl pouhým tvorem, pak by jeho prostøednictvím nikdo nedocházel spojení s Bohem, a tak bychom byli spojeni pouze
se stvoøením a byli bychom naprosto oddìleni od Boí pøirozenosti, protoe
bychom na ní nemìli naprosto ádný podíl. Jestlie se ale sdílením Ducha
svatého stáváme úèastníky Boí pøirozenosti, bezesporu ádný èlovìk, jen má
normální uívání rozumu, neøekne, e Duch není Bùh, a e je pouhý tvor. SV.
ATANÁ, Ep. I ad Serapionem, 24, in: M. J. R OUËT DE JOURNEL, Enchiridion
Patristicum, n. 780.
Srov. SV. B AZIL VELIKÝ , Ep. 90, 2, PG 32, 473.
Srov. J. N. D. KELLY, I simboli di fede della chiesa antica (Napoli 1987), 337.
O tomto politickém zásahu do vìrouèných problémù vydává svìdectví napøíklad Øehoø z Naziánu, který si jako staøec otevøenì vyèítal, e se na koncilu
nechal pøimìt k urèitým kompromisùm. Srov. S V. ØEHOØ Z N AZ., Carm. hist.,
XI, 17031714, PG 37, 1148n. Srov. J. N. D. KELLY, I simboli 323.

75

Vìøím v Ducha svatého, Pána 
Uvedený výrok zní v øeètinì ponìkud nezvykle, protoe pøed
slovem Pán je èlen ve støedním rodu.16 Formulace je proto vpodstatì nepøeloitelná, její význam by se snad dal opsat jako »stejné
kategorie jako Pán«. Otcové mìli bezesporu na mysli ver
2 Kor 3,17. Podstatné ovem je, e Duchu svatému se pøisuzuje
titul jednoznaènì oznaèující jeho boství. Navíc je zamezeno tomu, aby nìkdo smìoval Pána Jeíe Krista a Ducha svatého, který má stejnou dùstojnost jako jediný Pán.
 a Dárce ivota 
Tomu v Novém zákonì odpovídají místa: Øím 8,2.11; Jan 6,63;
2 Kor 3,6. Jedná se opìt o výhradní èinnost Boí, protoe Bùh je
jako Stvoøitel a Spasitel pravým Dárcem ivota. Jestlie Duch svatý
je Dárcem ivota, pak je také Bohem.
 který z Otce vychází 
Tato formulace pochází podle svìdectví Nového zákona dokonce pøímo z Jeíových úst17 a je doloena i v Pavlových listech.18
Uváíme-li celkovou situaci, kdy bylo tøeba zdùraznit tìmito opisy
pravé boství Ducha svatého rovnocenné s bostvím Syna a Otce,
nebylo vhodné komplikovat základní vìrouèný zámìr zmínkami
o úloze Syna pøi vycházení nebo sesílání Ducha svatého, jak to ale
mimochodem zcela jasnì dokládá Nový zákon.19 Podobná formulace by mohla v tehdejí situaci svádìt k tomu, e by nìkdo uvaoval o urèité podøazenosti Ducha svatého Synu. Vycházení z Otce je
ekvivalentem výroku o plození Syna Otcem, a tak poukazuje na
stejný pùvod Ducha v Otci, jako je tomu u Syna, ale zároveò i na
16.

17.
18.
19.

V této souvislosti jistì není bez zajímavosti, e prakticky vechny analogie,
kterými si pøibliujeme tajemnou osobu Ducha svatého, jsou skuteènosti, které
normálnì nemají osobní charakter: Staèí vzpomenout na pøirovnání jako dar,
pouto, srdce, vítr, dech atd. Srov. F. X. DURRWELL, Lo Spirito santo alla luce
del mistero pasquale (Roma 1985), 11.
Srov. Jan 15,26; Jan 14,26.
Srov. 1 Kor 2,12.
Srov. napø. Jan 15,26.
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odliný zpùsob jeho vycházení, které není toté jako plození.20 Západní církev v následujících stoletích pøipojila dodatek o tom, e
Duch svatý vychází z Otce i Syna (Filioque). Této otázce se budeme podrobnìji vìnovat v následujících kapitolách.
 s Otcem i Synem je zároveò uctíván a oslavován 
Makedoniáni tím, e upírali Duchu svatému boský statut, zároveò odmítali prokazovat mu bohopoctu. Kdy otcové na základì církevní praxe konstatují, e Duchu svatému je prokazována
tatá úcta jako Otci a Synu, øíkají tím zároveò, e Duch svatý je
Bùh stejnì jako Otec a Syn. Jedná se proto o nejjasnìjí vyznání
víry sto padesáti otcù v pravé a plné boství Ducha svatého.21 Na
tomto pøíkladì je více ne kde jinde patrné, e pravidlo modlitby
(lex orandi) je skuteènì pravidlem víry (lex credendi). Novozákonní základ tohoto zpùsobu vyznání v boství Ducha svatého je
tøeba hledat pøedevím v Mt 28,19 a tam, kde Nový zákon hovoøí
jedním dechem o Otci, Synu a Duchu.
 a mluvil ústy prorokù 
Tento výraz se jednoznaènì vztahuje k prvotnímu kerygmatu 
hlásání apotolské církve  a mùe se odvolávat na 2 Petr 1,21; Sk
28,25. Hovoøit skrze proroky se vztahuje na vekeré zjevení a na
inspiraci vech knih Písma svatého. Jestlie Duch svatý Boha zjevuje, znamená to, e dává èlovìku podíl na tom poznání, které má
Bùh sám o sobì, a tak Duch svatý, který zkoumá hlubiny Boí,22 je
nositelem jediného Boího poznání stejnì jako Otec a Syn.23 Z toho
vak nevyhnutelnì vyplývá, e je Bohem stejnì jako Otec a Syn.
Trvalo tedy pøes tøi století, ne církev dospìla k formulaci trinitárního dogmatu, ne byla nalezena terminologie, která by po20.

21.
22.
23.

Jeliko vychází z Otce, není tvorem; jeliko není plozen, není Syn; jeliko je
mezi nezplozeným a plozeným, je Bùh. SV. ØEHOØ Z NAZIÁNU , Disc. Th., 5, 8,
PG 36, 141.
Srov. J. N. D. KELLY, I simboli 338.
Srov. 1 Kor 2,10.
Srov. Mt 11,27.
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kud mono co nejménì nesprávnì vyjádøila víru v Trojjediného.
Tato víra ovem existovala ji od poèátku. Jedna vìc je tedy tajemství Trojice jako køesan zakouet a vìøit v nì, a druhá vìc je
správnì o nìm hovoøit. Vidìli jsme také, e trinitární teologie není
pouhou spekulací oddìlenou od ivota. Naopak, ve vyznání víry
v boství Ducha svatého jde v zásadì o opravdovost naí spásy,
o realitu naeho spojení s Bohem. Ké by to, co vyznáváme ústy,
pronikalo i nae srdce a ná kadodenní ivot, abychom se jako
spoleèenství stávali den ze dne stále dokonalejím zrcadlem,
v nìm se tomuto svìtu zjevuje, e kadé církevní spoleèenství je
opravdu hluboce prodchnuto úchvatným tajemstvím Boha Otce,
Syna a Ducha svatého.
Víra v Trojici opravdu znamená, e Bùh nás køesany pozval
do svého soukromí a e ho neznáme pouze zvenku jako ostatní,
kdo spolu s námi vìøí v jediného Boha Stvoøitele. Jak bychom si
takového pozvání váili, kdyby se jednalo o nìjakou význaènou
a slavnou osobnost. A vdìènost, která nám tak èasto chybí, je pøece klíèem pravé radosti, je za dary odhaluje vìènou lásku vylitou
do naich srdcí.24

24.

Srov. Øím 5,5.
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IX. TRINITÁRNÍ TEOLOGIE A SPIRITUALITA
SVATÉHO AUGUSTINA
Jak jsme vidìli, trinitární teologie se v prvních ètyøech staletích
rozvíjela pøedevím ve východní polovinì tehdejího køesanského svìta. Na konci ètvrtého a na poèátku pátého století se vak na
scénì objevuje bezesporu nejvýraznìjí postava latinského teologického svìta, svatý Augustin,1 jeho mylení ohlednì tajemství
Boha Otce, Syna a Ducha svatého je shrnuto zejména ve spise De
Trinitate (O Trojici), na nìm jeho autor pracoval zhruba dvacet
let. Vliv tohoto díla nejen na teologii, ale i na spiritualitu køesanského západu byl obrovský. V prvních osmi knihách De Trinitate
Biskup z Hippo vypracoval teorii vnitroboských vztahù, dalí
èást díla pak pojednává o tak zvané psychologické teorii.
Východiskem psychologické teorie je skuteènost, e èlovìk je
stvoøen k Boímu obrazu.2 To vak znamená, e teolog by se mìl
tázat, zda se v tomto Boím obrazu nìjakým zpùsobem zraèí tajemství Boí trojjedinosti. Augustin objevuje urèitou analogii mezi
jedinou lidskou myslí (mens) a jejími tøemi schopnostmi pamatovat si, poznávat a milovat na jedné stranì, a Boí trojjediností na
stranì druhé. Mysl nejene má tyto tøi schopnosti, ale zároveò
jimi i skuteènì je, a tak odpovídá jediné Boí pøirozenosti. Pamì
je urèitým odrazem Boha Otce, schopnost chápat ukazuje na Boha
Syna, koneènì schopnost milovat vypovídá cosi o Duchu svatém.
Jednoznaèná hranice této analogie spoèívá v tom, e zatímco
v èlovìku je nositelem vnitøní jednoty lidská osoba, v Bohu je to
jediná Boí pøirozenost. Jinými slovy: pamì, chápavost a vùle
èlovìka nesubsistují 3 samy v sobì, ale v lidské osobì, která je
nositelem jednoty. V Bohu je tomu opaènì, protoe jediná a na1.
2.

Srov. B. MONDIN , La Trinità, 139.
Srov. Gn 1,26n.
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prosto jednoduchá Boí pøirozenost subsistuje trojím reálnì odliným zpùsobem v osobì Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha
svatého. 4 Pøes tuto podstatnou odlinost je ale trinitární rozmìr
Boího obrazu v èlovìku základem toho, e èlovìk je schopen
urèitým zpùsobem Boha poznávat a milovat jej.
Tato trojice v mysli není obrazem Boha proto, e mysl si pamatuje, chápe a miluje sebe samu, ale proto, e si mùe také pamatovat, chápat a milovat toho, který ji stvoøil. Kdy se vìnuje právì
tomu, stává se mysl moudrou. Jestlie to neèiní, by se rozpomíná
na sebe, chápe sebe a miluje sebe samu, nemùe být moudrá.5
Èlovìk je tedy schopen Boha6 poznávat a milovat právì na
základì toho, e je jeho obrazem. Ze stejného dùvodu je èlovìk
také schopen urèitým zpùsobem poznávat a milovat jednotlivé
osoby Trojice. Vnitøní jednota lidské mysli zároveò svìdèí o tom,
e pravé poznání Boha a pravá moudrost nemohou být odtreny
od lásky k Bohu. Jinak øeèeno: Pravá teologie vyaduje nejen lidský rozum, ale i vùli a cit, a právì to vechno je sjednoceno
v lidském srdci, vdy slovo »srdce« je v dílech velkých teologù
synonymem výrazu »mysl« a nìkdy také výrazu »lidský duch«.7
Navíc, jestlie dokonalost toho, jak Boha poznáváme, úzce souvisí s kvalitou naeho spodobení s ním,8 pak podle Augustina není
Subsistence je individuální podstata, napøíklad: tento èlovìk. Kadá individuální podstata je cosi, co existuje samostatnì, zatímco pøípadek mùe existovat jedinì spolu s nìjakou podstatou. V Bohu jsou tedy tøi vzájemnì reálnì
odliné individuální podstaty, subsistence, osoby. V èlovìku je pouze jedna
jediná osoba, individuální podstata, subsistence, díky ní existují i jednotlivé
schopnosti mysli.
4.  zatímco v obrazu Trojice tøi schopnosti nejsou jeden jediný èlovìk, ale náleí jedinému èlovìku, ve ve pøevyující Trojici, jejím obrazem je èlovìk,
tyto tøi schopnosti nepatøí jedinému Bohu, ale jsou tøemi osobami, a ne pouze
jednou jedinou. De Trin., XV, 23, 43; PL 42, 1090.
5. De Trin., XIV, 12, 15; PL 42, 1048.
6. Srov. KKC, 25.
7. Srov. C. V. POSPÍIL, Christologie a spiritualita, 193a.
3.
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mono oddìlovat teologii od duchovního ivota, rùst pravého poznání Boha od pokroku na cestì spásy, zbotìní, spodobení
s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým. Augustinova trinitární teologie tedy není od ivota odtrenou spekulací, ale jedná se
o pravou a nesmírnì propracovanou trinitární spiritualitu. Proto
také Augustinovo mylení uchvacovalo a bude uchvacovat a do
skonání svìta. Napøíklad velcí frantikántí teologové, jako Alexandr Haleský èi svatý Bonaventura, byli do spisù Biskupa z Hippo
opravdu »zamilovaní«.
Jak je vidìt, psychologická teorie vypovídá mnohem víc o èlovìku ne o Bohu, proto je také svatý Augustin nejen vynikajícím
teologem, ale zároveò veobecnì uznávaným znalcem hlubin lidského ducha.9 Jedno je vak naprosto jisté: Kadé nae pravé hlubí
poznání Boha musí být provázeno prohloubeným poznáním Boího obrazu, èlovìka. Napøíklad Boí svatost smíme zakouet tehdy, kdy si zcela pravdivì »sáhneme« na svou vlastní ubohost
a slabost; Boí nekoneènost a nesmírnost lze plnìji vnímat tehdy,
kdy pronikavìji pocítíme »pouta« své omezenosti. Proto se prý
Augustin èasto modlíval: »Dej, a poznám sebe a a poznám Tebe.«
Sebepoznání je ovem velmi bolestné, prudké svìtlo Pravdy nás
sráí na kolena a èasto nutí oèi k slzám, a právì proto se pravdivému pohledu do vlastního nitra lidé èasto brání a unikají pøed ním.
Bohuel pak nemohou dojít k hlubímu poznání Boha, který je
láska a jeho milosrdenství není jen naí spásou, ale zároveò
i zákonem pro nae poèínání.10
Pokud bereme jako východisko naeho bádání o Nejsvìtìjí
Trojici skuteènost, e èlovìk je stvoøen k Boímu obrazu, naskýtá
se vedle cesty, jí se vydal Augustin, jetì jiná monost. Namísto
8.

