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Úvod 

„Kdyby jen někdo nahlédl do toho všeho, co se v nás tají a co do nás Bůh vložil, oněměl by 

překvapením a vděčností!“
1
 Vše, čeho se dotýkáme svým životem, co nás obklopuje, je dar 

hodný Dárce, který však není „pouze“ tím, kdo obdarovává. Ale Bůh sám, Trojjediný, 

transcendentní Bytí, je zároveň i Stvořitelem všeho (srov. Gn 3,14). On jediný je 

nestvořený, vše ostatní má svůj původ v něm. S tímto vědomím, že vše je z Boha, ale 

zároveň je stále v Bohu, může člověk „vykročit“ na cestu poznání Boha a jeho lásky ke 

všemu co stvořil (srov. Ř 1,20). Jak však poznávat nepoznatelné a uchopit neuchopitelné? 

Člověk velmi brzy, byť vynakládal největší snahu, musí nakonec od vší snahy „upustit“, 

prostě se jen nechat vést. Jedná se o uvědomění si toho, že cesta k Bohu je vlastně jakýmsi 

návratem k němu, že tím největším darem od Boha je právě možnost ve svobodě se tak 

sami stát darem. Lidská slova nemohou nikdy plně „doslova“ uchopit toto tajemství, jsou 

totiž stále příliš „omezena“ řádem přirozeného a stvořeného. Můžeme proto mluvit o úkolu 

či vyvolení, o volání a odpovědi, ale stejně to vždy bude jen obrazné a velmi přibližné, 

i když „přibližující“. Ovšem vždy základem a vztažným bodem v tomto „putování“ bude 

zcela jistě vztah a důvěra z něho vyplývající. Neboť jako všechna krásná slova, moudré 

definice jsou mrtvé a prázdné, když nejsou podloženy činy a skutky, které je dokládají, tak 

stejně není pravá láska bez oběti. Každý, kdo dýchá, kdo se dotýká něčeho, kdo očima 

pozoruje vše, co není tma, je nejen vlastně důkazem Boží existence, ale také zažívá 

a pozoruje, sám důsledek a důkaz Božích činů. Boha, který je Láska a vše je jeho dílem, 

a to dílem z lásky (srov. 1J 4,8).  

Základem pro tuto cestu „poznání“, je tedy vztah Stvořitele a tvora (toho, kdo byl stvořen) 

jménem člověk. Jen těžko by se dalo předpokládat, že tvůrce nemá vztah k svému dílu. 

Vždyť jeden z největších důkazů Boží existence je právě dokládán Božím zájmem 

o člověka. Bůh ho nenechává napospas, ale provází člověka na jeho cestě životem, aby ho 

na jeho konci bezpečně dovedl k „obrazu svému“. V tomto „bodu“ si můžeme představit 

ono sjednocení a splynutí s Bohem. Tento řekněme úkol, odpověď či realizace vztahu 

s Bohem je, jak je zřetelné, zcela nad možnosti a síly člověka, a proto mu Bůh nabízí 

pomoc a dává milost, která ho nese tam, kde jeho síly nestačí. Bůh ve své lásce k člověku 

šel dokonce tak daleko, že daroval i život svého Syna, tedy vlastně i sebe sama (srov. 

J 10,38). Zde je zřetelně ukázána pravá podstata lásky, neboť ten, kdo opravdu miluje, 

touží dát sebe sama, tomu koho miluje. Viditelnou formou této Boží pomoci jsou svátosti. 

                                                 
1 BRAITO, Silvestr  M[...] OP: Vyjdi ze své země, in: Salve 1 (2000), 8. 
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Bůh je dal člověku skrze svého Syna a ony jej provází takřka celým jeho životem. Právě 

v nich člověk uskutečňuje své rozhodnutí k přijetí Boží lásky a Bůh pak jejich 

prostřednictvím uděluje svou milost. Jen v ní je pak člověk uschopněn k překonávání 

hranice přirozeného. Milost Boží není něco, co by se dalo změřit či přesně definovat a ani 

její hodnota není lidsky vyjádřitelná. Jen z pohledu zakoušení její moci je možno 

konstatovat, že je člověkem, jako jejím příjemcem, zcela nezasloužená a také 

nezasloužitelná. Jak bylo již řečeno, jde o dar, který je darován jako bezpodmínečný, stejně 

jako láska Boha, která je jeho příčinou. Člověk pokud je schopen si toto uvědomit, dochází 

k situaci, kdy transcendentní Bůh ho nepochopitelně a bezpodmínečně miluje a je jen na 

něm, aby se rozhodl, zda a jak tento dar přijme. U tohoto přijetí lze pak pozorovat jistou 

„souvztažnost“, míra daru je bez hranic, ovšem míra přijímaného je vždy naplněna až po 

okraj, záleží tedy jen na člověku, kolik „očekává“. Právě příklad svatých, kteří vlastním 

příkladem dosvědčují tuto „zákonitost“, kdy se otevřeli Bohu v přijetí „všeho“ v naprostém 

odevzdání. V teologii se uvádí příklad propasti „jícnu“ na jejíž dno není, pro šířku a jeho 

hloubku, vidět. Dno však skrývá Boží tajemství. Je tedy kladena otázka, jak může člověk 

dosáhnout poznání tohoto dna. Odpověď říká, že je třeba se povznést nad celou propast, 

opustit všechny zákony přirozenosti, duchovně vzlétnout, jen pak prý může člověk 

pohlédnout na dno Božího tajemství. Dovolím si zde uvést svůj názor, podle něhož všichni 

svatí udělali něco trochu „jednoduššího“, prostě s rozběhem do propasti skočili. Jen ten, 

kdo se s nesmírnou důvěrou v zachycující Boží náruč, se do ní „vrhne“ bez ohledu na sebe 

sama, ten může plně zakusit Boží tajemství a lásku. Myslím, že toho opravdu může 

dosáhnout jen ten, kdo podstoupil „bláznovství kříže“ (srov. 1K 1,18). V této radikalitě 

svatých je pak možné nejlépe pozorovat oběť a obrácení k Bohu, které vylučuje jakoukoli 

pochybnost o velikosti této vzájemné lásky Boha k člověku a člověka k Bohu.   

 

Při pohled na vše co Bůh nabízí člověku, je potom téměř nepochopitelná skutečnost, že 

člověk tento dar odmítá a raději si užívá „pomíjející“. Ovšem přímo bolestná je skutečnost  

jisté lhostejnosti, kdy se ztrácí prvotní láska (srov. Zj 2,4). Člověk se pak domnívá, že žije 

s Bohem, ale již dávno ztratil touhu dávat, jen bere aniž si uvědomuje co vše ztrácí! Ráda 

bych se proto na následujících stránkách pokusila vyzdvihnout velikost Boží lásky, právě 

v momentech, kdy je člověk volán k obrácení, chvíli kdy přijímá a momentu kdy zpět 

odevzdává v pokání a smíření svou lásku Bohu. Tematicky je obsah rozdělen na dvě hlavní 

kapitoly, které ve kterých se zobrazuje proces tohoto setkání Boha s Člověkem. Jde za prvé 

o moment setkání ve svátostech a proces obrácení prvotního a druhého obrácení s odkazem 

také na proces obrácení v duchovním životě. A za druhé moment setkání s Bohem po 
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lidském selhání, kdy svou vinou se vzdálil. Obě tyto oblasti společně pak vypovídají 

o skutečnosti, že jedině oběť a sebedarování druhému je pravé lásky (srov. J 15,9-10).   
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1 Svátosti a obrácení 

1.1 Svátosti  

Ustanovením Tridentského koncilu, na základě shody církevních Otců, vyznáváme, „že 

všechny svátosti Nového zákona ustanovil náš Pán, Ježíš Kristus“2 a je jich sedm3. 

Všechna slova a skutky Ježíše Nazaretského již směřovaly a připravovaly lid na oběť a dar, 

který měl být dán. Dar pastýře, který shromažďuje své ovečky v jedno stádo, dobrého 

pastýře, který je ochoten dokonat své dílo spásy i za cenu nejvyšší. A právě v tomto jeho 

pozemském díle, již můžeme nacházet počátek toho, co nyní dává své církvi 

prostřednictvím jejích služebníků. Církev, kterou můžeme nazvat „Kristovou církví“, po 

staletí rozpoznávala a upřesňovala podobu udílení těchto svátostí, které jí předal, a v jeho 

jménu pokračuje v šíření poselství Božího království, s vírou a nadějí v očekávání jeho 

příchodu. Ježíš Kristus tak ve svátostech církvi dává již zde na zemi, podíl na věčném 

životě. Církev svátosti slaví v duchu slov „dokud on nepřijde“ (srov. 1K 15,28) a vydává 

tak svědectví o Bohu, který je Láska (srov. 1J 4,8). „A jsou- li svátosti důstojně slaveny ve 

víře, udělují milost, jejímž jsou znamením.“4 Svátosti jsou znamením milosti, která nás 

provází a dotýká se našeho života, tedy jak říká sám sv. Augustin: „Viditelná znamení jsou 

tedy svátost, tzn. posvátné znamení neviditelné milosti“.5 Jde o milost Boha, která 

posvěcuje, přetvořuje, zbožšťuje člověka – nabídka a možnost účasti na božím životě, 

životu z Boha a pro Boha.  