9.
10.

Víme vak, a se zjeví, e mu budeme podobni, protoe ho spatøíme takového, jaký jest. 1 Jan 3,2. Jan tu zcela otevøenì hovoøí o velmi úzké vazbì mezi
naím poznáním Boha a naí podobností s ním.
Srov. B. MONDIN, La Trinità mistero damore, 155.
Srov. Mt 18,2335; srov. C. V. P OSPÍIL, Boí milosrdenství jako mìøítko spravedlnosti, Teologické texty 8 (1997), 201a202b.
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bádání o lidském nitru se lze zamìøit na skuteènost, e èlovìk je
nevyhnutelnì spoleèenskou bytostí. To by byl základ tak zvané
»sociální trinitární teorie«. Konec koncù se nejedná o nic jiného,
ne o skuteènost, e církev má být ikonou Trojice.11 Z urèitého
hlediska je tento zpùsob uvaování pùvodnìjí ne psychologická
teorie Biskupa z Hippo.
Teorie vnitroboských vztahù je znaènì nároèná, a tak si ji
v tomto struèném pøíspìvku mùeme pøiblíit jen velmi zjednoduenì. Pokud se následující stránky nìkomu budou zdát nesrozumitelné, a si uvìdomí, e nejvìtímu køesanskému teologu latinského starovìku trvalo dvacet let, ne to ve promyslel a na
mnoha stech stranách díla De Trinitate také popsal. Bylo by tedy
bláhové chtít vemu rozumìt za pìt minut. Po pøeètení tìchto nìkolika stránek to prostì není moné. Rozhodnì vak není na kodu alespoò nìco z Augustinovy geniality okusit.
Syn svaté Moniky vychází ve svých úvahách nikoli z osoby
Boha Otce, jak to pøed ním èinili zejména východní Otcové, ale
z jediné a naprosto jednoduché Boí pøirozenosti. Jednoduchost
znamená nesloenost. V zásadì platí, e to, co je nìjak sloeno,
mùe být také rozebráno. Rozloení na èásti pøedstavuje konec
existence stvoøené vìci a v pøípadì ivého tvora to znamená smrt.
Bùh je vak naprosto a dokonale nesloený, proto i nerozloitelný. Je tedy nesmrtelný a existuje nutnì. Je-li Bùh dokonale nesloený, je také nemìnný, protoe mu nemùe nièeho ubývat nebo
pøibývat. Boí vlastnosti tedy nejsou jen èímsi jakoby zvenku pøidaným k Boímu bytí, ony jsou s tímto Boím bytím v dokonalé
jednotì. Jinak øeèeno: Dokonalá vnitøní Boí jednoduchost a nesloenost vyaduje, aby vechny Boí vlastnosti byly reálnì totoné s jedinou Boí pøirozeností. Take on není pouze moudrý,
on je moudrost sama. On není pouze milujícím, on je láska. 12 Jestlie jsou vlastnosti Boí reálnì identické s jedinou Boí pøiroze11.
12.

Srov. napø. SV. C YPRIAN, De Orat. Dom., 23, in: PL 4, 553.
Srov. 1 Jan 4,8.
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ností, pak jsou v Bohu také navzájem mezi sebou reálnì totoné, a tak musíme øíci, e jednotlivé osoby Trojice nelze vzájemnì
rozliit na základì Boích vlastností. Napøíklad Otec vlastní stejnou moudrost jako Syn13 a Duch svatý. Kdy vak Písmo hovoøí o reálné odlinosti mezi Otcem, Synem a Duchem, na základì
èeho existují tato rozliení mezi tøemi osobami jediného Boha?
Augustin odpoví, e tato rozliení mají základ pouze v logicky
vzájemnì protikladných vztazích mezi Otcem, Synem a Duchem
svatým. Nejprve si vak musíme jasnì uvìdomit, e vztahy mezi
námi lidmi jsou èímsi pøípadkovým, protoe existence konkrétní
lidské osoby nezávisí na jejím jednotlivém vztahu k èlovìku, vìci
èi události. Jinými slovy: Napøíklad já jsem sebou samým nezávisle na tom, jestli vstoupím do vztahu se ètenáøem, nebo ne.
V Bohu je tomu ale jinak, protoe Otec je Otcem jenom proto, e
má Syna a e je ve vztahu k Synu. Syn je osobou jenom proto, e
je ve vztahu k Otci. Právì z tohoto dùvodu jsou vnitroboské vztahy
nikoli pøípadkové, ale podstatné, vdy bez nich by nebylo mono
hovoøit o Bohu Otci, Synu a Duchu svatém.14 Proto platí zásada,
e v Bohu je vechno dokonalá jednota, pokud nenarazíme na
13.

14.

Syn je èasto nazýván Moudrost. To vak neznamená, e Otec by byl moudrý
pouze díky Synu. Jestlie v Bohu platí, e být a být moudrý je toté, nemùe
Otcem zplozená moudrost èinit Otce moudrým, protoe to by pak nezplodil on
moudrost, ale moudrost jeho.
Take Otec sám je moudrost a Syn se nazývá
moudrostí Otce stejnì, jako se nazývá Otcovým svìtlem. Tedy stejnì jako se
Syn nazývá svìtlo ze svìtla, a jeden i druhý jsou jediné svìtlo, je tøeba chápat
moudrost z moudrosti, a tak jsou oba jednou jedinou moudrostí. De Trin.,
VII, 1, 2; PL 42, 936.
Ponìvad Otec se jmenuje Otec jenom proto, e má Syna, a Syn se nazývá
Syn jen proto, e má Otce, nejedná se o názvy, které se týkají jediné podstaty.
Jeden ani druhý se nevztahují k sobì samému, a tak se jedná o jména oznaèující vztahy, které ovem nejsou z øádu pøípadkù, protoe ten, kdo se jmenuje
Otec, stejnì jako ten, kdo se jmenuje Syn, je vìèný a nemìnný. Take, i kdy
není toté být Otec a být Syn, nejedná se o nìjakou jinou podstatu, protoe tato
jména nevypovídají o podstatì, ale o vztahu, který není pøípadek, protoe je
nemìnný. De Trin., V, 5, 6; PL 42, 912.
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opozici subsistujících vztahù. K tomu je ale jetì tøeba dodat, e
tyto vnitroboské vztahy jsou sice vzájemnì reálnì odliné, stejnì
jako se lií Otec od Syna a od Ducha svatého, nicménì vechny
tyto vztahy jsou zároveò reálnì totoné s jedinou Boí pøirozeností. Kdyby tomu tak nebylo, Otec by nebyl Bohem, Syn by nebyl Bohem, Duch by nebyl Bohem. Ji na první pohled se jedná
o logický paradox, protoe dvì vìci totoné s nìjakou tøetí by
mìly být zároveò reálnì totoné mezi sebou. Jenome v trinitární
teologii sice platí, e Otec je Bùh, Syn je Bùh, Duch je Bùh, ale
Otec není Syn ani Duch. Mùeme tedy zùstat klidní, Augustin
nedokázal tajemství Nejsvìtìjí Trojice vysvìtlit. Jediné, èeho
dosáhl, je, e o tomto tajemství dokázal hovoøit ménì nepøesnì
ne ostatní.
Z toho, co jsme øekli, ovem vyplývá mnohé pro nae pojímání
køesanského ivota. V Bohu toti být osobou, být sebou samým,
je naprosto neoddìlitelné od bytí ve vztahu k druhým a od ivota
pro druhé. To znamená, e pravé køesanství se nerealizuje bez
spoleèenství a e nae spodobení s Bohem se naplòuje, kdy se
svobodnì rozhodneme být pro druhé a vydávat za nì svùj ivot.15
V èem vak spoèívá tato opozice vztahù? Otec pøi plození Syna
daruje Synu ve, co má, kromì své nezplozenosti, která je v reálném protikladu s tím, e Syn je zplozený. Stojíme tedy pøed reálným protikladem Nezplozený  Zplozený. Jak je tomu ale s Duchem svatým, který podle Písma a podle konstantinopolského
vyznání víry vychází z Otce? 16 Nezbývá ne odpovìdìt, e mezi
Otcem a Duchem je opozice vztahu Darující  Darovaný, nebo
podle základního významu slova »spiritus« Vydechující  Vydechovaný. Zbývá jetì vyøeit, jaký je rozdíl mezi Synem a Duchem svatým. Kdyby neexistoval ádný protiklad vztahu mezi
Synem a Duchem, pak by Syn a Duch museli být jedna a tá osoba, a to není pravda.
15.
16.

Srov. napø. Mk 10,45, 1 Jan 3,16.
Srov. Jan 15,26.
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Pokud si to chceme pøedstavit, nakresleme si tøi body, z nich
jeden bude znázoròovat osobu Otce, druhý Syna a tøetí Ducha
svatého. Od bodu pøísluejícího Otci smìrem k bodu pøisouzenému Synovi namalujme ipku, ta zobrazuje reálný rozdíl mezi Otcem a Synem. Toté udìlejme mezi body Otce a Ducha. Je pochopitelné, e kdyby mezi body oznaèujícími Syna a Ducha svatého
chybìla ipka  reálný rozdíl, pak by mezi Synem a Duchem nebyl rozdíl logicky protikladného vztahu, a tak by Syn a Duch svatý museli být tatá osoba. Vdy víme, e platí: Pokud nenarazíme v Bohu na opozici subsistujících vztahù, je v nìm vechno
dokonalá jednota. To se ale úplnì pøíèí zjevení Boha, jak o nìm
vydává svìdectví Nový zákon, a tak mezi Synem a Duchem musí
existovat tento reálný rozdíl logicky protikladného vztahu.
Schéma zachycující reálné rozdíly mezi Otcem,
Synem a Duchem svatým:

Øeení tohoto problému není tak sloité, jak by se mohlo na
první pohled zdát. Jestlie Otec daruje pøi plození Synu ve, kromì nezplozenosti, daruje mu tedy i svoji moc být Dárcem Ducha.17 Mezi Synem a Duchem svatým je proto tentý logický protiklad Darující  Darovaný, Vydechující  Vydechovaný jako mezi
Otcem a Duchem svatým. Otec a Syn tak spoleènì pøedstavují
17.

Srov. De Trin., XV, 17, 29; PL 42, 1081.
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jediný princip, z nìho Duch svatý vychází, 18 oba jsou Darující
v opozici k Duchu, který je Darovaný; oba jsou Vydechující v opozici k Duchu, který je Vydechovaný. Duch svatý tak logicky vychází nejen z Otce, ale i ze Syna. Konec koncù Nový zákon hovoøí zcela jasnì o tom, e oslavený Jeí z Nazareta daruje uèedníkùm
Boího Ducha. Tyto velmi hluboké úvahy pozdìji vedly západní
církev k tomu, e doplnila nicejsko-konstantinopolské vyznání
víry o slùvko »Filioque«  Duch svatý vychází z Otce i Syna.
Dospíváme tak ke schématu, v nìm jsou tøi vzájemnì reálnì
odliné osoby konstituovány dvìma dvojicemi vzájemnì logicky
protikladných vztahù: Nezplozený  Zplozený; Vydechující, Darující  Vydechovaný, Darovaný.
Schéma dvou dvojic logicky protikladných vztahù:

18.

Je tedy tøeba tvrdit, e Otec a Syn jsou jedním jediným poèátkem Ducha svatého, a ne dvìma jeho poèátky. Jako jsou Otec a Syn jediný Bùh a ve vztahu ke
stvoøení jeden jediný Stvoøitel a jediný Pán, tak obdobnì ve vztahu k Duchu
svatému pøedstavují pouze jediný poèátek. Ve vztahu ke stvoøení jsou pak Otec,
Syn a Duch svatý pouze jediným poèátkem, stejnì jako je pouze jeden Stvoøitel a pouze jeden Pán. De Trin., V, 14, 15; PL 42, 921.