1.1.1 Svátosti církve 

 

Pokud však hovoříme o svátostech, je třeba si uvědomit, že sama Kristova církev je ale 

také svátostí. Protože je svátostí Kristovy činnosti; vždyť je to sám Kristus, kdo skrze 

církev v Duchu svatém udílí svátosti, ale zároveň jsou to právě „svátosti, které budují 

církev. Církev tedy ač sama je svátostí se skrze Krista, prostřednictvím jí udílených 

svátostí, stává jednotou v mnohosti. Tvoří jedno tělo oslaveného Krista sjednocující 

                                                 
2 CONCILE DE TRENTE: Décret sur les sacrements (3 mars 1547), in: Denzinger Heinrich: Symboles et 
définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997, 1601. 
3 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1210. 
4 CONCILE DE TRENTE: Decret sur les sacrements (3 mars 1547), in: Denzinger Heinrich: Symboles et 
définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997, 1605-1606. 
5 Sv. Augustin: O Boží obci, Praha: 1950, X. 15. 
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všechny, kdo jsou křtem a biřmováním povoláni k tomuto společenství s Bohem.6 Toto 

sjednocení a spojení, které nejniterněji člověk může zakoušet především v eucharistii, 

jejímž vrcholem je nejen přijetí a sjednocení se, se samotným tělem Krista, ale zároveň 

vzájemné darování. Nezasloužené darování se Boha člověku a odpověď člověka, v přijetí 

této nabízené Boží lásky v odpovědi směrem k Bohu zpět. Nerovná a přitom vzájemná 

oběť sebe sama jako největší důkaz lásky (srov. J 14,6). Vzájemné darování s vědomím 

a díkem člověka, že je to vždy Bůh, kdo se první k člověku sklání a dává mu své vyvolení, 

ve významu „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás“ (J 15,16). A volá v plnosti 

svobody Božích dětí, k předem danému „úkolu“, v účasti na společenství Kristova těla. 

Těla v kterém každý úd má své nezaměnitelné a nenahraditelné místo.  

V této souvislosti hovoříme o cestě k Bohu, která je pro každého jiná, mluvíme o církvi 

bojující, či jak to pojmenoval II. Vatikánský koncil církvi „putující“, ale všechny tyto 

cesty vedou jen k jedinému cíli, a to k Bohu. A tak „všichni v církvi, ať náleží k hierarchii 

nebo jsou jí vedeni, jsou povoláni ke svatosti podle apoštolských slov: „Neboť toto je vůle 

Boží: vaše posvěcení“ (1Te 4,3; srov. Ef 1,4).7 V církvi hovoříme o kněžství 

hierarchickém (služebném) či všeobecném kněžství, které jsou přes odlišnost ve 

vzájemném vztahu a „každé z nich má jedinečným způsobem účast na jediném kněžství 

Kristově“.8  

 

Sv. Tomáš Akvinský upozornil na spojitost svátostí s životními etapami „díky nim se 

život víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání“.9 Uvádí rozdělení, ve 

kterém řadí všechny svátosti do tří skupin podle účinku: svátosti uvedení do křesťanského 

života (křest, biřmování, eucharistie), svátosti uzdravení (pokání, pomazání nemocných) 

a svátosti společenské (manželství, kněžství).10 Obecně můžeme říci: křtem milost začíná, 

po ztrátě se pokáním znovu nabývá a všemi ostatními se zvětšuje. Svým „znovuzrozením“ 

ve křtu se každý, kdo věří v Ježíše Krista, stává Božím dítětem a je přivtělen k církvi do 

které následně hlouběji vrůstá biřmováním. Při svátosti biřmování je v plnosti udělována 

síla Ducha svatého, tedy můžeme říci: je udělen dar pro darování – povinnost předávat 

                                                 
6 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 16. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 7. 
7 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 16. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 39. 
8 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 16. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 10.  
9 Srov. Sv. Tomáš Akvinský: Summa theologiae, http://krystal.op.cz/sth/sth.php, (20.4.2009), III, 65,1. 
10 Srov. Sv. Tomáš Akvinský: Summa theologiae, http://krystal.op.cz/sth/sth.php, (20.4.2009), III, 65,3. 
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dál, a šířit pravdu Kristovu. „Ať všude ve světě vydávají svědectví o Kristu a těm, kdo se 

ptají, ať zdůvodňují, proč mají naději na věčný život“ (srov. 1P(t) 3,15). Jak jsme si již 

řekli je Bůh ten, kdo dává první a nabízí i možnost k návratu. On neodmítá, ale stále 

nabízí pomoc tomu, kdo o ní stojí a uzdravuje ve svém velkém milosrdenství „své 

nemocné“ právě prostřednictvím svátostí, neboť On vždy chce naši spásu!  

1.2 Obrácení 

Celými lidskými dějinami se prolíná tajemství, které z vůle Boha bylo plně zjeveno až jeho 

Synem Ježíšem Kristem. Jde o tajemství, které odhaluje Boha, Stvořitele všeho, jako „Otce 

milosrdenství  a Boha veškeré útěchy“ (2K 1,3).  Boha Otce a jeho lásky k člověku, z které 

pro smíření světa se sebou, dal vlastního Syna. Boží Syn se stává jedním z lidí, aby je 

vysvobodil z otroctví hříchu (srov. J 8,34-36) a slovy: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 

1,15), plní vůli svého Otce a volá lid k pokání neboli obrácení. Tímto svým voláním tak 

vybízí člověka k opravdovému poznání sebe sama a tajemství, které je v jeho podobnosti 

s Bohem. Tato podobnost s Bohem je však narušena prvotním hříchem. „Toto volání však 

je diskrétní, jako malý úsměv, nebo zamrkání jako znamení někomu, že ho máte rádi. 

A Bůh je diskrétní, nevnucuje se, vždyť pravá láska je diskrétní, neboť skutečná láska vždy 

respektuje svobodu toho druhého. Bůh tak člověku dává skrze Ducha Svatého poznat 

vznešenost jeho vlastního povolání.“11 Kristus sám se stává jako nový Adam pro člověka 

zdrojem a vyvrcholením pravdy, kterou zjevuje.12 Tedy největší tajemství se může zdát 

velmi jednoduché, že z Pravdy je člověk stvořen a jedině v Pravdě (v Kristu) je také jeho 

cíl, neboť „Stvořil jsi nás pro sebe, Pane, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine 

v tobě“.13  

 

Každé provinění, porušení smlouvy lásky, ztráta milosti je spojeno s Božím 

milosrdenstvím. Jen tehdy, pokud člověk ztrácí lépe si uvědomuje, kolik toho vlastnil 

a špatně a nerozvážně s tím hospodařil. Ve své podstatě jde přímo o uvědomění ztráty 

vlastní důstojnosti, jako důstojnost syna, který ve své lehkomyslnosti promarnil otcův 

majetek (srov. Lk 15, 17-19). Sám člověk se již necítí být hoden, této důstojnosti, ale 

                                                 
11 BRANTSCHEN B[...] Johannes: Bůh je větší než naše srdce. Příběh ztraceného syna, Praha: Vyšehrad, 
1998, 23.  
12 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 
(ze dne 7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002, 22. 
13 Sv. Augustin, Confess. I, 1“ PL 32, 661, srov., II.VK str. 199, citováno  in DRUHÝ VATIKÁNSKÝ 
KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, (ze dne 7. prosince 1965), in: 
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 22. 
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skutečný vztah dítěte a otce, může být sice narušen, ale nikdy ne zcela zrušen. Kristus tak 

v podobenství o marnotratném synovi vyzdvihuje „vnitřní podobu lásky“, které 

představuje analogicky milosrdenství Boha jako Otce. Jde o lásku otce k synovi, která 

vychází ze samé podstaty otcovství, lásky, která se neuráží, nepočítá křivdy věří a hlavně 

nikdy nepomine (srov. 1K 13, 4-7). V Novém zákoně se tato „podoba“ či spíše pravá tvář 

lásky, nazývá „agapé“, jde o milosrdenství, které v lidském měřítku, pohledu zvenčí, není 

možno vystihnout, vždy jde o vnitřní rozměr. Spíše vždy vychází porovnání jako 

„nerovnost“ mezi obdarovaným a dárcem. Ovšem každé takovéto porovnání předpokládá 

jistou rovnost mezi oběma stranami, což v případě Boha a jeho transcendence vůči člověku 

a celému řádu stvořeného opravdu nejde. Boží milosrdenství tak plně zjevuje tu „nejhlubší 

pravdu“ o obrácení, tedy to největší sdělení o díle lásky v lidské společnosti. Obrácení, 

které je nejvyšším důkazem lásky, a to ve dvou úrovních: důkaz lásky, Boha k člověku 

a lásky člověka k Bohu. 14  

1.2.1 Obrácení ve Starém zákoně 

Výzvu k obrácení nalézáme velmi často již ve volání starozákonních proroků, varují lid 

před způsobem života, kterým porušují smlouvu s Bohem. Napadají zločiny, kterými lid 

Boha uráží a často předpovídají hrozné katastrofy, které postihnou celou zemi nebo město 

jako trest za to čím se provinili, pokud se neobrátí a nebudou činit pokání.15 K tomuto 

volání a dá se říci „hrozbě“ ovšem musíme přistupovat v kontextu zkušenosti Božího lidu 

Staré smlouvy s Božím milosrdenstvím.16  

Izrael sám se od počátku lišil od ostatních národů svým pevným přesvědčením, že vše 

dobré co se mu dostává je dar Boží. Vše je dar jediného Boha, který si vyvolil jejich 

praotce a dal přísliby do budoucnosti, který ochraňuje svůj lid. Je jediný Izrael, který 

nazývá svého Boha Otcem. Veškerá moudrost Izraele není jen moudrost lidská, ale 

ustanovená Bohem a proto všechny jeho zákony a mravní nařízení musí lid dodržovat, „To 

bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší, všechna tato 

nařízení řeknou: „Jak moudrý a rozumný je tento veliký národ! Což se najde jiný veliký 

národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh kdykoli k němu 

voláme?“ (Dt 4,6-8).  Proto každé provinění proti zákonu Izraele je považováno zároveň 

jako provinění proti Bohu. A lid se nechává bezvýhradně vést Hospodinem, Bohem 

                                                 
14 Srov. odst. JAN PAVEL II.: Encyklika Dives in misericordia, Praha: Zvon, 1996, 5-6. 
15 KOPPOVÁ Johanna: Izraelští proroci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 43. 
16 Srov. JAN PAVEL II.: Encyklika Dives in misericordia, Praha: Zvon, 1996, 4. 
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Izraele, který je osvoboditelem ze zajetí egyptského otroctví, Bůh který s láskou Otce 

vychovává svůj lid, pečuje o něj a sklání se k němu v dobách nebezpečí.   