86

Kdy hovoøíme o Trojici Boích osob, je tøeba pøipomenout,
e Augustin rozhodnì nebyl naden tím, co lidský jazyk poskytuje k vyjádøení nevýslovného tajemství trojièné jednoty. Pojem
osoba toti vede èlovìka k tomu, e si celkem spontánnì pøedstavuje Otce, Syna a Ducha svatého jako tøi zcela odliné jedince.19
Lidská osoba je vdy spojena s numericky jednou pøirozeností,
reálnì odlinou od ostatních jednotlivých lidských pøirozeností.
Kadá lidská osoba má své vlastní vìdomí, své vlastní poznání
a svou vlastní vùli. V Bohu tomu ale tak není, protoe jednota
Boí pøirozenosti øíká, e v Bohu je pouze jedno jediné vìdomí,
jedno jediné poznání a jen jedna jediná vùle. Take v Bohu je
jedna jediná schopnost poznávat, ale Tøi, kteøí prostøednictvím
tohoto jediného poznání poznávají. V Bohu je pouze jedno vìdomí, ale jsou v nìm Tøi, kteøí si prostøednictvím jednoho jediného
vìdomí uvìdomují sebe sama. V Bohu je pouze jedna schopnost
chtít, ale jsou Tøi, kteøí prostøednictvím jediné Boí vùle chtìjí
a jednají. Pojem osoby v sobì proto skrývá nebezpeèí podvìdomé
pøedstavy jakýchsi tøí vedle sebe jsoucích »Bohù«, odbornì se
takovému nesprávnému pojetí Trojice øíká triteismus. Právì proto
Augustin nebyl pojmem osoba uívaným v oblasti trinitární teologie vùbec naden,20 nicménì je podle nìj lépe hovoøit o tøech
Boích osobách ne mlèet 21 a nehlásat toto tajemství.

19.
20.

21.

Srov. J. N. D. KELLY , Il pensiero cristiano delle origini (Bologna 1984), 335.
Lidská ubohost si kladla otázku, jak oznaèit tyto Tøi, a pojmenovala je podstatami nebo osobami; touto terminologií se chtìla vyhnout jak rozdìlení bytnosti, tak smìování osob, a zároveò uèit nejen jednotì pomocí výrazu »jediná
bytnost«, ale také Trojici výrazem »tøi podstaty nebo osoby«. De Trin., VII, 4,
9; PL 42, 941.
Kdy si ale poloíme otázku, co jsou tyto tøi reality, cítíme velkou ubohost
lidské øeèi. Nicménì byla vybrána formulace tøi osoby, ne tolik proto, e by
vyjadøovala, jak se vìci mají, ale spí proto, abychom nezùstali nìmí. De
Trin., V, 9; PL 42, 918.

87

88

X. PÙSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH OSOB TROJICE
NAVENEK A OTÁZKA »FILIOQUE«
Musíme se alespoò zbìnì zmínit jetì o jedné velmi dùleité záleitosti. Jedná se o tak zvaná pøivlastòování (appropriationes)
jednotlivých Boích dìl »navenek« pøevánì té èi oné osobì Trojice. Vechna Boí díla »navenek« jsou toti vdy spoleèná vem
tøem osobám jediné Trojice,1 protoe osoby jednají prostøednictvím jediné pøirozenosti a protoe kadá osoba Trojice existuje
a jedná vdy ve vztahu k ostatním dvìma osobám. Lze tedy øíci,
e Otec je Stvoøitel, Vykupitel, Posvìtitel, e Syn je Stvoøitel, Vykupitel, Posvìtitel, i to, e Duch svatý je Stvoøitel, Vykupitel, Posvìtitel. Nicménì obvykle a zcela správnì zdùrazòujeme, e Otec
svìt stvoøil, Syn vykoupil a Duch svatý jej posvìcuje. Tato zdùraznìní znázoròují charakteristiky jednotlivých osob Trojice. Pokud chceme být ponìkud pøesnìjí, mùeme popsat základní Boí
akce »navenek« následovnì: Svìt stvoøil skuteènì Otec skrze
Syna v Duchu svatém; vtìlil se opravdu Syn poslaný Otcem v síle
Ducha svatého; v naem srdci pøebývá a posvìcuje nás vskutku
Duch, jeho nám darují a posílají Otec a Syn. Boí díla »navenek« jsou spoleèná jediné a nerozdílné Trojici, ale kadá Boí
osoba ve zmínìných dílech hraje pro ni typickou a charakteristickou úlohu.2 Na základì tìchto charakteristických rolí kadé osoby pak mùeme vystopovat napøíklad to, jak a co pùsobí v naem
ivotì Duch svatý.
Toto tajemství by nám mohl pomoci jetì ponìkud objasnit svatý
Bonaventura, podle nìho je Otec jakoby úèinnou pøíèinou kadého Boího díla, Syn pak jakoby pøíèinou vzorovou tého pùsobení a Duch svatý koneènì pøíèinou úèelovou vekerého Boího
1.
2.

Srov. De Trin., V, 15; PL 42, 921.
Srov. De Trin., II, 18; PL 42, 857.
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jednání.3 Pøipomenutý církevní uèitel vak nebyl první, kdo takto
postupoval. Velmi obdobnì øeil daný problém i svatý Bazil Veliký, i kdy pøitom vyuíval ponìkud odliné terminologie. 4
Pøi hledání tìchto specifických projevù jednotlivých osob Trojice je nesmírnì dùleitá duchovní zkuenost autora, a proto mystici, jako napøíklad Frantiek, právì v této záleitosti nesmírnì
obohacují nae poznání Trojice. Konec koncù svatí jsou dokonaleji podobni Bohu ne my, a proto ho také poznávají mnohem
dùvìrnìji ne ostatní smrtelníci. My ubozí se od nich ovem smíme mnohému nauèit, mùeme se jimi nechat nejen vést, ale
v urèitém slova smyslu i nést, a tak se stáváme jakoby »trpaslíky
na ramenou obrù« a spolu s nimi nahlííme do tajemství, je oblauje andìly a svaté v nebi. Kdy chceme tìit z této vìdy svatých,
jak øíká Bonaventura,5 musíme velmi dobøe a pozornì èíst, a právì
proto teologové tak podrobnì zkoumají spisy svatých.
Nyní k tomu, jak se Augustinovo pojetí vycházení Ducha svatého z Otce i Syna dostalo na Západì jako dodatek do nicejsko-konstantinopolského vyznání víry. Vizigótové se stali díky ariánským misionáøùm vyznavaèi jejich bludu jetì v dobì, kdy sídlili na Balkánì. Pøi stìhování národù se dostali a na Pyrenejský
poloostrov, a tak se v estém a sedmém století tamìjí katolická
církev musela znovu potýkat se starým bludem. Jistì si dobøe pamatujeme, e Nový zákon vyznává boství Syna kromì jiného
i tím, e jej pøedstavuje jako Dárce Ducha Boího. Z tìchto dùvodù na Tøetí toledské synodì (589) vizigóttí králové vyznávali katolickou víru v soupodstatnost Otce, Syna i Ducha svatého for docházíme ke tøetímu zpùsobu pøivlastòování, a tak Otci pøísluí úèinná
pøíèina, Synu vzorová pøíèina, Duchu svatému úèelová pøíèina. SV. BONAVENTURA, Breviloquium, p. I, c. VI, in: Opera Omnia V (Ad Claras Aquas  Firenze
1891), 215b; srov. ibid. V, 214b215a; srov. LEV XIII., Divinum illud munus,
5; (èeský pøeklad  Praha 1997), 2223.
4. Srov. BAZIL VELIKÝ, De Spirito Sancto, 16, 38; PG 32, 136.
5. Srov. C. V. POSPÍIL, Mystická zkuenost jako kritérium a cíl Bonaventurovy
teologie a filozofie, in: Poutník 2/98, 14a17b.
3.
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mou »Filioque«, a tak se distancovali od arianismu a zároveò i od
jakékoli formy pneumatomachismu. Výrok o vycházení Ducha svatého i ze Syna byl zaøazen výslovnì jako dodatek nicejsko-konstantinopolského vyznání na osmém toledském snìmu v roce 653.6
Skuteènost, e se jedná o Augustinovo uèení, jistì napomohla
nemalou mìrou k relativnì rychlému zavedení »Filioque« nejprve v Galii, pak v Anglii, na pøelomu osmého a devátého století se
pod vlivem Karla Velikého rozíøilo i v Nìmecku, tak to alespoò
rozhodla synoda v roce 809 v Aquisgrana. Øímská církev pøipojila tento dodatek k vyznání víry a v roce 1014 pod urèitým nátlakem císaøe Jindøicha II.
Východní církev se zpoèátku chovala k tomuto dodatku velmi
zdrenlivì. Napøíklad v polovinì sedmého století øímský pape
Martin v synodálním listu pouil tohoto dodatku, a velký východní církevní otec Maxim Vyznavaè ve své odpovìdi poukázal jak
na limity »Filioque«, tak na limity východního uèení o vycházení
Ducha svatého z Otce prostøednictvím Syna, ale pøitom interpretoval oba pøístupy v zásadì nekonfliktnì.7 První opravdu velké
spory zaèaly a v devátém století, kdy patriarcha Fotius ostøe
napadl západní církev za svévolné pozmìnìní kréda. Jedná se
o tého Fotia, jeho známe z ivotních osudù svatých Cyrila a Metodìje. Tragická roztrka mezi východní a západní církví se dokonala v roce 1054, a od té doby východní teologové tvrdí, e
»Filioque« pøedstavuje hlavní vìrouèný dùvod rozpadu jednoty
církve. Ve skuteènosti roztrka mìla mnohem prozaiètìjí dùvody, jak to dokládá fakt, e po nìkolik pøedchozích století existovala reálná jednota køesanù, kteøí zastávali rùzná stanoviska ohlednì vycházení Ducha svatého.8
Srov. F. COURTH, Il mistero del Dio Trinità (Milano 1993), 179.
Srov. B. MONDIN, La Trinità mistero damore, 158.
8. Jestlie tato otázka nebyla po dlouhá staletí pøekákou jednoty mezi latiníky
a øecky hovoøícími [srov. W. KASPER, Der Gott Jesu Christi (Mainz 19832), 269],
pak se zdá, e pozdìjí postoj pravoslaví k »Filioque« byl spíe dùsledkem

6.
7.
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V prùbìhu staletí existovala celá øada pokusù pøekonat rozkol
mezi latinskou a øeckou církví. V této souvislosti je tøeba pøipomenout Lyonský koncil v roce 1274, o nìj se mimoøádným zpùsobem zaslouil svatý Bonaventura,9 a pozdìji v patnáctém století Florentský koncil.10 Jednání vedlo vdy ke smíru, který vak
bohuel nikdy nemìl dlouhého trvání. Jednota toti nestála na vzájemném pochopení a lásce, ale pøedevím na politické vypoèítavosti. Vdy to, co zbývalo z kdysi svìtovládné Byzantské øíe,
bylo vánì ohroováno tureckými vojsky, a tak se císaø snail
získat od Západu pøedevím vojenskou pomoc. Z psaných dokumentù je patrné, e latinská církev nikdy nepoadovala od svých
ortodoxních bratøí, aby i oni vloili do kréda »Filioque«. Jednalo
se vdy o to, aby východní církev uznala právo západní církve na
uèení o vycházení Ducha svatého z Otce i Syna.11
Ani pravoslavní teologové vak nemohou zcela opomenout skuteènost, e Ducha svatého sesílá církvi spolu s Otcem i Syn, tak to
pøece øíká Janovo evangelium. 12 Proto nìkdy uèí, e Duch svatý
vychází z Otce skrze Syna. Tato pozice rozhodnì není nesmiøitelná s tradièní latinskou naukou o »Filioque«. Spíe se zdá, e obì
vyjádøení se vzájemnì velmi dobøe doplòují. Druhý vatikánský
koncil napøíklad uil ve svých dokumentech bez jakýchkoli problémù øeckou formulaci o vycházení Ducha svatého z Otce skrze
Syna. 13 V roce 1981 podal Jan Pavel II. obraznì øeèeno znovu ruku
jiných skuteèností a tato teologická otázka pøedstavovala víc záminku ne pravou pøíèinu rozdìlení. Srov. B. M ONDIN, La Trinità, 159. Autor se odvolává na
èlánek  B. BOLOTOV, Par un théologien russe, Revue internationale de théologie 6 (1898), 681712. Je pochopitelné, e k pøekonání rozporù musí být
ochota z obou stran.
9. Srov. DS 850; srov. C. V. POSPÍIL , Bonaventura z Bagnoregia a jeho »Putování mysli do Boha«, in: SV. BONAVENTURA, Putování mysli do Boha (Praha 1997),
1052 (26).
10. Srov. Laetentur caeli, DS 130013011302.
11. Srov. F. COURTH., Il Mistero, 180.
12. Srov. Jan 14,26; 15,26; 16,14; Øím 8,9.
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ke smíru konstantinopolskému patriarchovi Dimitriovi, kdy mu
v otevøeném listu napsal, e vyznání víry bez »Filioque« má vìtí
vìrouènou normativní hodnotu a e teologie vycházející
z »Filioque« se nesmí protivit tomu, co ustanovil První konstantinopolský koncil. 14 Nai pravoslavní bratøi sjednocení s Øímem
mají monost recitovat krédo jak s »Filioque«, tak bez nìho. Posledním pøíspìvkem v úsilí o odstranìní této vìrouèné »pøekáky« bránící jednotì mezi Východem a Západem je dokument Papeské komise pro znovusjednocení s Východní církví z roku
1995.15 Rozhodnì je potìitelné, e ruku ke smíru neustále podává øímskokatolická církev. Dluno vak poznamenat, e poadavek celé øady východních teologù, aby katolická církev zavrhla
»Filioque« jako blud, je naprosto nepøijatelný a zøejmì není cestou, po ní bychom mohli dospìt ke skuteèné jednotì.
Má uèení o »Filioque« nìjaký praktický význam pro ná duchovní ivot? Bezesporu ano. Uvìdomíme-li si, e Duch svatý
bývá nazýván Darem, pak tento vnitønìboský Dar vyaduje nejen to, aby byl darován, ale také to, aby byl v Trojici darován
Nìkomu. To nám pøece øíká nae kadodenní zkuenost: jestlie
se nìco má stát darem, pak jsou k tomu zapotøebí dvì odliné
osoby, jedna v úloze dárce a druhá v úloze pøíjemce. Take pokud
je Bùh od vìènosti skuteèným Darem, je tøeba, aby byl zároveò
také pravým Dárcem a skuteèným Obdarovaným, tedy Trojicí
osob. Darovat navenek podíl na vlastním bytí, darovat koneènì
vrcholný podíl na vlastní blaenosti, darovat sebe sama èlovìku,
toho veho je schopen jedinì Bùh, který je vìènì sám v sobì sku13.

14.
15.

Tento plán vak vyvìrá ze »zdroje lásky«, z lásky Boha Otce. On je Poèátek
bez poèátku, z nìho se rodí Syn a skrze Syna vychází Duch svatý. AG 2,
in: Dokumenty, 467.
Srov. JAN PAVEL II., Le 16ème centenaire du I er concile de Constantinople (4. 6.
1981) in: EV 7, è. 12291233.
Srov. CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE LUNITÉ DES CHRÉTIENS, La procession du Saint-Esprit (komunikace ze dne 8. 9. 1995, publikováno
v LOsservatore Romano 13. 9. 1995), in: EV 14, n. 29662992.
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teèným a vìèným Darem. To vak vyaduje, aby tento Bùh byl
zároveò sám v sobì vìèným Dárcem a Obdarovaným, protoe
jinak by skuteènost Boího sebedarování tvorùm pøidávala Bohu
cosi, co by v nìm od vìènosti nebylo, a to je nesmysl. Jinak øeèeno: Bùh by tak vlastnì potøeboval stvoøení k tomu, aby se mìl
komu darovat a aby se sám v sobì stal skuteèným Darem. Bùh by
tak vlastnì potøeboval stvoøit svìt k tomu, aby se sám stal Trojicí
osob  Dárcem, Obdarovaným a Darem. To je ovem holý nesmysl, protoe stvoøení nemùe pøidávat nic jedinému pravému
Bohu Otci, Synu a Duchu svatému. To ale také znamená, e pouze trojjediný Bùh mùe být Bohem stvoøitelem, spasitelem a posvìtitelem.
Kdo je ale vìèným Dárcem a kdo vìèným Obdarovaným? Jestlie Duch vychází z Otce i Syna, pak si Ducha vzájemnì darují
Otec i Syn. To, e Otec daruje Ducha Synu, je principem kadého
obdarování tvora od Hospodina. To, e Syn Ducha znovu daruje
Otci, pøedstavuje pravý trinitární základ smysluplnosti veho, co
jako Boí dìti darujeme Otci. Kadá nae obì má smysl jedinì
proto, e v Trojici i Syn daruje Ducha svatého Otci, kdy jej »nejprve« od Otce pøijal. Právì proto v Listu idùm èteme, e Jeí
pøinesl sebe sama jako obì  e se daroval  Bohu mocí vìèného
Ducha. 16 I my darujeme Bohu to, co jsme od nìho nejprve pøijali,17 a tak se spodobujeme s Kristem, vtìleným Boím Synem.
Rovnì východní varianta popisu pùvodu Ducha svatého, která uèí, e Duch vychází z Otce skrze Syna, má nesporný praktický význam, protoe pøedstavuje trinitární základ kadého zpro16.
17.

Srov. id 9,14.
 Z tvé tìdrosti jsme pøijali chléb, který ti pøináíme 
 Z tvé tìdrosti jsme pøijali víno, které ti pøináíme  Tak znìjí slova Pøináení darù pøi mi svaté.
Proto na památku poehnané smrti, slavného vzkøíení a nanebevstoupení tvého
Syna, naeho Pána Jeíe Krista, obìtujeme, Boe, ke tvé slávì my, tvoji sluebníci i tvùj svatý lid, dar z tvých darù, obì èistou  První eucharistická
modlitba.
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støedkování Boích darù a Boího sebedarování èlovìku v dìjinách
spásy. Jediným pravým Prostøedníkem mezi Bohem a lidmi je èlovìk Jeí z Nazareta,18 nicménì tento Prostøedník nás volá ke spolupráci na svém díle. Presbyter (knìz), který udìluje svátosti, nespolupracuje s Kristem na jeho prostøednictví? Jestlie hlásáme
pøíkladem nebo slovem Boí pravdy svìtu, není to podíl na Kristovì prostøednictví? Jestlie nám Duch udìluje rozlièné dary, díky
nim smíme prokazovat rozlièné sluby bratrskému spoleèenství,
není tato nae sluba podílem na tom, e Duch je darován Otcem
skrze Syna? Nespodobujeme se tak s Kristem? Bezesporu ano.
ivotem daru je, aby byl darován. Duch svatý chce být darován, chce, abychom se uèili mít podíl na tom, jak je v Trojici vìènì darován Otcem Synu a Synem Otci. A právì proto je mnohem
blaenìjí dávat ne pøijímat. 19 Vdy pøijetí daru Ducha je pøedevím uschopnìním k tomu, abychom se dokonale spodobili
s Bohem, který je dokonalé a totální sebedarování v jediném a veobjímajícím úkonu lásky. Dávejme se tedy celí tomu, který se bezvýhradnì daruje nám, Hospodinu zástupù. To je skuteèná cesta
spásy.

18.
19.

Srov. 1 Tim 2,5.
Srov. Sk 20,35.
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XI. DUCH POKORY, BRATRSTVÍ A PRAVÉ
RADOSTI PODLE SVATÉHO FRANTIKA
Z ASSISI
Jsme celkem zvyklí na to, e se o Frantikovi hovoøí zejména jako
o »druhém Kristu«. Vdy se stal jakoby ivou ikonou Ukøiovaného, kdy se na hoøe Alvernì na jeho tìle objevila svatá znamení
Jeíova umuèení. Mnohem mení pozornost obvykle vìnujeme
tomu, jak Frantiek vnímal pùsobení Ducha svatého.1 Pøeèteme-li pozornì spisy assiského svìtce, zjistíme, e je v nich velmi
mnoho výrokù o duchu èi Duchu. Èasto jsme ale na rozpacích,
jestli se hovoøí o Duchu svatém nebo o lidském duchu anebo
o dispozici lidského srdce  lidské mysli. Máme psát Duch nebo
duch? To vak není zdaleka jediný problém, protoe Frantiek
naráí na pùsobení Ducha svatého i tam, kde slovo Duch nepadne. Vìdìl napøíklad velmi dobøe, e Duch svatý je Dar, e je svatým obìtním Ohnìm, který hoøí vìènì na oltáøi jediné Lásky Otce
a Syna. Vìdìl i to, e pùsobení Ducha je mono vystopovat vude
tam, kde se jedná o pùsobení Boí na nai vùli, vude tam, kde se
hovoøí o lásce. Vìdìl, e Duch svatý je skuteènì Duchem posvìtitelem, a tak vechno svaté pochází obzvlátním zpùsobem od
nìho. Takových stop specifického pùsobení Ducha svatého pak
nalezneme ve Frantikových spisech tolik, e se nám z toho a
toèí hlava. Zkuste si sami prorozjímat jeho jednotlivé spisy a pøi1.

Nicménì odborná literatura o této záleitosti existuje: srov. O. ASSELDONK, Lo
Spirito del Signore e la sua santa operazione negli scritti di San Francesco, in:
E. C OVI (ed.), Lesperienza di Dio in Francesco (Roma 1982), 133195;
O. A SSELDONK, Spirito Santo, in: E. C AROLI, Dizionario Francescano (Padova 1995), 19271957; R. BARTOLINI, Lo Spirito del Signore. Francesco di Assisi guida allesperienza dello Spirito santo (Assisi 1982, 19832); PH. R. BLAINE,
»Power in weakness« in the spirituality of St. Francis of Assisi (Roma 1982).
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tom se zamìøit na to, co Frantiek øíká o Duchu a jak na jeho
pùsobení nepøímo poukazuje.
Význam, který Frantiek pøikládal Duchu svatému, velmi jasnì
dokumentuje skuteènost svatoduních kapitul. Proè se mají bratøi
scházet na kapitulách právì o slavnosti Seslání Ducha svatého?2
Tato setkání bratøí jsou nespornì projevem typického rysu frantikánské spirituality, tedy bratrství,3 spoleèenství, úasné jednoty lásky v mnohosti rozlièných osob. Frantiek volbou termínu konání
kapituly nespornì naráel na událost Letnic, kdy se poprvé církev
zjevila svìtu, kdy byly pøekonány bariéry zmatení jazykù, kdy zaèíná veøejné pùsobení církve jako pokraèování v poslání, které Otec
svìøil svému jedinému Synu, jen je pøedal apotolùm. Toto vechno ovem pøedpokládá spoleènou modlitbu a otevøenost srdce pro
seslání toho, jen pùsobí výe pøipomenuté divy. Bratrství, pøekonání toho, co nás rozdìluje, spoleèné evangelizaèní úsilí, to ve není
v první øadì lidské úsilí, protoe se jedná zejména o nesmírný dar,
vdy tyto vìci s námi a v nás èiní ten, který je Darem Otce i Syna
a po nìm máme nade ve touit. Jestlie se Øád meních bratøí
zakládá na bratrství, pak není divu, e Frantiek nazývá Ducha svatého pravým generálním ministrem celého øádu.
Chtìl, aby jeho øád byl pøístupný chudým a nevzdìlaným stejnì
jako bohatým a uèeným. Øíkával: »Bùh nehledí na to, èím kdo je,
a generální ministr øádu, Duch svatý, spoèívá stejnì na chudých
i prostých.« A tato slova chtìl dát do øehole, ale u to nelo, ponìvad byla definitivnì potvrzená. 4
Samo tvrzení o Duchu svatém jako o generálním ministrovi 
sluebníku øádu je pozoruhodné.5 Dluno pøipomenout, e podle
Srov. NepØ 18  FP 1, 17; PØ 8  FP 1, 26; LM  FP 1, 59, 60.
Srov. A. SANNA, Capitoli, in: Dizionario Francescano, 149176 (173).
4. 2 Cel CXLV/193  FP 1, 275276.
5. Srov. F. A CROCCA, Lo Spirito Santo ministro generale dellOrdine, Vita minorum 67 (1998), 333349.
2.
3.
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Frantika je pøedstavenství v první øadì pokornou slubou. Duch,
který spoèívá na bratøích, Duch, který sestupuje do stejných »hlubin« jako Kristus, pøichází, aby slouil, a tak mùeme øíci, e Frantiek kontempluje vekeré pùsobení Ducha jako úasný projev Boí
pokory,6 je se k nám sklání. Kontext výroku jednoznaènì dokládá
starost o bratrské spoleèenství, o to, aby prostí a jednoduí bratøi
nebyli odstrkováni, vdy Duch svatý pùsobí  slouí skrze kadého, kdo se otevøe jeho pùsobení, skrze uèené i neuèené, presbytery
i laiky, skrze ty, kdo studují teologii.7 Dále z toho vyplývá, e kadého bratra i sestru máme pøijímat jako dar, tedy v Duchu svatém.
Toto pojetí charizmatického rozmìru køesanského spoleèenství je
velmi blízko tomu, co tvrdí Druhý vatikánský koncil.8 Je tøeba poznamenat, e podobné uèení o pùsobení Ducha svatého v laicích
rozhodnì nebylo jetì relativnì nedávno v církvi tak zcela obvyklé.9 Uznání bezprostøedního pùsobení Ducha svatého v kadém bratrovi èi sestøe znamená zdravou emancipaci laikù. Jedním z rysù
autentické frantikánské spirituality by tedy mìla být podpora toho,
aby vichni pokøtìní dokázali stále lépe otevírat svá srdce pùsobení
Ducha svatého a aby v církvi nebyli opomíjeni. Sekulární øád je
jedním z projevù tohoto pùsobení Ducha svatého zejména v laicích
6.
7.
8.

9.