Vztah a náklonnost Izraele k svému Bohu je dosvědčena ve Starém zákoně mnoha 

charakteristickými obrazy. Pro jeho lid je otcem „Slyšte nebesa, naslouchej země, tak 

promluvil Hospodin: «Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi»“ (Iz 1,2); 

matkou: „Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete 

potěšení“ (Iz 66,13); ženichem: „Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností 

a právem, milosrdenstvím a slitování, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina“ 

(Oz 2,21-22); pastýřem svého lidu: «Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek»“ 

(Ž 23,1). 17 

 

Ve všech těchto obrazech se vždy nejprve zobrazuje Bůh Izraele jako milující a milosrdný 

Bůh, a k němu, jako k Milosrdnému, se odvolávají proroci pro hříchy svého lidu (srov. Ex 

34,5-7). Proroci stále naléhavě vyzývají Izrael, aby se odvrátil od svých hříchů a pokorně 

se sklonil v naprosté důvěře před svým Bohem, který miluje svůj národ. Protože jen 

milující Bůh může odpouštět vinu svého lidu, jen ten, kdo miluje, může odpustit 

i nevěrnost a zradu. Milosrdenství Boha je tak již v poselstvích proroků Izraele označeno 

zvláštní silou lásky, která je větší než hřích a nevěrnost vyvoleného národa. Síla, která je 

opakem osobní zkušenosti jedinců, kteří porušili zákon či mravní nařízení Boha, těm kteří 

dobrovolně a vědomě řekli „ne“ Bohu. Proto ve jménu milosrdenství, Milosrdného, věří 

proroci na základě zjevení daného Bohem: „Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš 

přede mnou“ (Jr 15,19), i celý lid Izraele doufá, že jejich Bůh pokud uvidí pokání za jejich 

hříchy, pozná změnu v jejich smýšlení, vezme svůj lid znovu na milost. Tak v celých 

dějinách Izraele můžeme sledovat jak národ znovu a znovu s nadějí a vírou se obrací 

k svému Bohu a činí pokání za svá provinění a nevěrnost. Sám moudrý král David, který 

těžce zhřešil, koná pokání a vyznává svou vinu před Hospodinem. Job, který je stíhán 

strašným osudem vydává zřetelné svědectví o lidské slabosti a dá se říci, pocitu 

neschopnosti zachovat se čistým před Bohem (Jb 9,30; 14,16-17). Poznává, že není možné 

se spoléhat jen na své síly a sám se nakonec v pokoře sklání před Bohem, v oddané důvěře 

se utíká k Bohu a přijímá tak i „zlé“ z jeho rukou (srov. Jb 2,10).18 

 

                                                 
17 srov. Německá biskupská konference 1995: Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu pro 
dospělé, České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005, 20-21. 
18 Srov. odst. JAN PAVEL II.: Encyklika Dives in misericordia, Praha: Zvon 1996, 4. 
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To vše je důkaz, který nelze pominout, vždyť ve všech knihách Starého zákona nalézáme, 

že Bůh vyslyšel volání svého lidu, slitoval se nad jeho trápením a vysvobodil jej. Můžeme 

zde však i zahlédnout paralelu nejen konkrétního vysvobození z „otroctví Egyptského“, ale 

vysvobození z veškeré bezmocnosti lidu. Protože vždy je s nimi jejich Bůh, který je 

doprovází na cestě do Babylonského zajetí, na všech cestách jejich života, cestách utrpení, 

zkoušek i radostí. Takový je Bůh ve Starém zákoně, Bůh mocný, strašný a žárlivý, Bůh 

spravedlivý a milosrdný, ale vždy Bůh, který se rozpomene na smlouvu se svým lidem 

i když ten ji porušil. Bůh, který vždy čeká na obrácení a pokání lidu, aby jej mohl znovu 

nazvat svým lidem, ústy proroka volá: „Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti 

způsobil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z Egyptského otroctví“ (Mi 6,3-4). „Vždyť 

co je dáno člověku, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým 

Bohem“ (Mi 6,8).  

 

1.2.2 Obrácení v kázání Jana Křtitele 

 

Výzvu k obrácení nalézáme také jako ústřední bod kázání „posledního z proroků“ sv. Jana 

Křtitele uprostřed pouště, kde vyzývá lid: „[...]Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění 

hříchů“ (Mk 1,4).  V této výzvě můžeme zaslechnout nejen naplnění zmínky proroka 

Izaiáše o poslání posla, který připraví cestu, o hlasu volajícího na poušti: „Připravte cestu 

Páně, vyrovnejte mu stezky“ (srov. Mk 1,1-3). Ale i konečnou výzvu k lidu Izraele, aby 

opustil svou nepravost: „Čiňte pokání, neboť přiblížilo se království nebeské“ (Mt 3,2).  

Jde o sdělení o naplnění času ve splnění dávných příslibů Boha Izraele, ale i hrozba 

spravedlivého Božího soudu, který má dojít naplnění právě v osobě Mesiáše.19 

Nadcházejícímu Božímu soudu již neunikne nikdo jen svým příslušenstvím k vyvolenému 

lidu Izraele, pokolení Abrahámovu (srov. Mt 3,9). Nyní každý sám musí „roztrhnout své 

srdce, ne oděv“ (srov. Jl 2,13), uznat svou hříšnost a konat pokání již nejen slovy, ale 

pravými skutky „nést ovoce, které ukazuje, že činíte pokání“ (L 3,8).  

 

Sám Jan je Bohu tajemně zasvěcen již od svého zrození, když jeho matka Alžběta, která již 

pro své stáří je neplodná, porodí dítě, o kterém je prorokována radostná zvěst jeho otci 

Zachariášovi: „Mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu jejich Bohu; [...] aby obrátil srdce otců 

k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých“ (L 1,16-17).  A Jan skutečně od mládí žije 

v drsné poušti a učí své učedníky, které kolem sebe shromáždil, o modlitbě a postu (srov. 

                                                 
19 Srov. GIBLET Jean & GRELOT Pierre: Pokání/obrácení, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník 
biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 335. 
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Mk 2,18). 20 Nekáže v chrámě ani synagogách, ale jeho kázání vyvádí lidi ven na poušť, 

volá je z jejich hříchu k pokání. Svým neúprosným kázáním podloženým obrazem drsného 

života v poušti staví jasné zrcadlo všem, kdo si myslí, že obrácení nepotřebují. Ve svém 

kázání nazývá i samotné farizeje a saduceje „pokolením zmijí“ (srov. Mt 3,7), těmi kdo 

jsou naplněni hříchem jako jedem.21  K obrácení, které hlásá, na znamení pravého pokání, 

koná křest na odpuštění hříchů vodou s naléhavou výzvou k polepšení (srov. Mk 1,4). 

„Tento křest je aktem veřejného vyznání hříchů a znamením vnitřního pokání na straně lidí 

a odpuštění na straně Boží.“22 Lidé jsou zmateni a v radikálnosti jeho kázání a způsobu 

života jedni vidí pomatenost, druzí však mluví o naplnění proroctví starozákonních 

proroků, očekávaného Mesiáše. On sám však svědčí o příchodu někoho většího „Já vás 

křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal 

řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (L 3,16).23  Janův křest je 

proto pouze jako „příprava na křest“ toho, kdo bude „křtít Duchem svatým a ohněm“ (srov. 

Mt 3,11). Ve jménu křtu, který udělí sám Mesiáš, jde tedy spíše o eschatologický význam 

(srov. L 3,7; 7-17).24  

 

Ovšem bylo by nesprávné považovat sv. Jana Křtitele jen za proroka, protože i podle 

samotných slov Zachariášových (srov. L 1,76) je Ježíšovým předchůdcem. Je to také on, 

jímž začíná evangelium (srov. Sk 1,22; Mk 1,1-4), sv. Jan Křtitel je skutečným svědkem 

a předchůdcem připravujícím cestu Páně. Plní, co Bůh žádá   a svědčí o příchodu  Mesiáše, 

Božího Syna na svět. Mesiáše, který již ve vodách řeky Jordánu symbolicky na znamení 

solidarity bere na sebe hříchy všeho lidstva. A jako „poslední Starého zákona a první 

Nového zákona“ hlásá pravou podstatu obrácení.25 Hlásá obrácení jako vnitřní změnu 

smýšlení, která, je-li skutečná, se musí projevovat i navenek, a to skutky. Stejně jako 

Kristus si proti sobě popudí farizeje, u kterých většinou je spíše praktikována jen ta vnější 

stránka a kteří jeho varování před Božím hněvem odmítají poslechnout. On však nedbá 

nebezpečí a ve svém kázání veřejně odsuzuje i cizoložství krále Heroda, díky čemu se 

dostává do vězení a nakonec přichází i o život (srov. Mt 14,3-12).26  Tak dochází nejen 

k připravení cesty, předzvěsti umučení Syna člověka, svědectví o pravdě (srov. J 5,33), ale 

                                                 
20 Srov. LACAN Marc–François: Jan Křtitel, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, 
Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 149. 
21 KOPPOVÁ Johanna: Izraelští proroci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 206. 
22 NOVOTNÝ Adolf: Křest, in NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1956, 358. 
23 KOPPOVÁ Johanna: Izraelští proroci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 207. 
24 NOVOTNÝ Adolf: Křest, in NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1956, 359. 
25 Srov. LACAN Marc–François: Jan Křtitel, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, 
Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 149-150. 
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i k ohlášení příchodu mesiáše, který je naplněním všech příslibů Starého zákona. Protože 

nastal den, kdy lid bude volat po obrácení srdce jako po milosti  „Obrať mě, chci se vrátit 

vždyť ty Hospodine, jsi můj Bůh“ (Jr 31,18). Volání, které je pokornou prosbou, jež bude 