Tys pokora  ChB  FP 1, 69.
A máme si váit a prokazovat èest teologùm a tìm, kdo nám slouí nejsvìtìjími slovy Boími, protoe nám dávají ducha a ivot. Od 2  FP 1, 28.
Tý Duch svatý kromì toho Boí lid posvìcuje, vede a zkráluje ctnostmi nejenom prostøednictvím svátostí a slueb (ministeria), nýbr nadto své dary »pøidìluje kadému zvlá, jak chce« (1 Kor 12,11). Rozdává mezi vìøící kadého stavu
také zvlátní milosti, kterými je èiní schopnými a pohotovými pøijímat rùzné práce èi úkoly uiteèné pro obnovu a dalí rozvoj církve, a to podle slov: »Tyto
projevy Ducha jsou vak dány kadému k tomu, aby mohl být uiteèný« (1 Kor
12,7). LG 12, in: Dokumenty, 4849; srov. EV 1, n. 317.
I kdy je Duch svatý osobnì pøítomen ve vech údech tajemného Tìla a v nich
bosky pùsobí, v podøízených èástech úèinkuje prostøednictvím sluby èástí
vyích. PIUS XII., Mystici Corporis (29. 6. 1943), 55; (Roma 1994  M. SEMERARO a cura di), 73. To tedy znamená, e Duch svatý »smí« pùsobit v laicích
vlastnì jen tehdy, kdy mu to hierarchie umoní?
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a urèitým zpùsobem pøedchùdcem pozdìjích laických hnutí
v církvi. Je ale otevøenost jednotlivých frantikánských spoleèenství vùèi Duchu bratrství a sluby v lásce na odpovídající úrovni?
Jsme otevøeni bratrství i navenek vùèi jiným projevùm pùsobení
tého Ducha v naich bratøích a sestrách? Jsou si následovníci svatého Frantika vìdomi toho, e podpora laických hnutí je souèástí
jejich charizmatu a vlastnì i pøíspìvkem k uskuteènìní toho, co
nám pøedestírá Druhý vatikánský koncil, kdy hovoøí o církvi jako
o Boím lidu? Dokáeme pøijímat druhé i s jejich odlinostmi?
Dovolím si vyslovit jetì jednu malou poznámku: První øád je
dnes kvùli známým høíchùm proti bratrství rozdìlen a jediným
spoleèným generálním ministrem vech frantikánù, minoritù
a kapucínù je opravdu Duch svatý. On z nás vech  pokud mu
k tomu ovem dáme prostor  vytváøí skuteènou frantikánskou
rodinu. Proto máme vichni nade ve touit po jednom:
 spíe a se snaí o to, po èem mají touit nade vechno, toti
aby mìli Ducha Pánì a ten aby v nich svatì pùsobil, aby se k nìmu
modlili neustále èistým srdcem 10
V èeském pøekladu je slovo »duch« s malým poèáteèním písmenem, avak v kritickém vydání latinského textu nacházíme výraz
»Spiritum Domini«. 11 Ke komu se, podle citovaného textu, mají
bratøi vlastnì modlit? Gramaticky se vìc jeví pomìrnì jednoznaènì, k Duchu Pánì, take k Duchu svatému. Nepùsobí snad podle
Nového zákona vnitøní posvìcení èlovìka Duch svatý, Duch Kristùv? 12 Bereme-li vánì výe zmínìné argumenty, pak Frantiek
na tomto místì hovoøí opravdu o Duchu svatém.13 Spor vyklada10.
11.
12.
13.

PØ 10  FP 1, 27.
Srov. Regula Bullata, 10, in: K. ESSER, Gli scritti di S. Francesco dAssisi
(Padova 1982), 468.
Srov. Øím 8,9.11; 1 Kor 6,19.
Srov. R. BARTOLINI, Lo Spirito, 1321. Opaèného mínìní je O. ASSELDONK, Spirito Santo, 1932.
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èù o to, zda se opravdu jedná o Ducha svatého, mùe pramenit
i z urèitého podceòování Frantikových teologických znalostí. On
se velmi dùslednì drel toho, e vechna Boí díla navenek jsou
spoleèná celé Trojici, ale zároveò jemnì naznaèuje pøivlastnìní
díla jedné z jejích osob.
Duch Pánì vak ádá, abychom své tìlo umrtvovali, pøíli si ho
necenili ; naopak se snaí dosáhnout pokoru a trpìlivost, èistou
prostotu a pravý pokoj ducha, a nade ve touí po bázni Boí,
Boí moudrosti a boské lásce Otce, Syna a Ducha svatého.14
Èeský pøeklad nyní uívá velkých poèáteèních písmen, a tak
naznaèuje, e se jedná o pùsobení Ducha svatého.15 Zdá se témìø
jisté, e tento text Nepotvrzené øehole a pøedelá citace z Potvrzené
øehole pøedstavují pøíbuzná místa Frantikových spisù, protoe se
hovoøí o tom, po èem máme nade ve touit, take v obou pøípadech by výraz Duch Pánì mìl mít stejný význam. Bázeò Boí naráí na moc Boha Otce, Boí moudrost ukazuje na osobu Syna, koneènì láska vytváøející spoleèenství svatých a spodobující stále
dokonaleji s trojjediným Bohem evidentnì pøísluí Duchu svatému. Frantiek velmi dobøe vìdìl, e kadé Boí dílo navenek pùsobí vechny osoby Trojice spoleènì. Proto zmiòuje celou Trojici,
nicménì v tomto kontextu rovnì naznaèuje, které z osob Trojice
máme toto vnitøní posvìcující pùsobení pøivlastòovat: je to jednoznaènì osoba Ducha svatého. Konec koncù touha po nìèem a láska
jsou pøece pøíbuzné. Duch Pánì v nás touí nebo pùsobí tuto touhu
po bázni, moudrosti a lásce. Uvedený pøíklad navíc jasnì dokládá,
e svatý Frantiek rozhodnì nebyl ádný teologický »analfabet«
a e dokázal pøesnì a velmi krásnì spojovat tajemství trojjediného
Boha s kadodenní praxí køesanského ivota.

14.
15.

NepØ 17  FP 1, 16.
O. ASSELDONK, Spirito Santo, 1931.  Nyní neváhá tvrdit, e Duch Pánì znamená Ducha svatého.
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Tìlem není mínìna tolik hmotná stránka lidské existence, jako
spíe zpupná mentalita, která se protiví pùsobení Ducha Pánì. Tato
mentalita høíchu nedovoluje touit po Boí bázni, Boí moudrosti
a po lásce, a tak vyluèuje pravou kontemplaci, opravdové bratrství a spoleèenství. ivot v kajícnosti tedy pøedstavuje cestu, která
vede ke stále dokonalejímu podílu na spoleèenství svatých. Duch
svatý vzbuzuje v èlovìku pravé poznání a dává mu sílu bojovat
s høíchem,16 který rozbíjí harmonii spoleèenství a brání tomu, aby
v nás pøebýval ten, jen pùsobí v Kristovì tajemném tìle stejnì
jako srdce nebo due v tìle èlovìka, tedy skrytì sjednocuje a oivuje. Frantikánská kajícnost není samoúèelná a rozhodnì není sebepovýením nad druhé, kteøí k nìèemu podobnému nemají dost sil.17
To by bylo naprosto zvrácené. Jediný generální ministr øádu  Duch
bratrství  je ve svìtì høíchu i Duchem pravé kajícnosti.
Pán dal mnì, bratru Frantikovi, abych takto zaèal dìlat pokání: 18
Víme, e Frantiek umìl velmi diskrétnì naznaèit, e to èi ono
Boí pùsobení je mono pøivlastnit urèité osobì jediné a zásadnì
nerozdílné Trojice. Jestlie pokání je vnímáno jako dar, pak za
pùsobením Trojice je tøeba vidìt zejména osobu Ducha svatého.
On je opravdu Duchem pokání. Je vak také Duchem svaté chudoby a pravé minority.
Zda má Boí sluebník Ducha Pánì, to lze poznat takto: Uèiní-li
Pán skrze nìho nìco dobrého, pak si na tom nic nezakládá, protoe jeho vlastní já je vdy nepøítelem veho dobrého, ale tím více
má pøed oèima, jak je ve skuteènosti malý a pokládá se za meního ne vichni ostatní lidé.19
16.
17.
18.
19.

Srov. Jan 20,2223.
Srov. 2 Cel 1, XV  FP 1, 194; LMa  FP 1, 457.
Od 1  FP 1, 28.
Nap 12  FP 1, 38.
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Frantiek tu hovoøí o nepøisvojování si duchovních dober, která v èlovìku pùsobí Duch Pánì, tedy Duch svatý. Tento duchovní
rozmìr chudoby je základním kritériem pro rozliení, jestli v mením bratru pøebývá a pùsobí Duch svatý. Vazba mezi Duchem
a svatou chudobou by nás nemìla vùbec pøekvapovat. Vdy v kom
pùsobil Duch více ne v Jeíi z Nazareta, který se pøece dobrovolnì stal chudým proto, aby nás tak mohl obohatit. 20 Duch v nás
tedy pùsobí vnitøní spodobení s Jeíem Kristem, to platí obecnì
o následování, kázání, sebeobìtování, pokoøe a pochopitelnì
i chudobì.
Duch bratrství, generální ministr  sluebník øádu, Duch pravé
kajícnosti a evangelní chudoby je rovnì Duchem pravé zbonosti, která je principem pravé úcty k eucharistickému Kristu.21 On
je nevyhnutelnì základním principem duchovního ivota, ivota
v tom Duchu, který je vìèným zosobnìním totálního Boího sebedarování.
Nic ze sebe si proto neponechávejte pro sebe, aby vás celé pøijal,
kdy se vám celý podává. 22
Frantiek sice hovoøí o eucharistii, ovem nedaroval sebe sama
Kristus v síle vìèného Ducha?23 Existuje eucharistie bez epikleze? Rozhodnì ne. Sebevydání a sebeobìtování Jeíe z Nazareta
není mono oddìlovat od pùsobení Ducha v nìm. ít duchovním
ivotem tedy znamená: V dokonalé chudobì neponechat si v sobì
nic ze sebe a uèinit ze sebe dar, stejnì jako ze sebe Bùh èiní dar
v Duchu svatém. Spása je zbotìní  dokonalé spodobení èlovìka s Bohem. Jestlie Bùh se daruje naprosto  Jeíovo lidské
sebedarování na oltáøi køíe je nejdokonalejí svátostí tohoto bezvýhradného Boího sebedarování  pak èlovìk se s Bohem mùe
20.
21.
22.
23.

Srov. 2 Kor 8,9.
Srov. LDch  FP 1, 51; LGK 2  FP 1, 55.
LGK 2  FP 1, 56.
Srov. id 9,14.
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spodobit jedinì tehdy, kdy udìlá toté, kdy dokáe ze sebe sama
uèinit dar totální lásky. To je také základní pravidlo zbotìní.
Jeí z Nazareta je vzorem, který v této vìci máme napodobovat.
Duch svatý je silou tohoto sebedarování, protoe on je vìèný Dar,
Osoba-dar.24
Nyní je tøeba se vrátit k tomu, e Duch sebedarování je i Duchem svaté chudoby. Jestlie si èlovìk neponechává nic, jestlie
v sobì nebrání pùsobení Ducha, potom se tak dokonale spodobuje s Bohem, e paradoxnì darováním veho získává mnohem víc.
Stává se v chudobì pravým dìdicem a vládcem Boího království.25 Takové spojení a sjednocení v lásce, v Duchu s Bohem,
nemùe zùstat neplodné. Vdy se jedná o skuteèné zasnoubení se
Duchu svatému.
Protoe jste se z Boího vnuknutí staly dcerami a sluebnicemi
nejvyího Krále, nebeského Otce, a zasnoubily se Duchu svatému tím, e jste si zvolily ivot podle dokonalosti svatého evangelia  26
Nejvyím Králem je Bùh Otec, sestry svaté Kláry jsou oznaèovány za jeho dcery a za snoubenky Ducha svatého. Proè? V pozadí
je cítit mariánský aspekt øeholního zasvìcení, Maria toti poèala
z Ducha svatého a stala se Matkou Boí, Matkou Kristovou. Hluboké vnitøní sjednocení s tím, který je Osoba-dar, vytváøí prostor
pro pøíchod jednorozeného Boího Syna do lidských srdcí a do tohoto svìta. Duch svatý, který je sjednocující Láskou, uvádí èlovìka
do podivuhodnì intimního spojení s Otcem a Synem.
24.

25.

Mùeme øíci, e v Duchu svatém je vnitøní ivot trojjediného Boha veskrze
darem, a e skrze Ducha svatého »existuje« Bùh jako dar. On je Osoba-láska, je Osoba-dar. JAN PAVEL II., Dominum et vivificantem (enc. ze dne 18.
5. 1988), 10; (èeský pøeklad  Praha 1997), 16. Podle Jana Pavla II. je Duch
svatý principem kadého Boího daru èlovìku. Podle Frantika ovem platí, e
on se v uèednících zároveò stává i principem kadého darování se èlovìka
Bohu.
Srov. PØ 6  FP 1, 25.
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A nade vemi mui a enami, kteøí tak budou jednat a vytrvají a do
konce, spoèine Duch Pánì a uèiní si u nich pøíbytek, budou dìtmi
nebeského Otce, jeho díla konají, a jsou nevìstami, bratry i matkami naeho Pána Jeíe Krista. Nevìstami jsme, je-li vìrná due skrze
Ducha svatého zasnoubena s Jeíem Kristem. Jeho bratry jsme, èiníme-li vùli jeho Otce v nebesích. Jeho matkami jsme, nosíme-li ho
s láskou a èistým a ryzím svìdomím ve svém srdci a tìle a rodíme-li
ho svými skutky, které mají svítit ostatním jako vzor.27
Duch svatý je tedy i Duchem spojení, sjednocení, lásky a pravé
poslunosti, která synovsky napodobuje Otce,28 a tak jej svìtu spolu s Kristem zjevuje v síle Ducha. Takový duchovní ivot, ivot
v Duchu je nesmírnì plodný. Vdy tyto plody nepomíjejí a jsou
pøedchutí a závdavkem pøicházející plnosti Boího království.
Bohatství Frantikovy zkuenosti s Duchem svatým se zdá být
prakticky nevyèerpatelné. Úasné je pøedevím to, jak assiský svìtec dokáe propojovat trinitární tajemství s kadodenním køesanským ivotem, a ukazuje nám tak jeho úasnou dùstojnost a pravou
nádheru, která uchvacuje a promìòuje srdce èlovìka. Duch svatý
se tak pro nás stává zdrojem a studnicí pravé frantikánské radosti, jí bychom mìli nakazit celý svìt.
Ó jak je ke cti, jak je svaté a vzneené mít v nebi Otce! Ó jak je
svaté, potìitelné, krásné a milé mít v nebi enicha!29
Frantiek, kdy hovoøí o Otci a Synu, obvykle nezapomíná zmiòovat zároveò i Ducha. Jestlie tak nyní zdánlivì neèiní, a pøitom
jásavì hovoøí o radosti, pak tato radost z Otce a enicha v nebi
ukazuje na toho, který umí zaplavit nae srdce tou radostí, je je
pøedzvìstí a pøedchutí definitivního oslavení. Duch svatý je nejen
zdrojem frantikánské radosti, on je i vìènou radostí Otce a Syna.
26.