Hospodinem vyslyšena a bude tak obnoven zákon, nyní již ne v kamenných deskách, ale 

„zákon vepsaný do srdcí“ (Jr 31,33). V srdcích, která poznávají svého Hospodina, který 

splní příslib „Oni budou mým lidem a já jim Bohem, neboť se ke mně obrátí celým 

srdcem“ (Jr 24,7). 27 

 

1.2.3 Obrácení v kázání Ježíše Krista 

 

Po uvěznění Jana Křtitele přichází z Galileje Ježíš Nazaretský a začíná svou kazatelskou 

činnost slovy: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte 

evangeliu“ (Mk 1,15).  Již nejde o obrácení ve smyslu proroků, které volalo k pokání dříve 

než nastane čas „roztrhněte si šat a hlavu si posypte popelem“, již nejde jen o obrácení se 

od všech svých hříchů, ale o skutečné ohlášení: „přiblížilo se království nebeské a naplnil 

se čas“.28 Ve své výzvě k obrácení přináší poselství o lásce Boha k jeho lidu, oznamuje 

radostnou zprávu o nesmírném milosrdenství nad bídou do které člověka uvrhl hřích.29 

Káže o radosti, kterou přináší. Došlo k naplnění plného zjevení Boha Izraele v jeho Synu 

v Kristu, k uzavření nové smlouvy, kterou zapíše Bůh do jejich srdcí, nové úmluvy 

uzavřené krví Krista (srov. 1K 11,25). Království Boží se přiblížilo, jenže nejde o nějaké 

království, které je územím někde, či o království nějaké vlády, ale On sám je královstvím. 

Jde o Boží přítomnost mezi lidmi, o samotného Božího Syna.30 Bůh sestoupil a „svým 

vtělením se jistým způsobem spojil s každým člověkem.“31 Stalo se tak něco nevídaného 

v dějinách, již nejde o místo setkání s Bohem v jeruzalémském chrámu, ale sám Bůh se 

setkává s člověkem v Ježíši Kristu.32 V kázání Ježíše Krista jde od počátku o něco nového, 

je naplněním všeho starého, jak říká On sám, přichází naplnit Zákon a proroky (srov. Mt 

5,17). Nemluví již o pokání, která byla konána v kajících obřadech a dokonce nabádá ke 

                                                 
27 Srov. CAMBIER Jules & LEÓN–DUFOUR Xavier: Milosrdenství, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), 
Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 151.  
28 Srov. odst. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei Verbum, (ze 
dne 18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002, 17. 
29 Srov. GIBLET Jean & GRELOT Pierre: Pokání/obrácení, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník 
biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 334-335, 224. 
  
31 JAN PAVEL II.: Encyklika Redemptor hominis, Praha: Zvon, 1996, 8.  
32 KOPPOVÁ Johanna: Izraelští proroci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 215. 
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skrytí jakýchkoliv vnějších projevů konaného pokání (srov. Mt 6,16).33 Jeho výzva se týká 

obrácení ke skutkům spravedlnosti, k hledání Božího království v modlitbě k Bohu Otci 

a důvěře, která nezná starost a strach (srov. Mt 6,8). Toto obrácení, ,které Ježíš káže, jeho 

výzva k následování je důrazem na lásku (srov. Mt 5,43-45). Ta sama není novou věcí, 

a již v knihách Starého zákona je toto téma obsaženo (srov. Lv 19,18). Ježíš svými 

požadavky však plně přesahuje vše, co bylo dosavad požadováno jako plnění lásky 

k bližním. Nejvýstižněji můžeme tento přesah ve vztahu k Starému zákonu pozorovat 

v podobenství O milosrdném Samařanu (srov. L 10,30-37). 

 

Zde Ježíš ukazuje na to jediné čeho je třeba, to jediné čeho je zapotřebí „Miluj Hospodina, 

Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, 

a miluj svého bližního jako sám sebe!“ (srov. L 10,27).  Jde o to, že není možná láska 

k bližním jen tak „na půl“, vždyť kněz i levita jistě měli své důvody, proč se nezastavili 

u zraněného (ošetřovat zraněné není jejich záležitostí, či levitická nečistota, kdy dotyk 

nemocného by mohl způsobit znečištění a znemožnění chrámové služby), jde o to, že na 

první místo staví naplnění zákona, nebo ještě hůře sebe. Ale Ježíš přináší Nový zákon 

mnohem cennější, kdy člověk musí překročit nejdříve sám sebe a svou sebelásku pro lásku 

k svým bližním. Musí padnout i hranice obecného chápání slova „bližní“, vždyť všeobecně 

v Izraeli byl za něj považován jen soukmenovec a nikoli již cizinec, tj. lidé přináležející 

k jinému národu.34 Samařan ač sám měl více důvodů než ti ostatní se u zraněného 

nezastavit, vždyť židé jím opovrhovali, se přesto smiloval nad ubožákem. „A to je právě 

podstata křesťanské lásky, hluboká starost, aby bližní v bídě tohoto času poznal lásku 

i dobrotu Boží.“35 Protože nejde o to plnit přesně zákon, když bližní je v nebezpečí a bídě, 

ale je to láska k bližnímu, která je odpovědí, kterou dává člověk z hloubky svého 

proměněného srdce.36 Je to láska, kterou by se měl řídit každý věřící od svého obrácení, 

a sám Ježíš toto pravidlo, či můžeme říci rozvinutí a naplnění Starého zákona nazývá 

„svým přikázáním“ (srov. J 15,12). Sám Kristus, ač Boží Syn nehleděl sám na sebe, ale 

vydal se za nás (srov. Ef 5,1-2).  Jak říká sám apoštol Pavel „A kdybych rozdal všecko, co 

mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje“ 

(1K 13,3).  

                                                 
33 Srov. GIBLET Jean & GRELOT Pierre: Pokání/obrácení, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník 
biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 336. 
34 RATZINGER Joseph–BENEDIK XVI.: Ježíš Nazaretský, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – 
Barrister & Principal, 2007, 141. 
35 MERELL Jan: Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky. výklad biblických textů, 
meditace, modlitby, Praha: Česká katolická charita, 1987, 223-224. 
36 MERELL Jan: Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky. výklad biblických textů, 
meditace, modlitby, Praha: Česká katolická charita, 1987, 224. 
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1.3 První a druhé obrácení 

 

Již od letnic se v kázání apoštolů stále znovu objevuje naléhavá výzva k zástupům 

„k obrácení a víře v evangelium“ (Mk 1,15). Apoštol Petr ve svém kázání izraelským 

mužům svědčí o životě a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a těm, „co byli zasaženi v srdci“ 

(Sk 2,37) odpovídá na otázku co mají dělat slovy: „Obraťte se a každý z vás ať přijme 

křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého“ 

(Sk 2,38).37 Je tedy nutné obrácení rozdělit do dvou úrovní.  

 

Pokud si pozorně znovu projdeme tento požadavek kladený apoštoly, můžeme tam 

sledovat jakoby čtyři: obrátit se, přijmout křest v jeho jménu, přijmutí odpuštění hříchů 

a přijetí Ducha Svatého. Člověk se musí obrátit, aby mohl přijmout křest a tím je 

uschopněn přijmout odpuštění a Ducha Svatého. V učení církve je tento proces 

pojmenován „První obrácení“.38 

 

 „Druhé obrácení“ je již na základě Kristovy výzvy směřováno do života křesťanů jako 

jejich  trvalý a společný úkol pro celou církev. Protože církev je svatá, ale zároveň její 

členové neustále potřebují očišťování,  můžeme říci, že jde vlastně o neustálý proces 

obrácení.39 Církev se sice neobejde bez lidských prostředků pro plnění svého poslání, ale 

měla by je proto využívat jen jako prostředek a v žádném případě jako cíl. Jak se krásně 

píše v Dopisu Diognetovi: „Křesťané žijí v «těle», ale ne «podle těla». Tráví své dny na 

zemi, ale jsou občany nebe. Dodržují stanovené zákony, ale žijí podle vlastních, přísnějších 

pravidel“.40 Kristus sám byl poslán, aby hlásal chudým radostnou zvěst, aby propustil 

zdeptané na svobodu (srov. L 4,18-21). Není to sláva pozemská, kterou církev hledá, ale 

šíření pokory a odříkání svým vlastním příkladem.41 „O těchto dvou obráceních také 

obrazně říká sv. Ambrož, že v církvi je voda a slzy: voda křtu a slzy pokání.“42 

 

 

 

                                                 
37 Sekretariát České liturgické komise, Obřady pokání, Praha: Česká liturgická komise, 1982, 7. 
38 Srov. odst. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1427. 
39 Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1428. 
40 Srov. CAVANAUGH Brian: Kolik váží sněhová vločka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2003, 84-85. 
41 Srov. odst. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 16. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 8. 
42 Sv. Ambrož, Epistulae, 41, 12: PL 16,1116B, citováno in, Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1429. 
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1.3.1 Křest jako první a základní obrácení 

 

Samotná výzva ke křtu je vždy spojena s vírou v Ježíše Krista, člověk musí nejdříve dostat 

dar a milost víry, aby prohlédl a uvěřil v Pravdu, otevřít či přímo obrátit své zatvrzelé srdce 

(srov. Ef 4,18). V tomto obrácení nalézáme obsah slova „uvěřit“ v Boha Ježíše Krista, to je 

obrátit se od dřívějšího života. Završením a dokonáním tohoto obrácení je pak odpověď na 

výzvu celé církve a křtem přijmout účast na životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.43 