Zp  FP 1, 33.

27.

LVK 9  FP 1, 48.
Srov. Jan 5,19.
LVK 9  FP 1, 48.

28.
29.
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XII. DUCH POKORY, BRATRSTVÍ
A PRAVÉ RADOSTI PODLE
SVATÉHO ANTONÍNA Z PADOVY
Kdy proèítáme tøi svazky kritického vydání Antonínových kázání,1 musíme si jasnì uvìdomit, e se nejedná o teologické traktáty, a e adresáti tìchto Sermones byli pøedevím prostí lidé a Antonínovi spolubratøi, kteøí uívali tìchto pøedloh pro pøípravu svých
vlastních promluv. Jednotlivá kázání byla ovem mnohem delí,
ne na jaká jsme bìnì zvyklí dnes. Antonín si v prologu kadého
sermonu vybere z evangelního ètení vìtinou ètyøi témata, která
pak rozvede ve ètyøech dílèích kázáních,2 do nich vdy zapracuje motivy z dalích ètení a z liturgických textù.3 Antonínùv spolubratr, který mìl dílo k dispozici, si tedy mohl vybrat ze ètyø a pìti
pøedloh na tu kterou nedìli nebo na ten který svátek. Navíc je
tøeba poznamenat, e v jedné ze ètyø dílèích promluv se Evangelní doktor obvykle obrací na øeholníky, pastýøe Boího lidu, vysoké preláty a jeho kritika bývá nesmlouvavá, a zdrcující. Taková
ostøe káravá kázání se kvùli monému pohorení zásadnì nepøednáela pøed vekerým Boím lidem, ale pouze a výhradnì pøed
tìmi, kdo byli napomínáni.
1.

2.
3.

S. ANTONII PATAVINI , Sermones dominicales et festivi IIII (= Sm I  III, Padova 1979, curantibus B. COSTA  I. LUISETTO  P. MARANGON). Cenovì dostupnìjí je velmi dobrý jednosvazkový pøeklad: SANTANTONIO DI P ADOVA , I Sermoni
(trad. ital. T OLLARDO G., Padova 1994). O teologii obsaené v tomto spisu:
A. P OPPI (a cura di), Le fonti e la teologia dei Sermoni Antoniani (Padova 1982).
Srov. J. G. BOUGEROL, La struttura del »Sermo« Antoniano, in: A. POPPI, Le
fonti e la teologia dei sermoni Antoniani (Padova 1982), 93108.
Vzpomeò si, e vùz má ètyøi kola, a tak se v tìchto kázáních prolínají ètyøi
vìci, tedy nedìlní evangelium, ètení ze Starého zákona, vstupní mení antifony a koneènì nedìlní perikopa z listù. SV . ANTONÍN , Ser. Dom., Prol. 5, in:
Sm I, 3.
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Antonín se nejprve snail o to, aby posluchaèe zaujal a aby je
pak pøivedl na správnou cestu ivota podle Boích pøikázání.4 Nesmíme se proto divit, e se nám autor Sermones jeví spíe jako velmi dobrý moralista a podle dnení terminologie i jako vynikající
pastoralista ne jako filozof nebo spekulativní teolog.5 Antonínova
kázání jasnì dokládají, e jejich autor byl opravdu muem praxe,
muem obrácení, muem pokání. Z dobových zpráv víme, e Antonínovo veøejné pùsobení mìlo naprosto nebývalý úèinek. Tajemství jeho úspìchu vak nezáviselo pouze na výe zmínìné kazatelské metodì, nýbr také, a zøejmì pøedevím, na mimoøádných
projevech Ducha. Proto se nebudeme zabývat pouze jeho spisy, ale
také jeho ivotem, o nìm nám podávají zprávu èetné legendy.
Velmi záhy po smrti svìtce, asi v roce 1232, byla sepsána Vita
prima (První ivotopis), jinak nazývaná také Assidua,6 brzy nato,
asi v roce 1235, následovala Vita secunda7 (Druhý ivotopis). Dále
je tøeba pøipomenout dvì legendy ze tøináctého století: Dialogus
de gestis beati Antonii (12451246, Rozprava o skutcích svatého
Antonína) a legendu s titulem Benignitas (1280).8
Abychom vylouèili, e Boí slovo by nìkoho nudilo, a e by tak v nìkom
vzbuzovalo odpor, co by nebylo ve prospìch duí, pøed kadé kázání jsme
zaøadili vlastní úvod (prolog) a tu a tam jsme v kázáních vyuili popisù vìcí
a zvíøat, rozborù rùzných jmen a slov, a to vechno pak interpretujeme v morálním smyslu. SV . ANTONÍN, Serm. Dom., Prol. 5, in: Sm I, 4.
5.  podle mého soudu je Antonín pøedevím morální teolog a pastoralista, který bere neustále ohled na to, jak vypadal kadodenní ivot v jeho dobì 
R. M ORETTI , Lazione interiore dello Spirito santo nei »Sermones« di
S. Antonio di Padova, in: A. P OPPI, Le fonti e la teologia dei sermoni Antoniani (Padova 1982), 633649 (634).
6. Kritické vydání s velmi podrobným komentáøem: V. GAMBOSO (a cura di), Vita
prima  Assidua (Padova 1981). Èeský pøeklad J. U RBAN (pøeklad a pozn.),
Legenda první èili Nejstarí ivot (Praha 1931).
7. Kritické vydání s velmi podrobným komentáøem: V. G AMBOSO (a cura di), Officio ritmico e Vita secunda (Padova 1985).
8. Kritické vydání s velmi podrobným komentáøem: V. GAMBOSO (a cura di), Vita
del »Dialogus« e »Benignitas« (Padova 1986).
4.
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Podle toho, co dosvìdèují první ivotopisy, se zdá, e afektivní stránka Antonínovy osobnosti byla více ne ohnivá, co
s sebou nese mnoho výhod, protoe takový èlovìk se velice snadno nadchne a bezvýhradnì vrhne do díla, na druhou stranu vak
skuteèné sebezvládnutí muselo Antonína stát nesmírnì mnoho
sil. Víme, e ve ètrnáctém a patnáctém roce ivota musel Antonín velmi urputnì bojovat, aby zvládl vlastní tìlo, které se, alespoò podle autora prvního ivotopisu, ozývalo silnìji, ne je
obvyklé. 9 Krize, její detaily leí za horizontem zájmù pisatele
legendy, nachází svoje rozuzlení ve vstupu mezi augustiniánské
kanovníky. Antonín se tedy rozhodl velmi radikálnì a otevøel se
tomu Duchu, v nìm Kristus pøinesl sebe sama jako neposkvrnìnou obì Bohu.10 Dluno poznamenat, e jedním z nejcharakteristiètìjích rysù Antonínovy spirituality je havá touha po
muèednictví, která se zcela zøetelnì projevila, kdy uslyel o svatém Berardovi a jeho druzích a o tom, jak slavnì vydali Kristu
svìdectví krve.11 Kdy el Antonín kázat, kráèel jakoby s Kristem
na smrt. Není nezajímavé, e stejná touha charakterizovala
i svatého Frantika z Assisi. U obou svìtcù12 se pak muèednictví naplnilo nekrvavì. Antonín  »il Santo«  je proto jednak
dìdicem teologie svatého Augustina, jednak dìdicem svatého
Frantika.13 Z tohoto ohniska vychází záøe podivuhodné moudrosti 14 darované Duchem svatým.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

 praeter solitum  Vita prima, 3, 25.
Srov. id 9,14.
Srov. Assidua, 5, 11.
Srov. Dialogus, 4, 3; srov. C. V. POSPÍIL, Jiný svatý Antonín, Poutník 7/95, 6
11.
Srov. C. DEL Z OTTO, Antonio di Padova Dottore evangelico primo maestro
della scuola francescana, Vita minorum 67 (1998), 252269 (258260).
Z íznì po Bohu, z touhy po Kristu se rodí teologie, která byla pro svatého
Antonína vyzaøováním lásky vùèi Kristu, moudrostí, jí není rovno, vìdìním,
je je novou Velepísní  JAN PAVEL II., List k osmistému výroèí narození svatého Antonína z Padovy (13. 6. 1994), in: EV 14, n. 14061416 (1412).
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Antonín se Boím øízením dostal do Itálie a po nìkolik let il
v ústraní. Jeho první oslnivé kazatelské vystoupení se odehrálo na
pøíkaz pøedstaveného, který mu øekl: »Mluv, jak ti to Duch vnuká.«15
Svatopisci pak relativnì èasto hovoøí o tom, e kazatel Antonín svou
horlivostí pro Hospodina a ohnivostí svého projevu pøipomínal proroka Elijáe,16 e jeho jazyk byl nástrojem Ducha svatého 17 a perem
Ducha svatého,18 e pùsobení Ducha svatého z nìj uèinilo skuteènou archu Starého i Nového zákona.19 Dozvídáme se dokonce
o zázraèném projevu Ducha svatého, jen se odehrál v Øímì, kdy
svìtec promlouval k zástupu poutníkù z mnoha rozlièných koutù
svìta a pøitom hovoøil zároveò v mnoha jazycích, které neznal
a pøedtím nestudoval.20 Nemá zøejmì význam pøipomínat nesèetné
zázraky, které skrze Antonína Hospodin vykonal a podnes koná.
I to jsou bezesporu projevy moci a Ducha, podobné tìm, jimi se
prokazovali apotolové pøi hlásání evangelia.21
Sám Antonín oznaèuje Ducha svatého za Harfistu, který rozeznívá struny kazatelova srdce a zároveò je Rukou Pánì, je pracuje spolu s kazatelem.22 Mùeme tedy øíci, e Duch svatý jakoby
poèíná svým umìním v srdci kazatele slovo a dává mu pùsobnost a pravou sílu. Kdy Antonín hovoøí o seslání Ducha svatého
na apotoly o Letnicích v Jeruzalémì, podtrhne skuteènost, e ohnivé jazyky symbolizují nejen pùsobení Ducha, ale i jeho úzkou
vazbu se Slovem, s Kristem.23 Pùsobení Ducha v srdci uèedníka
je tedy vdy nevyhnutelnì spjato s napodobováním, následováním Jeíe z Nazareta. Antonín skuteènì následoval velmi úzce
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Srov. Assidua, 8, 4.
Srov. Benignitas, 11, 6.8.
Srov. Benignitas, 21, 9.
Srov. Assidua, 8, 7.
Srov. Benignitas, 12, 1.
Srov. Benignitas, 17, 2.
Srov. 1 Kor 2,4.
Srov. Sm I, 532.
Srov. Sm I, 370371.
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nazaretského Hlasatele Boího království. Vdy Jeí byl ukøiován pøedevím za to, co hlásal. Zvìstovat evangelium znamená
jít s Kristem na smrt, a Antonín svou nebojácností24 pøed mocnými tohoto svìta a pøed agresivními skupinami bludaøù, zejména
v jiní Francii, ustaviènì vystavoval do nebezpeèí svùj ivot. Tato
odvaha poukazuje na touhu po muèednictví, a jejím pùvodcem
není nikdo jiný ne Duch, který pùsobil v Kristu. Kdy Antonín
uposlechne Boí vnuknutí, kdy ve svém srdci nechá znít hudbu
boského Harfisty, dá tím prostor k tomu, aby se navenek projevilo nejen Boí slovo, ale také aby Boí Ruka zaèala pùsobit podivuhodným zpùsobem. Dalím rozmìrem prostoru, který Antonín
otevøel pùsobení Ducha, je naprostá svoboda tváøí v tváø chválám a pochlebování.25
Duch svatý je vak pøedevím novým Zákonem evangelia, protoe byl darován apotolùm o Letnicích, tedy v onom dni po Velikonocích, kdy si idé pøipomínali dar Zákona na Sinaji.26 Názornì pak Antonín pøiblíí toto tajemství svým posluchaèùm pomocí
alegorického výkladu èísla padesát, protoe Duch svatý byl seslán padesát dnù po Velikonocích. Padesát je pìt krát deset, èíslo
pìt znamená lidské smysly a èíslo deset pøikázání Desatera. Jestlie nae smysly budou proniknuty zachováváním Desatera, pak
i my zaijeme dar nového Zákona, seslání Ducha. 27 Antonínovi
zároveò neunikne, e první Petrovo kázání vyzývá k pokání, ob24.

25.
26.
27.