 

Člověk nemůže nalézt pokud by nehledal a právě hledání provází celý lidský život. Již  

prvním „proč“ člověk směřuje k poznání pravdy, protože v jeho nitru je vepsaná touha po 

Bohu a společenství s Ním. Je zván a přitahován k svému Tvůrci, Tomu, který ho z lásky 

stvořil a v lásce mu také dává celou jeho existenci.44 Je však plně v svobodné vůli člověka, 

zda toto pozvání přijme, může odmítnout připustit si realitu Boha, něco si nalhávat, nebo 

i zcela vědomě Ho odmítnout. To však nic nemění na skutečnosti, že člověk je Bohem 

volán k službě v duchu a pravdě, ale vázán je pouze ve svědomí, není nucen.45 Bůh 

člověka jako své stvoření bezmezně a bezpodmínečně miluje, a přes odmítnutí i urážky 

nepřestává vztahovat ruku k člověku, protože On chce jeho štěstí.46 Bůh také vidí příčiny, 

pro které je On sám člověkem odmítán a chápe lidskou slabost, zraněnost či strach, který 

mu zatím brání v přijmutí vlastního štěstí. Dává proto člověku nejen tento dar svobody 

rozhodnutí, ale i dar času a svou milost a pomoc. Vlastně jde o „nejtěžší duchovní 

rozhodnutí života člověka: věřit nebo nevěřit ve všeodpouštějící Boží lásku“, jen on sám 

může učinit toto rozhodnutí.47  Každý, kdo dojde ve svém životě při hledání jeho smyslu k 

uvědomění, že to, co hledá najde jedině v Bohu a vysloví první „ano“, přijímá velký Boží 

dar. Člověk však věci posuzuje ze svého hlediska a často mu nedochází, že lidské poznání 

je velmi omezené v porovnání s Boží transcendencí. Je nutné ve vztahu k Bohu i jeho 

darům přistupovat s vědomím, že veličiny jako čas jsou platné pouze v řádu stvořeného. 

Pokud tedy Bůh  obdarovává, je velmi nemoudré a dokonce opovážlivé posuzovat či 

dokonce soudit z pohledu právě přítomného okamžiku. Boží Dar je „darováván“ bez 

konce, tedy bez omezení pozemským časem a jde vlastně o něco jako neustálé 

                                                 
43 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1427. 
44 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 
(ze dne 7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002, 19. 
45 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae, (ze dne 
7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 11. 
46 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 30. 
47 NOUWEN Henri J[...] M[...]: Návrat ztraceného syna, Praha: Paulínky, 2001, 83. 
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obdarovávání. Pochopit všechny souvislosti a dosah těchto darům je dáno zde v životě jen 

nemnohým a je možné se dokonce domnívat, že plné poznání těchto skutečností nás 

opravdu čeká až na druhém břehu (srov. 1K 13,12).   

 

První obrácení nejenže je „darem v procesu Božího obdarovávání“, ale lze jej také popsat 

jako počínající vědomou touhu po tom dát se poučit. A je úkolem církve plnit poslání, 

které jí sám Ježíš Kristus předal a zvěstovat jeho evangelium „Jděte do celého světa 

a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen“ (Mk 16,15-

16). Církev tak má napomáhat všem, kteří otevřeli svá srdce, aby upřímně přilnuli ke 

Kristu a láskou k Bohu a bližním dosáhli spásy.48 Láska k bližním je naplněním přikázání 

lásky dané Ježíšem a vztahuje se na všechny, zahrnuje něco, co se vymyká i samotné 

lidské přirozenosti, a to lásku i k zlým a nepřátelům. Příklad nalézáme u samotné Ježíšovy 

lásky k člověku, neboť ta se vydává až do krajnosti, sám říká: “Nové přikázání vám 

dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, tak i vy se milujte 

navzájem“ (J 13,34).49  Církev v Duchu Svatém hlásá evangelium a Boží slovo tak člověka 

mění, zjevuje poznání pravdy, tento nastavený kontrast Boží lásky a skutečnost svazující 

temnoty hříchu, která je postupně rozeznávána, nutí člověka vytrhnout se z něho. Bůh 

k tomuto zápasu dává svou milost a v člověku jejím prostřednictvím uzrává pravá vůle 

následovat Krista a žádat o křest. Z Boží milosti tak dostává dar víry, přijetí Slova, který 

nelze naučit ani předat, jediným jeho původem je Boží milost vyvolení (srov. 1K 1,26).50 

Sv. Pavel říká svému žalářníkovi, na otázku jak dojít spásy: „Věř v Pána Ježíše“ (srov. Sk 

16,31-33).  Tedy jen ten kdo uvěří, může tak skrze víru v Krista dojít spásy. Jde také 

o bolestné poznání své slabosti a nepatrnosti, počátek rozhovoru s Bohem v modlitbě 

a první zkušenost se společenstvím křesťanů. Církev toto období nazývá katechumenát 

a jeho smyslem je pozvolna vést člověka od jeho počáteční touhy k poznávání pravdy, 

očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. S jeho zakončením člověk již 

vědomě přijímá vyvolení Bohem a svou touhu zůstat věrný Kristu, které stvrdí vyznáním 

své víry a zřeknutím se zla v obřadu přijetí svátosti křtu.51 Vyznání víry, které se 

uskutečňuje v následování, víra, jejíž pravost je osvědčována skutky lásky a ne již jen 

                                                 
48 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes, (ze dne 7. prosince 
1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 13. 
49 srov. Německá biskupská konference 1995: Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu pro 
dospělé, České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005, 46. 
50 Srov. GUILLET Jacques: Vyvolení, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 576. 
51 Sekretariát České liturgické komise, Uvedení do křesťanského života, Praha: Česká liturgická komise, 
1987, 18-23. 
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otrockým plněním zákona.52 „Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli 

jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou 

zákona.“ (Ř 7,6) 

 

Skutečnost uvěření v evangelium (srov. Sk 15,7; 1K 15,2) většinou představuje delší 

proces, v němž se člověk postupně setkává s pravdami víry a osvojuje si zásady 

křesťanského života. Jde však o cestu velmi obtížnou a náročnou „Vždyť pravdy týkající 

se Boha a jeho vztahu k lidem absolutně převyšují řád hmatatelných věcí a v případech, 

kdy se musí vtělit v činy a utvářet život, vyžadují sebeobětování a zřeknutí se sebe.53 

Člověk musí obrátit své zatvrzelé srdce směrem k Pravdě a radikálním způsobem zaměřit 

celý svůj život k odvrácení se od zla a hříchů spolu s bolestným poznáním všeho zlého co 

spáchal. Musí nejdříve toužit po změně a posilovat pomalu svoji důvěru v Boží 

milosrdenství a jeho pomoc.54 Protože toto vše člověk sám ze sebe nedokáže, je třeba Boží 

milosti a osvícení, vždyť jde o poklad v nádobě hliněné (srov. 2K 4,7).55 Jelikož víra je 

darem Boha člověku, o tento dar musí člověk pečovat a doslova o něj v těžkých chvílích 

i bojovat.56 Proto je tak velice důležité o víru stále i prosit, aby mohla dále růst, aby se 

mohla uplatňovat láskou (srov. Ga 5,6).  Toto období vrcholí v přijetí svátostí uvádějících 

do křesťanského života. 57 První a základní je svátost křtu, protože jen skrze ni můžeme, 

jako branou, vstupovat ke všem ostatním svátostem.58   

 

Již samotný název této svátosti „křest“ symbolicky vypovídá jeho podstatu, kdy řecký 

překlad slova „baptizein“ označuje úkon „ponoření“ či „pohroužení“, tj. ponoření spolu 

s Kristem v jeho smrt a jeho zmrtvýchvstání. Staré končí a nové se rodí, nebo spíše je 

rozeno v novém stvoření v Duchu (srov. 2K 5,17).59 Důležitým a zásadním momentem 

jsou tu právě slova „s Kristem – skrze něho“ a „je rozeno – stvoření“, protože vystihují 

klíčový moment skutečnosti, že ne člověk sám se obrátí, ale je Boží vůlí a milostí obrácen, 

sám spásy dosáhnout nemůže.     

 

 

                                                 
52 srov. Německá biskupská konference 1995: Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu pro 
dospělé, České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005, 31. 
53 CONCILE DE TRENTE: Encyclique Humani generis (12 août 1950), in: Denzinger Heinrich: Symboles et 
définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997, 3875. 
54 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1431. 
55 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 2036. 
56 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1420. 
57 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1247. 
58 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1213. 
59 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1214. 
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1.3.1.1 Předobrazy křtu ve Starém zákoně 

 

Základní formou znamení v obřadu křtu je voda, lépe řečeno „oblití vodou“, ale nejen voda 

samotná, ale i sám úkon má svou pradávnou symboliku a je velmi úzce spojen s celými 

dějinami spásy. Dnes ve světle událostí NZ můžeme tak v odkazu Starého zákona  

spatřovat  vodu a její symbolické užití jako základní předobrazy křtu samého. Voda byla 

nejen znamením, které vyjadřovalo zdroj života a hojnosti, vždyť bez vody by vše 

zahynulo. Ale voda představovala také hrozivou a nezkrotnou sílu. Ve Starém zákoně 

nacházíme hned několik předobrazů pro znamení „vody – požehnání“ i „vody - soudu        

a zkázy“.  

 

Prvním předobrazem je citace počátku knihy Genesis: „Na počátku stvořil Bůh nebe 

a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůni byla tma. Ale nad vodami vznášel 

se duch Boží.“ (Gn 1,1-2). Důležité je si zde uvědomit chápání tehdejších lidí, mluví se 

o „vodách“ a ne o „moři“, protože zatímco pramenitá voda byla pro ně život, moře bylo 

považováno za nepřátelské a život ohrožující. Důležitá je zde také zmínka o po úloze 

Ducha, který byl nad vodami, tedy Bůh jeho prostřednictvím vkládá do vody své 

požehnání.    

 

Druhým obrazem bychom mohli nazvat událost potopy světa a s ní související předobraz 

křtu jako záchrany – spásy skrze křest (srov. 1P(t) 3,21). Tam, kde je pro jedny voda 

požehnání a spása, pro druhé je znamením hrozivé spravedlnosti Boží, která zničí každý 

hřích. Ale naznačuje se zde i další rozměr, a to skutečnost zjevení nesmírnosti Boží 

spravedlnosti. Člověku Noemovi je udělena shovívavost Boží, která čeká s trestem 

hříšných než vystaví koráb, tedy člověk dostává „čas“ ke své spáse. Celá paralela potom 

ukazuje jak nás Bůh křtem zachraňuje, a nejde jen o obmytí z tělesné špíny, ale o čistý list 

svého svědomí, srdce a naplnění své možnosti k záchraně před hříchem, o čas k vystavění 

svého korábu. 

 

Třetím předobrazem je průchod Rákosovým mořem, kterým byl vysvobozen Izraelský lid  

z otroctví Egypta. Tato spojitost tak ukazuje, že projití vod moře je osvobozením, stejně 

jako projití vodou křtu k vysvobození z otroctví hříchu. Mohl by se zde nabízet určitý 

rozpor v citaci, kdy slova Písma doslova říkají „Izraelci šli prostředkem moře po suchu“, 

ale dále se píše: „vody jim byly hradbou zprava i zleva“ (Ex 14,22). To Hospodin hnal 

moře silným východním větrem celou noc, až proměnil moře v souš. Byl a je to Bůh, který 
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vysuší moře smrti a hříchu a vodou křtu vystaví nově zrozeným ochranné hradby skrze 

vanutí Ducha (srov. J 3,8).   

 

Jako čtvrtý předobraz křtu nemůžeme pominout přechodu řeky Jordán, kterým se naplňuje 

Boží příslib potomstvu Abraháma, že jim bude dána dědictvím země zaslíbená, nového 

života, nové smlouvy – obraz věčného života. 60  

 

Ve všech těchto předobrazech potom můžeme souhrnně nalézt moc očistné síly vody. 

Dokonce i v obřadních předpisech, které dal sám Hospodin Mojžíšovi a Áronovi, bylo 

ukládáno obřadní omývání, tedy očištění toho kdo přistupuje k bohoslužbě (srov. Nu 19,2-

10). Také v kázáních proroků je přítomný tento očistný symbol vody „ vylití očistné vody 

na hříšníky“ (Za 13,1) a dokonce prorok Ezechiel spojuje tento úkon nejen s darem nového 

srdce, ale i s darem vložení nového ducha, Ducha Božího (Ez 36,24-28). Křest, tedy 

použití vody na znamení očistění je tak přítomný v celých dějinách Starého zákona a na 

pokraji Nového zákona dokonce rabíni „křtem“, tedy politím vodou včleňovali proselyty 

z pohanství do Vyvoleného národa. Např. v prostředí Kumránské komunity se členem 

mohl stát jen ten, kdo prošel dlouhým obdobím zkoušek a na znamení pravosti svého 

obrácení a přání po očistě Boží milosti přijímá obřadnou koupel. Jde zde o značnou 

podobnost s křtem, který uděloval Jan Křtitel ovšem s rozdílem, že v této obřadné koupeli 

se jedinec noří do vody sám, není mu milost smytí hříchu udělována.61  

 

1.3.1.2 Křest Ježíšův 

 

Jelikož sám Ježíš je naplněním Starého zákona představují v tomto ohledu v něm a jeho 

veřejné činnosti své uskutečnění a naplnění také předobrazy křtu. Sám symbolicky na 

znamení zřeknutí se všeho (srov. F(p) 2,7), podstupuje křest ve vodách řeky Jordánu 

z rukou Jana Křtitele a začíná své veřejné působení. Mluvíme zde o symbolickém křtu, či 

o křtu, který přijímá ze solidarity s hříšníky, protože Janův křest byl udělován na znamení 

odpuštění hříchů každému, kdo vyzná hříchy, což nejde v případě Božího Syna, který je 

bez viny. Přesto se Ježíš pro vůli Otce řadí mezi hříšníky a jako beránek Boží na sebe bere 

hřích světa (srov. J 1,29).62 Naplňuje se tak žádost Boha zjevením Božího vyvolení (srov. 

Mt 3,13-17), sestoupením Ducha svatého v podobě holubice. Celé dějiny lidstva byly tak 
                                                 
60 Srov. odst. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1218-1222. 
61 Srov. AMIOT François: Křest, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 188.  
62 Srov. AMIOT François: Křest, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 188-189. 
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prameny křtu Ježíšova, křtu vody a krve, tj. utrpení kříže o velikonocích, oblity a očištěny, 

byla navždy otevřena cesta k Božímu milosrdenství skrze svátostný křest a eucharistii 

k novému životu v Duchu pravdy (srov. 1J 5, 5-8). 63  

 

1.3.1.3 Křesťanský křest 

 

Proto již ode dne Letnic slaví a uděluje církev svatý křest, Izraelem a postupně všemi 

končinami země se rozléhá volání k obrácení spojené s výzvou ke křtu ve jménu Ježíše 

Krista, k přijmutí daru Ducha Svatého (srov. Sk 2,38). Apoštolové plní tak příkaz Ježíšův 

a udílí křest jako nové narození pro Boží království (srov. J 3,3). Ve jménu Otce a Syna 

i Ducha svatého křtí a hlásáním Ježíše Krista získávají nové učedníky ze všech národů 

(srov. Mt 28,19). Neboť vírou v Ježíše Krista a přijetím křtu přijímá každý účast na jeho 

smrti a zmrtvýchvstání (srov. Ř 6,3-4).64 U nauky sv. Pavla počíná i prohloubení 

připodobnění samotného křtu ve jménu Ježíše Krista ve spojení s ním v jeho smrti. 

Umírání životu v hříchu předtím, v jeho pohřbu, překročení hranice života jen z těla, ale 

také v jeho zmrtvýchvstání, přijetí Ducha, tj. účast na Božím životě a Božím království již 

zde na zemi.  

 

Křesťanský křest je často také označován nejen jako znovuzrození z vody a z Ducha, ale 

také jako nesmazatelná pečeť do duše k vykoupení (srov. 2K 1,22), a v neposlední řadě 

obraz přechodu z temnoty do světla Kristova (srov. Žd 6,4). To vše ve vědomí, že Bůh 

nazval člověka který přijal křest, „dítětem Božím“ a přijal všechny do Nebeského 

království, a proto se stává člověku život na zemi určitým způsobem cizím (srov. 1J 3,1-2). 

Odumírá totiž hříchu a žije pro život z Boha a ne pro život na zemi, stále však v rozměru 

obou aspektů utrpení a vzkříšení, ani bez jednoho to nejde, jsou totiž nerozlučné.65  Nelze 

vynechat námahu k dosažení cíle a není radosti bez smutku, jak hezky říká jedno lidové 

přísloví „co nic nestojí za nic nestojí“. Jen neustálým úsilím a bezvýhradnou důvěrou 

a věrností Kristu může člověk dosáhnout s pomocí darů Ducha z milosti Boží nebeského 

dědictví (srov. 2K 1,22).  

 

 

 

                                                 
63 Srov. odst. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1223-1225. 
64 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1226. 
65 Srov. AMIOT François: Křest, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 190. 
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1.3.1.4 Svátost křtu - odpuštění pokorným srdcem  

 

Dalším nepominutelným prvkem křtu je moment odpuštění, který je nerozlučně spojen 

s úplným otevřením srdce Bohu, upřímným odevzdáním všeho zlého, čeho se člověk dříve 

dopustil, a to ve víře, naději a lásce. Tento stav lidských srdcí bychom mohli přirovnat 

právě k těm, o kterých Písmo říká, že jsou „pokorní srdcem“.  

 

Pokud se zastavíme nad slovem pokora vybaví se klasická definice, která říká: „Pokora je 

pravdivý pohled na sebe sama, to je tak, jak nás vidí Bůh“ (1K 4,7; Ga 6,3). Obecně 

bychom tento výraz mohli řadit k oblasti biblické zbožnosti, která však by jistě měla trochu 

jiný rozměr ve starozákonní i novozákonní době. Například v prostředí řeckých 

náboženství bychom tento výraz hledali marně, nejblíže snad mohl být výraz umlknutí 

před božstvem, ale biblického významu zdaleka nedosahuje. Bible sama pokoru 

specifikuje nejen jako „opak pýchy“ (srov. Př 11,2), ale také, tiše snášet ponížení, útlak 

a nespravedlnost v souvislosti s vírou v Boha, který jediný je zachránce a záštita (srov. 

Ž 23,31). Proto není divu, že pokora je nazývána i trpělivostí, a nejvíce asi se sebou samým 

na základě poznání vlastního hříchu (srov. L 18,11-14). Jejím základním projevem je pak 

sebezapíravá služba z lásky k druhému a k Bohu, což by se dalo charakterizovat zvláště 

pro novozákonní chápání (srov. 1K 13). Ten kdo opravdu miluje, touží darovat sám sebe 

a uvěřit v takovou lásku znamená jediné, uvěřit v milosrdenství, které je její nezbytnou 

součástí.66   

 

Za asi nejzákladnější starozákonní význam slova pokora bychom mohli zmínit hebrejské 

slovo „ánáv“ tzn. ten, kdo se ochotně podřizuje Bohu a jeho vůli a pokládá se za jeho 

naprostého služebníka (srov. Ž 76,10; 147,6); dále slovo „sánuá“ tedy ten, kdo je 

ukázněný, sebeovládající (srov. Mi 6,8) a slovo „tachanún“ které znamená úpění, lkaní, 

což v překladu bylo vysvětlováno jako pokorná modlitba. Souhrnem můžeme tedy dostat 

starozákonní obraz někoho, kdo je naprosto oddán Bohu, veškeré jeho konání vychází 

z Božích nařízení a Bohu také předkládá své nezdary a očekává jeho zásah. Bůh je 

zákonodárce, soudce a zachránce.  