Kristus øíká Já jsem pravda (Jan 14,4). Kdo káe pravdu, káe Krista; kdo
pravdu v kázání zamlèuje, zapírá Krista. Pravda provokuje odpor, a proto nìkteøí kazatelé, ponìvad mají strach z nenávisti lidí, si nedovolují øíci to, co je
tøeba. Kdyby kazatelé hlásali pravdu tak, jak je a jak to opravdu vyaduje Písmo svaté, upadli by, podle mého mínìní, v nenávist od lidí tohoto svìta a moná, e by se stali opravdovým znamením jako pronásledovaní. Bohuel mnozí
kazatelé berou nezdravé lidské ohledy a bojí se odezvy. Pravda ovem nesmí
být nikdy oputìna, by bychom pøitom riskovali pohorení. Sm I, 364365.
Srov. Benignitas, 11, 68.
Srov. Sm I, 369.
Srov. Sm I, 369.
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rácení a k pøijetí víry v Jeíe Krista. Proto také kazatel, který
hovoøí pod vlivem Ducha, musí hlásat pøedevím to, co hlásal
Kristus a apotolové:
 Apotolové, kteøí záøili jako zlato sedmitvárné milosti, sreli
jiskrami kázání, a ty zapalovaly jejich posluchaèe tak, e vichni
démoni se obraceli na panický útìk.28
Apotolské kázání je obraznì popsáno jako pøedávání Ducha
svatého, který je jakoby Boí Mocí a Boím Ohnìm. Sedmitvará
milost je odkazem na sedm darù  projevù pøítomnosti Ducha svatého v srdci èlovìka. Kazatelské slovo má zapalovat posluchaèe
a pøedávat nevýslovný dar Ducha. Tento Duch pak obnovuje v èlovìku Boí obraz, spodobuje jej s Kristem, který je dokonalým
obrazem neviditelného Boha. 29
estého dne Bùh øekl: »Uèiòme èlovìka k naemu obrazu a k naí podobì.« estý èlánek vyznání víry hovoøí o seslání Ducha svatého, a tak se v èlovìku obnovuje pokozený a zhanobený Boí
obraz tím, e je mu vdechnut Duch svatý: »vdechnul do tváøe èlovìka dech ivota«.30
Jestlie v nás pøebývá tentý Duch jako v Kristu, stáváme se
mu skuteènì podobní. Ale co tento Boí Oheò v srdci pùsobí,
jakým zpùsobem nás èiní »kristoformními«?
Vimni si, e oheò pùsobí ètverým zpùsobem: spaluje, oèiuje,
zahøívá a osvìcuje. Stejným zpùsobem Duch svatý spaluje høíchy, oèiuje srdce, zahání jeho chlad a osvìcuje mysl.31
Takto vnitønì promìnìni Duchem, jeho pøedávají kazatelé,
mají vichni uèedníci hovoøit novými jazyky, a tak hlásat Krista:
28.
29.
30.
31.

Sm I, 368.
Srov. Kol 1,15.
Sm I, 12.
Sm I, 370.
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Kdo je naplnìm Duchem svatým, hovoøí rùznými jazyky. Tyto
jazyky jsou rozlièné zpùsoby, jak máme Kristu vydávat svìdectví,
jsou to pokora, chudoba, trpìlivost a poslunost. Tìmito jazyky hovoøíme, kdy druhým ukazujeme tyto ctnosti v naem kadodenním ivotì.32
Pùsobení Ducha se nedá oddìlovat od ivota v pokoøe, chudobì, trpìlivosti a poslunosti. Poøadí ctností je typicky frantikánské. Navíc slovo »svìdectví« ukazuje na to, e realizace tìchto
ctností pøedstavuje vlastnì nekrvavé muèednictví. Vdy slovo
»martyr« znamená jak svìdka, tak muèedníka. Antonínova slova
prozrazují i to, e bratøi a sestry svatého Frantika mají svìtu kázat víc pøíkladem ne slovem. Takový pøíklad je toti »slovem«
z masa a kostí, obdobnì jako Boí Slovo, které se stalo tìlem. 33
Duch svatý je tedy v naem srdci Duchem pokory, Duchem chudoby, Duchem trpìlivosti, Duchem poslunosti. A je tøeba dodat,
e kde jsou tyto ctnosti, tam je i bratrství, kde nejsou, tam není
vzájemná láska, a spoleèenství umírá.
Vzpomeò, e zmatení jazykù se událo pøi stavbì babylonské vìe
kvùli pýe, protoe pýcha rozdìluje a nièí jednotu, zatímco pokora spojuje a sjednocuje.34
Pokora sjednocuje a principem jednoty Kristova tajemného tìla, církve, kadého bratrského spoleèenství, je pøece Duch svatý.
Kdo je tedy vpravdì pokorný, dokládá tím pøítomnost Ducha svatého ve svém srdci a buduje církev jako skuteènou svátost jednoty
nejen celého lidského rodu, ale i veho stvoøení. Kdo chce být
skuteèným bratrem vech tvorù jako Frantiek, musí být opravdu
mení. Jeliko pokora je pùsobena Duchem svatým, je tento Duch
i pravým generálním ministrem Øádu meních bratøí, jak øíká ná
zakladatel.
32.
33.
34.

Sm I, 409.
Srov. Jan 1,14.
Sm I, 370.
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Praktická a morální pneumatologie svatého Antonína ovem
není nìjakým suchým moralizováním. Jestlie Duch svatý je Umìlcem a zároveò i principem vech evangelních ctností v èlovìku,
pak je tøeba uzavøít, e køesanská morálka je skuteèným umìním
ivota. Velmi èasto neexistuje pøesný návod, jak øeit tu nebo onu
situaci. Pak je tøeba, abychom se nechali vést Umìlcem, který nás
formuje do stále dokonalejí podoby s Kristem. Tento Umìlec
pùsobící v naem srdci je ovem také krásou a slastí, je zakouí
svìdomí jako pøedchu definitivní odmìny.
V Trojici je nejvyí pùvod vech vìcí, dokonalá krása a svrchovaná blaenost. Nejvyí pùvod  jak dokládá Augustin ve svém
díle O pravém náboenství  je Bùh Otec, od nìho pochází vechno, i Syn a Duch svatý. Svrchovaná krása je Syn, tedy Otcova
pravda, která není ménì ne Otec. Je to krása, ji adorujeme spolu s Otcem a v Otci, krása, která je formou vech vìcí stvoøených a uspoøádaných jediným Hospodinem. Svrchovaná blaenost a dokonalá dobrota je Duch svatý, který je Darem Otce i Syna.
Stejnì jako Otce i Syna máme uctívat tento Dar a máme v nìj také
tak vìøit.35

35.

Sm I, 355.
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XIII. TRINITÁRNÍ SCHÉMA SVATÉHO
BONAVENTURY A PNEUMATOLOGIE
Dalím z vynikajících pøedstavitelù frantikánské koly je geniální
filozof, teolog a literát, mistr duchovního ivota a církevní uèitel,
»Serafický doktor«,1 svatý Bonaventura z Bagnoregia. V základech
spisù tohoto velikána lze odhalit originální i velmi uiteèné trinitární schéma. Zmínìná rekonstrukce je vak pomìrnì sloitou hermeneutickou operací, a tak se v tomto pøíspìvku omezíme pouze na
nejnutnìjí minimum.2 Daleko více ne prùkaznost bonaventurovské paternity daného paradigmatu nás toti zajímá jeho vyuití.
Bonaventura velmi èasto hovoøí o poslání Boího Syna tak, e
jej pøedstavuje jako kruhový pohyb vycházející od Otce a k Otci
také smìøující. Základem je pøitom text Janova evangelia 16,28.3
Tento novozákonní úryvek s velkou pravdìpodobností naráí na
ver Iz 55,11, v nìm se hovoøí o Boím slovì, které se nevrací
Ohlednì titulu »Doctor Seraficus« srov. SIXTUS V., Triumphantis Hierusalem
(Romae 1588) Opera Omnia I (Ad Claras Aquas  Firenze 1882), XLVLII.
Zdá se, e jako první zaèal Bonaventuru nazývat tímto dnes veobecnì rozíøeným titulem jeho velký obdivovatel J. Gerson (13621429). Pùvodnì byl Bonaventura oznaèován jako »Doctor Devotus«. Srov. I. BRADY, Preface, in:
E. C OUSINS, Bonaventure. The Souls Journey into God. The Tree of Life. The
Life of Saint Francis (New York  Ramsey  Toronto 1978), XIIIXVIII (XIII).
2. Podrobnìjí informace lze najít v C. V. POSPÍIL , Croce del Figlio come profondità e umiltà di Dio in San Bonaventura, La Sapienza della croce XI (1996),
4151, 123131.
3. Vyel jsem od Otce a pøiel jsem na svìt. Teï svìt opoutím a vracím se k Otci,
estnáctá kapitola Janova evangelia (16,28). Kristus názornì popisuje tìmito slovy svùj návrat k Otci jako kruhový pohyb. Vychází z Otce pøi vìèném plození,
vstupuje do svìta díky tomu, e na sebe bere tìlo, opoutí tento svìt v utrpení
køíe a vzkøíený se pøi nanebevstoupení navrací zpìt. SV. BONAVENTURA, Dom.
V post Pascha Sermo II; IX, 313b314a. Srov. SV. BONAVENTURA, Sent. I., Prooem.; I, 2a2b.; SV. BONAVENTURA, Comm. Eccl., c. I, I; VI, 13a13b.
1.
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k Hospodinu zpìt bez uitku. Jedná se tedy zøejmì o urèitý aspekt
janovské teologie Slova, které  aè vtìlením pøilo do svìta  pøece stále smìøuje do Otcovy náruèe, 4 a to je pøedstavitelné pouze
tehdy, pokud pohyb smìrem od Otce  tedy vtìlení  je zároveò
»kruhovým« pohybem smìrem k Otci. Christologicko-soteriologický kruh milosti, jej Bonaventura ve svých spisech hojnì vyuívá, má tedy nesporné koøeny v Písmu svatém
Nyní je vhodné upozornit na nìkteré podnìty, je lze vytìit
z tohoto zpùsobu mylení zøejmì nejvýznaènìjího pøedstavitele
frantikánské koly. V christologicko-soteriologickém kruhovém
paradigmatu neexistuje ádné napìtí mezi aktem vtìlení, událostí
ukøiování a tajemstvím Kristova oslavení, mezi být poslán Otcem a vrátit se k Otci, mezi být darován Otcem a darovat se Otci.
Jediné tajemství Jeíe z Nazareta je pøedstavováno jako nepøeruený a harmonický kruhový pohyb vycházející od Otce a smìøující k Otci. Pohyb od Otce smìrem ke svìtu není v tomto schématu opakem pohybu, který smìøuje ze svìta k Otci. Neexistuje
tedy výrazný protiklad mezi kontemplací a èinností, jak je tomu
v témìø veobecnì podvìdomì uívaném lineárním modelu, kde
jít smìrem k Bohu znamená opoutìt svìt, a smìøovat ke svìtu
zase nutnì implikuje vzdalovat se od Otce. Nespornou výhodou
christologicko-soteriologického kruhu milosti je proto bezprostøednì pochopitelné znázornìní toho, e pravá synovská láska k Otci
se realizuje v lásce k bratøím a e autentická láska k bratøím je
neoddìlitelná od lásky k Bohu.5 Na jedné stranì dùsledné zamìøení pozemského ivota k Otci naprosto nevyluèuje reálné úsilí
Srov. Jan 1,18. Srov. X. LÉON-D UFOUR, Lettura del Vangelo secondo Giovanni
I (Milano 1990), 190.
5. Kruhové schéma tedy velmi dobøe vyjadøuje to, e v Kristu se sjednocuje láska k Bohu s láskou k blinímu: A ná Spasitel uèí, e celý Zákon a Proroci
spoèívají ve dvou pøíkazech, tedy v pøíkazu lásky k Bohu a v pøíkazu lásky
k blinímu. Oba tyto pøíkazy se stýkají v jediném enichu Církve Jeíi Kristu,
který je jak bliní, tak Bùh, jak bratr, tak Pán, jak Král, tak pøítel, jak nestvoøené, tak vtìlené Slovo, jak ná Stvoøitel, tak ná Obnovitel, jak alfa, tak omega.
4.
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o zlidtìní svìta a na druhé stranì nasazení a vydanost pro druhé
jsou autenticky køesanské jedinì tehdy, jestlie pøedstavují cestu k Otci, a tedy i zamìøování svìta k tému cíli.6
Christologický kruh milosti je cestou, na ni vstupuje uèedník
následující svého Pána. To je vak moné jedinì díky pùsobení
Ducha svatého, který nejene prochází stejnou cestou jako Kristus a zkoumá tak hlubiny Boí (srov. 1 Kor 2,10n.), ale udruje
ji v dìjinách spásy také stále otevøenou a provází po ní pokøtìné.
Tento vanoucí vítr je Duch svatý, který ve proniká, a tak nám
umoòuje vechno probádat, v tom smyslu hovoøí druhá kapitola
Prvního listu Korinanùm (2,10): Duch toti zkoumá vechno,
i hlubiny Boí. Toto krouení vìtru (srov. Kaz 1,6) znamená Ducha svatého, jen nám umoòuje, abychom se v tomto kruhu pohybovali Jedná se o ten kruh milosti, o nìm hovoøí Jan v estnácté kapitole (16,28): Vyel jsem od Otce a pøiel jsem na svìt.
Teï svìt opoutím a vracím se k Otci.7
Duch svatý tedy prochází tou kruhovou cestou jako vtìlený
Boí Syn, nevychází pøitom ale pouze z Otce, ale z Otce i Syna,
kteøí jej spoleènì sesílají.8 To, co vidíme v dìjinách spásy, kde se
realizují poslání Syna a Ducha »navenek« (ekonomická Trojice),
musí mít svùj základ v samém Bohu (vìèná  imanentní Trojice).
Kdyby tomu tak nebylo, Bùh by nebyl pravdivý, a to je nemoné.
Proto christologicko-soteriologickému kruhu v dìjinách spásy musí
odpovídat kruh vìèného plození v imanentní Trojici. Obdobnì

6.

7.
8.