 

V novozákonním pojetí již pojetí pokory vychází z příkladu Ježíše Krista, on sám byl svým 

vtělením přímo vzorem pokory. Vždyť samotný Bůh, ač roven Bohu, se ponížil 

a v poslušnosti podstoupil i smrt (srov. F(p) 2,6-8). Pravá pokora tedy vede silné k obětavé 

                                                 
66 Srov. odst. JAN PAVEL II.: Encyklika Dives in misericordia, Praha: Zvon, 1996, 7. 
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službě slabým, jako přímý protiklad  sobeckosti a ctižádostivosti. Novozákonní poselství 

přímo vyzývá k pokornému chování v sebepodřizování druhým a ve skromnosti před lidmi 

(Sk 20,19). Vždyť sám Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost, sám Ježíš 

Kristus vyzývá k následování: „neboť jsem tichý a pokorného srdce“ (srov. Mt 11,29).67 

 

Tak jako u Ježíše Krista je pokora tím největším výrazem jeho lásky, i všechna jeho 

přikázání ohledně pokory a prokazování milosrdenství vedou právě k naplnění toho 

jediného nového přikázání lásky (srov. Ef 4,2). Sám Bůh, který zná lidské slabosti a v nich 

projevuje své milosti, patří na pokorné a sklání se k nim (Ž 113,6; 2K 12,9). Jen pokorným 

se dostává odpuštění hříchů, jen Ti co mají tiché a pokorné srdce mohou následovat Krista, 

oni naleznou odpočinutí svým duším (srov. L 18,14; Mt 11,29).      

 

1.3.2. Druhé obrácení – pokání 

 

V prvním a základním obrácení se křtem člověk navždy odříká zla a přijímá Krista jako 

svého Pána a Spasitele, tedy jde o krok, který již v životě nelze opakovat a má trvalý 

charakter. Vyznání, které znamená definitivní změnu všeho, „neboť kdo se chce obrátit 

k Bohu musí následovat Ježíše, rozhodnout se pro něj nebo proti němu“.68 Ovšem 

i pokřtěný může znovu upadnout do hříchu69 a proto mluvíme o druhém obrácení. Jde 

o následování Ježíše Krista cestou pokání a ustavičné obnovy.70 V rámci morální teologie 

jsou definovány pro tuto skutečnost tři body. Za prvé, člověk poznává skutečnost, že jeho 

jednání nebylo správné a je si vědom, že se špatným jednáním je třeba skončit. Za druhé, 

nastává změna smýšlení, která má přímo odpovídat povaze poznání špatného jednání a za 

třetí, změnu smýšlení následuje jemu odpovídající jednání. Celý tento proces je završen ve 

svátosti pokání, kde se člověk „znovu“ setkává s Bohem a obnovuje své přátelství s ním.71 

     

Dnešní svět jakoby sám k tomuto procesu vybízel, staví totiž člověka na hranu rozhodnutí. 

Svět se  jeví jak mocný tak slabý, nabízí nejlepší i nejhorší, a člověku nabízí téměř 

                                                 
67 NOVOTNÝ Adolf: Pokora, pokorní, pokoj, in NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1956, 
671-672. 
68 Srov. LEÓN–DUFOUR Xavier: Ježíš Kristus, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické 
teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 157. 
69 Srov. GIBLET Jean & GRELOT Pierre: Pokání/obrácení, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník 
biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 336. 
70 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 16. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 8. 
71 Srov. odst. SKOBÍK Jiří: Morálka v dialogu. Křesťanský pohled na morální problémy dneška, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 22-23. 
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neomezenou cestu svobody i otroctví, člověk tak stojí před nutností vlastní volby, ale jaká 

to bude cesta je jen na něm.72 Sám Ježíš, když uzdravuje posedlé démony mluví o nutnosti 

rozhodnutí se, koho chceme následovat: „Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou 

neshromažďuje, rozptyluje“ (Mt 12,30). Tímto vítězstvím a základním rozhodnutím, které 

je učiněno ve křtu, tak člověk opouští „temnotu“ hříchu a přijímá Krista jako „Světlo“, 

které temnota nepohltí (srov. J 1,4-5). Spolu s křtem, je starý člověk doslova ukřižován 

s Kristem, jde o vítězství nad hříchem, který ztrácí nad člověkem svou moc (srov. Ř 6,4). 

Člověk však je vystaven pokušení a tak se stane, že podlehne hříchu a církev i přes to, že je 

svatá, má, ve svém společenství i hříšníky. Což dokazují slova samotného sv. Jana: 

„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.“ (1J 1,8). Jediný 

sám Kristus je svatý, nevinný, neposkvrněný (srov. Žd 7,26), nepoznal hřích (srov. 

2K 5,21) a přišel smířil Boha svou službou za hříchy lidu (srov. Ž 10,9-10).73 Hřích je 

neprůhledný jako temnoty, ale On sestoupil na zem jako světlo které „přišlo na tento svět, 

ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé“ (srov. J 3,19). I jeho 

církev však  stále potřebuje očišťování a jde trvale cestou pokání  a obnovy.74 ‹Dobrovolná 

slepota vychází z přesvědčení, že člověk vidí: „Kdybyste opravdu neviděli, byli byste bez 

hříchu. Ale vy tvrdíte «vidíme». Váš hřích «trvá»›.75 I v církvi je tak mnoho stínů kolem 

jediného světla. 

 

1.3 Obraz tří obrácení v duchovním životě  

 

Pokud mluvíme o obrácení, které se v různých podobách prolíná v celé lidské dějinné 

i osobní životní zkušenosti, o jeho aspektech ve svátostném životě člověka-křesťana, je 

takřka nemožné pominout obraz obrácení v etapách růstu duchovního života. Jde 

o vystoupení z řádu přirozeného života, kdy modlitbou a odříkáním v řádu 

„nadpřirozeném“ se člověk přibližuje k Bohu a sjednocením s ním.  

 

Jediným opravdovým cílem duše je jen Bůh a právě On dává do duše člověka, Duchem 

svatým, k posvěcení a vyléčení z hříchu milost posvěcující ve křtu. Milost posvěcující je 

                                                 
72 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 
(ze dne 7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002, 9. 
73 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 102. 
74 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 21. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 10. 
75 Srov. LYONNET Stanislas: Hřích, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 132. 
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stálý dar, je účastí na Božím životě-přirozenosti, která postupně uschopňuje duši právě 

k životu s Bohem, pro Boha a logicky s pohledem na její zdroj či pramen, život z Boha.76 

A pokud je člověk otevřen Božímu působení, zůstává ve stavu milosti, tedy stálého 

přebývání v milosti. Ovocem této milosti pak je jako odpověď úkon víry a lásky. Můžeme 

si představit člověka jako kmen stromu, který ve svých hlavních větvích tj. základních 

schopnostech: rozumu, vůli a smyslovosti..., nechává proudit vlité božské ctnosti. Do 

rozumu víru, světlo poznávání Boha a do vůle naději a lásku, jako poznání Boží lásky. To 

vše za doprovodu mravních ctností, které můžeme přirovnat  k roubům na celý strom duše 

a jejích schopností.77 Pokrokem v duchovním životě pak vzrůstá nejen milost, ale i láska 

spolu se všemi ostatními ctnostmi a ústí postupně až do nazírání na Boha ve věčném 

patření. 

 

V tomto růstu duchovního života pak můžeme nalézt stupně či etapy, které byly mnoha 

duchovními autory, již od dob samotného sv. Augustina, různě řazeny. Sv. Řehoř Veliký 

odkazuje na tři stavy obrácených, kteří na cestě duchovního života prochází začátkem, 

středem a nakonec dosahují dokonalosti, současně upozorňuje na nutnost rozlišení počátku 

ctností, pokroku a dokonalosti. Sv. Tomáš Akvinský ve své Teologické sumě dělí 

duchovní život na dvě období: asketické a mystické, které každé samo má své tři období: 

začátečníky, pokročilé a dokonalé.78 Cesta asketická je pro všechny křesťany, zatímco 

cesta mystická jen pro jedince zvláště Bohem vyvolené.79  Mnoho dalších duchovních 

autorů se věnovalo popisu této cesty duchovního růstu, a za všechny bych ráda jmenovala 

otce R.Garrigou–Lagrange OP, který jedinečným a názorným způsobem zpracoval toto 

téma ve svých knihách o duchovním životě zejména kniha Láska k Bohu (Perfection 

chrétienne et conteplation, Saint Maximin 1924; Trojí období vnitřního života; Předehra 

života v nebi).80  

 

Začátečníci 

duše obrácená k Bohu a obdařená ve křtu posvěcující milostí, která sama o sobě je darem 

trvalým, je ještě křehká a ještě je v ohrožení stále přetrvávajícím sklonem k hříchu 

a neuhašenou žádostivostí. Pohled začátečníků je tak stále příliš zastřen. Proto nastává 

v tomto období doslova boj, nutné očišťování, kterým začíná období zápasu s hříchem, 

odporování žádostivosti a neustálá snaha o růst v lásce. Je třeba doslova se očistit, zpřetrhat 
                                                 