SV . BONAVENTURA, Putováni mysli do Boha, c. IV, 5 (úvodní studie, pøeklad,
poznámky  C. V. POSPÍIL, Praha 1997), 102.
Pomocí kruhového schématu by tedy bylo mono velmi dobøe znázornit to,
èemu uèí koncilní otcové: Køesané jako poutníci do nebeského mìsta musí
hledat a mít na mysli to, co je shùry (srov. Kol 3,12); tím se vak nezmenuje,
nýbr spíe vzrùstá význam jejich úkolu: usilovat spolu se vemi lidmi o vybudování lidtìjího svìta. GS, 57, in: Dokumenty, 231.
SV . BONAVENTURA, Comm. Eccl., c. I, I; VI, 13b.
Srov. napø. Lk 24,49; Jan 15,26; Sk 2,33.
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i pneumatologickému kruhu milosti v dìjinách spásy musí v imanentní Trojici odpovídat kruh vìèného vycházení.
Na základì toho, co jsme øekli, mùeme velice snadno zrekonstruovat trinitární schéma implicitnì obsaené v díle naeho autora. Jeliko Otec pøedstavuje absolutní Pùvod a Pramen, v jeho
osobì subsistuje jediná a naprosto jednoduchá Boí pøirozenost,
jejím nejménì nepøesným geometrickým znázornìním je prostý
bod. Plození Syna ovem neznázoròuje prostá pøímka, ale kruh
vìèného plození, kde jediná a naprosto jednoduchá Boí pøirozenost subsistující v osobì Otce pøedstavuje pro Syna jak jediný
výchozí, tak jediný cílový bod. Vzdálenost celého kruhového obvodu odpovídá osobní diferenci mezi Otcem a Synem.
Jediná a naprosto jednoduchá Boí pøirozenost znázornìná prostým bodem subsistuje ovem také v osobì Ducha svatého, který
je vydechován Otcem i Synem a vrací se k nim jako ke svému
jedinému cíli kruhovou cestou, její obvod odpovídá osobní diferenci Ducha svatého vzhledem k Otci i Synu. V tomto kruhu vìèného vycházení znovu platí, e jak výchozí bod, nyní Otec spolu
se Synem, tak poslední bod obvodu, nyní jediná Boí pøirozenost
subsistující v osobách Otce, Syna a Ducha svatého, se nacházejí
na stejném místì, a tak je znázornìna dokonalá Boí jednota
a zároveò diference mezi Otcem, Synem a Duchem svatým.
Trinitární schéma svatého Bonaventury

118

Co lze z tohoto schématu vytìit? Je toho rozhodnì velmi mnoho. Vdy osobní diference mezi Otcem a Synem se v dìjinách
spásy vyjadøuje pomocí celého ivotního pøíbìhu Jeíe z Nazareta. Vìèná Trojice se tak dostává do velmi názorného vztahu
s dìjinami spásy, tedy se soteriologií i se spiritualitou následování
Krista ze strany uèedníka. Posledním základem dìjin není nic jiného ne osobní diference mezi Otcem a Synem. Proto je také
mono, aby se Bùh ve zjevení »vypravoval« a abychom jej v prùbìhu naich ivotních pøíbìhù poznávali  zakoueli.
Konec koncù zkuenost dokládá, e neexistuje ádná konkrétní lidská osoba, která by nemìla svùj ivotní pøíbìh a která by
zároveò tímto ivotním pøíbìhem urèitým zpùsobem nebyla. Jinými slovy, konkrétní lidská osoba v první øadì »se vypravuje«
a v tomto »vyprávìní« se pak projevuje jako to, co je ontologicky
nejhlubím jednotícím prvkem celého dramatu. Souhrnnì to vechno ale znamená, e paralelismus mezi kruhem vìèného plození
a christologicko-soteriologickým kruhem zøetelnì odpovídá tomu,
co nacházíme v dnení narativní teologii9 jako neustálé prolínání
vyprávìní a pojmové teologické argumentace,10 pøièem vyprávìní jako »zrcadlo« nastavené pøíbìhu dìjin spásy musí mít
v teologické reflexi urèující roli.11
9.
10.

11.

Srov. J. NAVONE  T. C OOPER, Tellers of the Word (New York 1981).
 v hluboké jednotì mezi údajem a jeho smyslem spoèívá novost køesanského teologického vyprávìní, díky nìmu si tato jednota uchovává svoji naléhavost a schopnost pøedávat význam. Mimo vyprávìní sice mùe údaj získat na
pojmové pøesnosti, ovem za cenu ztráty, která není pouze v oblasti estetiky
a ivosti jeho pøedávání, tato ztráta je teologická i obsahová. S. L ANZA, Teologia speculativa e teologia narrativa, in: SANNA I. (a cura di), Il sapere teologico e il suo metodo (Bologna 1993), 175207.
Srov. napø. C. ROCCHETTA, Teologia narrativa, Una nuova figura di teologia,
Ricerche teologiche 2 (1991), 153180; B. SESBOÜÉ, De la narrativité in théologie, Gregorianum 73 (1994), 413429.
Kdo dìlá narativní teologii, chce brát opravdu vánì historický charakter zjevení, které vyvrcholilo v Jeíi Kristu. Nepojímá dìjiny spásy jako pouhý podnìt
nebo úvod, z nìho se vychází, ale jako nosnou strukturu celé své teologické
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Ji jsme hovoøili o tom, e pokud je Bùh sám v sobì od vìènosti Darem, musí být i Dárcem a Obdarovaným. Podle uvedeného paradigmatu platí, e Duch vychází jak od Otce k Synu, tak od
Syna »smìrem« k Otci, proto jak Otec, tak Syn jsou v imanentní
Trojici Dárcem i Pøíjemcem Daru, Duch svatý je vzájemným Darem Otce i Syna. Pøi tom je ale nutno zdùraznit, e Otec je první
Dárce a Syn jeho první Pøíjemce, který Otce napodobuje, a je tak
druhým Dárcem. Otec ale v pøijetí Daru nenapodobuje Syna, protoe on je jeho primární Dárce a Pramen Ducha, nedostává tedy
nìco, co by sám nemìl. Duch svatý je tedy v imanentní Trojici
vzájemným Darem Otce i Syna.
Jestlie stvoøení je poèátkem Boího sebedarování èlovìku
a eschatologická plnost pøedstavuje vyvrcholení zmínìného procesu, nejedná se o nic jiného, ne o participaci svìta na vìèném
vzájemném obdarování Otce i Syna Duchem svatým. Jedinì Bùh,
který je od vìènosti Darem, Dárcem i Obdarovaným, se mùe
darovat tvoru, a zùstat pøitom zároveò zcela nezávislý na stvoøení. Kdyby toti Bùh nebyl od vìènosti Dárcem, Obdarovaným
a Darem, sebedarování svìtu by mu pøidávalo novou kvalitu, která by v nìm od vìènosti nebyla. Zdravý rozum tedy dokládá, e
pouze trinitární Bùh mùe stvoøit svìt i pøivést jej k naplnìní ve
zbotìní (srov. napø. 1 Kor 15,28), a zùstat pøitom dokonale na
svém díle nezávislý.
Duch svatý nejene vychází z Otce i Syna, ale také z Otce skrze Syna, protoe se k Otci vrací tou cestou jako Syn. V Bonaventurovì trinitárním schématu platí jak východní, tak západní pojetí
»Filioque«.
reflexe. V. BATTAGLIA, Cristologia e Contemplazione (Bologna 1997), 43. Velmi
výstinì primát vyprávìní  dìjin vystihuje následující formulace:  aby byl
Jeí Kristus pøedstavován nejen jako »pravda« v dìjinném hávu, ale pøedevím jako pravda samotných dìjin. F. G. BRAMBILLA, La cristologia di Schillebeeckx. La singolarità di Gesù come problema di ermeneutica teologica (Brescia 1989), 5152.
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Bonaventurovo trinitární paradigma dokáe spojit pøednosti
východního a západního pojetí vycházení Ducha svatého a navíc
prokazuje jejich vzájemnou komplementaritu.12 To by mohlo pøedstavovat nemalý pøínos ekumenickému dialogu13, a navíc to indikuje autora, u nìho bychom mohli pro tuto diskusi hledat dalí
inspiraci a podnìty.14 Ne nadarmo patøil Serafický doktor k hlavním protagonistùm Lyonského snìmu v roce 1274,15 kde se jednalo o znovusjednocení východní a západní církve.16
Je veobecnì známo, e Bonaventura velmi silnì, obdobnì,
anebo dokonce pøímo ve shodì s východní tradicí zdùrazòuje jako
východisko své trinitární teologie osobu Otce, který je jediným
Pramenem trinitárního ivota. Na druhé stranì ale jako vìrný ák
12.

13.

14.

15.

16.

Tuto legitimní koexistenci rùzných teologických tradic dnes ze strany západní
církve nikdo nezpochybòuje. Srov. UR 17, in: Dokumenty, 452453. Není rovnì bez zajímavosti, e poslední veobecný snìm uil východní formulace:
Tento plán vak vyvìrá ze »zdroje lásky«, z lásky Otce. On je Poèátek bez
poèátku, z nìho se rodí Syn a skrze Syna vychází Duch. AG 2, in: Dokumenty, 467.
Kdyby se podaøilo dospìt k tomu, e obì strany by povaovaly své tradice za
dva vzájemnì se doplòující pohledy, které se v zásadì nevyluèují, znamenalo
by to opravdu velký krok kupøedu v ekumenickém dialogu mezi Východem
a Západem. F. COURTH , Il mistero della Trinità (Milano 1993), 183.
To, k èemu jsme doli, je dalí z celé øady moných bonaventurovských teologických inspirací pro souèasný ekumenický dialog. Srov. C. BÉRUBÉ, Pour la
méditation de Bonaventure dans le dialogue oecuménique, Laurentinianum
12 (1971), 453456; A. POMPEI, Bonaventura da Bagnoregio. Il pensatore francescano (Roma 1993), 327329.
Bonaventura se koncilu nejenom zúèastnil, pape Øehoø X. jej toti 12. 11. 1273
jmenoval svým zástupcem legatus a latere, take se podílel velmi intenzivnì
na pøípravì snìmu a vícekrát pøedsedal pøípravným komisím. Srov. E. LONGPRÉ , Bonaventure (Saint), in: Dictionnaire dHistoire et de Géographie ecclésiastiques IX (Paris 1937), 741788 (783784).
6. 7. 1274 byl sice na ètvrtém zasedání podepsán sjednocovací dokument, ale
tato nová jednota bohuel nemìla dlouhé trvání. Srov. E. LONGPRÉ, Bonaventure (Saint), 785; F. CORVINO, Bonaventura da Bagnoregio francescano e pensatore (Bari 1980), 205206.

121

a pokraèovatel svatého Augustina velmi jasnì vyznává »Filioque«.
Jestlie se tyto dva prvky velmi zøetelnì spojují ve zrekonstruovaném trinitárním modelu, pak je to jenom dalí potvrzení, e toto
paradigma skuteènì odráí mylení velkého církevního uèitele.
Navíc tento pøístup pøesnì odpovídá poadavkùm na správnou
prezentaci »Filioque« ze strany západní teologie. 17
Pøes vechno, co jsme øekli a èemu jsme porozumìli, nezbývá
nakonec nic jiného ne pøiznat, e tajemství Ducha Otce i Syna
nekoneènì pøesahuje nae mylenky i slova. A je to tak dobøe,
protoe pravým místem, kde se nám daruje nevýslovná zkuenost
Ducha, je a zùstane pøedevím modlitba. Snad bude navýsost vhodné dát na závìr slovo jednomu z velkých mistrù ortodoxního teologického mylení.

17.

18.

Uèení o »Filioque« má katolická církev chápat a vykládat tak, aby nevzbuzovala zdání, e je tím popírána skuteènost Otcovy »monarchie« a to, e Otec je
jediným pùvodem (arché, aitia) vycházení (ekporeusin) Ducha. C ONSEIL PON TIFICAL POUR LA PROMOTION DE L UNITÉ DES CHRÉTIENS, La procession du Saint-Esprit (komunikace ze dne 8. 9. 1995, publikováno v LOsservatore Romano
13. 9. 1995), in: EV 14, è. 29662992 (2975). V tomto dokumentu zmínìná
papeská komise vysvìtluje rozdílné pozice východní a západní církve ohlednì vycházení Ducha svatého v imanentní Trojici.
SIMEON NOVÝ TEOLOG (byzantinský teolog  949/950  1022), in: SCh 156,
150152.
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Pøijï, pravé svìtlo.
Pøijï, vìèný ivote.
Pøijï, skryté tajemství.
Pøijï, poklade, pro nìj nenalézám jména.
Pøijï, nevýslovnosti sama.
Pøijï, ty, který uniká lidskému rozumu.
Pøijï, vìèná radosti.
Pøijï, ty svìtlo bez jakéhokoli stínu.
Pøijï, nadìje vech vykoupených.
Pøijï, vzkøíení z mrtvých.
Pøijï, ty sám, k tomu, kdo tì èeká usebrán.
Pøijï, mùj dechu a mùj ivote.
Pøijï, potìcho mé due.
Pøijï, má radosti, má slávo, mùj nekoneèný jásote.
Ty, ohnivý pláti zapuzující démony.
Ty, oèitìní omývající srdce svatými slzami.
Zùstaò se mnou, ó, Svrchovaný, nenechávej
mne v oputìnosti,
aby, a pøitrhnou nepøátelé,
kteøí stále usilují o pohlcení mé due,
nalezli tebe ve mnì,
a tak ihned zdìenì prchli
a nezmohli nic,
kdy tì spatøí,
jak trùní v domì mé ubohé due.18
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