76 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1998-1999. 
77 Srov. JOURNET Charles: Promluvy o milosti, Praha: Krystal OP, 2006, 18-19. 
78 Srov. Sv. Tomáš Akvinský: Summa theologiae, http://krystal.op.cz/sth/sth.php, (20.4.2009), III, 65. I.  
79 DACÍK Reginald M[...]: Prameny duchovního života, Olomouc: Krystal OP, 1947, 61. 
80 DACÍK Reginald M[...]: Prameny duchovního života, Olomouc: Krystal OP, 1947, 62. 
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pouta starého člověka se světem. Zde však je třeba poznamenat, že tento stav často 

předchází silný zásah Boží milosti a právě v něm je nalézán zdroj síly k tomuto 

radikálnímu „řezu“ k oddělení od minulosti, od hříchu. Bůh je v tomto období stále citelně 

nablízku a dává útěchy v podobě zakoušení jeho lásky. Člověk musí odstoupit od sebe 

sama, či spíše doslova, překročit svůj vlastní stín. A můžeme zde použít i přirovnání ze 

života apoštolů, podle otce R. Garrigou–Lagrange OP, chvíli, kdy jsou povoláni 

k následování Ježíše Krista. Musí „odložit rybářské sítě“ a již se neohlížet (srov. Mt 4,18-

22).81  

 

Pokročilí  

druhé obrácení otec R. Garrigou–Lagrange OP zařazuje do Velkopátečních událostí 

zejména utrpení Páně, po nanebevstoupení až do Letnic, kdy apoštolové mají strach, cítí 

bolest a bezradnost, protože jejich láska nemá ještě „horizont“. Již jsou zbaveni smyslové 

přítomnosti Krista, nyní musí žít pouze z víry, ale musí pokračovat, chtít zůstat v dobrém 

(srov. L 24,31-32). Charakteristikou tohoto období je snaha o plné rozvinutí lásky 

a ostatních ctností. Jediným pevným bodem se zde stává Kristus a jeho následování, učení 

se pravé tichosti a pokoře srdce s odevzdaností do Jeho vůle. Duše nalézá klid a pokoj 

zvláště v modlitbě, která přerůstá v modlitbu kontemplativní, touha po přítomnosti Krista, 

tedy být stále u Něho. Nebo v činné službě, kde neustávající úsilí o dokonalou lásku, 

přiblížení se Kristu, způsobí touhu přinášet jej jiným, darovat z lásky dar.82 Nejvíce 

výmluvným a nad naše představy je asi příklad apoštola Petra, který trojím vyznáním lásky 

odčinil trojí zapření (L 22, 54-62; J 21,15).  

 

Dokonalí  

v tomto období je duše zbavena veškerých tužeb a žádostí kromě jediné, a to 

neutuchajícího prahnutí po odchodu z tohoto světa a navždy setrvání s Kristem (srov. 

2K 12,9-10). Nic stvořené již nemůže vyvážit přítomnost Krista a spojení s Bohem je tak 

intenzivní, že hraničí až v mučednictví. Duše je již pevná ve ctnostech, vyrovnaná a nic ze 

světa ji nemůže vyrušit z rovnováhy, která je zakotvena přímo v Bohu, duše má svůj pevný 

bod. Její pouť na této zemi je již jen plnění přání Boha a vděčností k němu za vše co dává, 

a proto přebývá ve snaze o stále větší lásku snaží se naplňovat jeho přikázání. Duše ještě 

sice není plně spojena s nebem, ale její odraz jakoby byl zrcadlem nebeské záře, což 

můžeme pozorovat na svědectvích o životě mnoha světců. Můžeme říci, že jde o postoj, 

                                                 
81 DACÍK Reginald M[...]: Prameny duchovního života, Olomouc: Krystal OP, 1947, 63-64. 
82 DACÍK Reginald M[...]: Prameny duchovního života, Olomouc: Krystal OP, 1947, 64-65. 
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kdy každé ráno je již jen „krůčkem“ blíže Pánu. Na příkladu apoštolů otec R. Garrigou–

Lagrange OP přirovnává toto období k času po Letnicích, s ohněm Ducha Svatého jsou 

apoštolové vnitřně proměněni a již se nebojí (srov. Sk 2,1-4). Rádi přináší oběť svého 

utrpení a kážou Krista ukřižovaného (J 15,20).83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 DACÍK Reginald M[...]: Prameny duchovního života, Olomouc: Krystal OP, 1947, 66. 
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2 Svátost pokání 

 

Ve svátosti pokání můžeme mluvit také o „uzdravení nemocné duše“ (srov. Mt 8,16-17), 

obnově milosti posvěcující. Člověk je totiž slabý a jak říká Písmo „nepřítel je mocný“ (L 

13,16), proto i křesťané mohou ze slabosti se vzdálit od své prvotní lásky a podlehnout 

hříchu, kterým porušují svůj vztah s Bohem (srov. Zj 2,4).84 V Markově evangelium 

nalézáme jasný příkaz Pána Ježíše, který posílá učeníky, aby nejen šli a „volali“ lid 

k obrácení, aby hlásali radostnou zvěst o Božím království, ale také uzdravovali nemocné, 

tak jak to činil i On (srov. Mk 6 6-13). Dá se tedy definovat stav v hříchu jako určitý stav 

„nemoci duše“, která pramení z jejího vzdálení se Bohu (srov. Iz 59,1-2). A je to pouze 

Bůh, který může odpouštět hříchy, uzdravovat. Sám Ježíš slovy: „Syn člověka má moc na 

zemi odpouštět hříchy“ (Mk 2,10) potvrzuje své boží synovství, a s touto mocí nejen učí, 

uzdravuje, a odpouští hříchy, ale sám dává tuto moc i svým učedníkům (srov. J 20,21-23), 

aby ji v jeho jménu vykonávali. Předání této moci je také obsahem tzv. „nové smlouvy“, 

která spočívá v daru Ducha, který dává život, oproti liteře, která zabíjí (srov. 2K 3,6). 

Formule rozhřešení ve svátosti pokání říká: „Pán dal svého Ducha na odpuštění“ (srov. Sk 

2,38). Duch je tak nositelem nové smlouvy, a jeho prostřednictvím zaniká život tělesný a je 

darován život z ducha (srov. 1K 3,1).85 Církvi, apoštolskou posloupností, byla tak dána 

z rukou Ježíšových moc usmiřovat Boha s lidmi, uzdravovat nemoc jménem odloučení od 

Boha (srov. 2 K 5,18-20).  

 

2.1       Ne Bohu  

 

2.1.1 Hřích  

 

Hřích jako určitá skutečnost má v lidské historii stálé místo a již ve Starém zákoně pro ni 

nalézáme mnoho názvů. Obecně však jde vždy o skutečnost ve které člověk učinil něco, co 

je před Bohem zlé. 86 Mluvíme-li o hříchu, bylo by na místě zmínit slovo „bolest“, vždyť 

jde o rány vězící uvnitř lidského ducha a teprve osvícen vírou je dokáže člověk pojmenovat 

jako „hřích“. K tomuto poznání dochází člověk však až na základě hlubší zkušenosti 

vztahu s Bohem, kdy člověk rozeznává v hříchu zároveň urážku Boha, „ne Bohu“, 
                                                 
84 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 99. 
85 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 102. 
86 JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolská adhortace Reconciliatio et paenitentia, Praha: Zvon, 1996, 9. 
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zpřetrhání přátelství a odmítnutí jeho lásky. Ne že by se hřích člověka mohl dotknout 

přímo Boha, ale hřích proti Bohu znamená ničit zároveň sama sebe. Protože On dává 

zákony  pro člověka. Mnoho lidí neseznámených s naukou církve si myslí, že jde 

o nedodržení seznamu přikázání „to nesmíš!“, ale ve skutečnosti jde spíše o varování 

„nedělej to, zraníš se!“. Sám Ježíš svá přikázání nedává jako „nároky spravedlnosti, ale 

lásky: tlumočí nám zákony přátelství“.87 Je proto nutné si být vědomi, že Bůh, který svému 

stvoření-člověku, dává přikázání, není v první řadě přísným soudcem, ale je milujícím 

Otcem, který takto celé lidské dějiny zachraňuje člověka z pout hříchu.88 Úkolem člověka 

tedy není být silným, ale uznat svou slabost, přestat se vzpírat a přijmout „světlo“, prostě 

se nechat Bohem tvárnit. Je to stejné jako s dětmi,  padají když se učí chodit, ale není to nic 

vážného pokud se nechají znovu postavit na nohy, ovšem když si postaví hlavu, jde 

o zatvrzelost, a ta se rovná smrti.89 Je to proto především láska Boží a její zkušenost, která 

umožní pochopit souvislost hříchu a nevěrnosti proti dobrotě a milosrdenství Boha. „Jen 

ten, kdo zakouší lásku Boha Otce může pochopit, kde je tajemství lidské nepravosti, a kde 

je třeba obrácení ke správnému směru cesty k Bohu a jeho milosrdenství.“ Pokud tedy 

v Kristu  zakouší nekonečnou lásku Boha, je otevřený vnitřní proměně a nutnému 

očišťování, nastává u něj trvalý stav srdce, které „hledá“ Boha.90 Hřích je zároveň 

proviněním proti lásce k bližním, kdy je vlastní ego přednější něž dobro druhých, jde tedy 

i o sebelásku, která je přímým opakem Ježíšova příkladu, který celá jeho církev následuje. 

Proto jednotlivec hříchem porušuje nejen vztah s Bohem, ale také jednotu společenství 

v církvi, tajemného těla Kristova, stejně tak jako naopak svatost jednotlivce společenství 

povznáší. Výzva Pána Ježíše je určena opravdu celé jeho církvi: „Rozpomeň se, odkud jsi 

klesl, navrať se a jednej jako dřív!“ (srov. Zj 2,5.16).91  

 

Pokud nemluvíme o tzv. radikálním očištění, které představují křest a mučednictví, vede 

zpět jediná cesta, a to cesta pokání jako uznání své viny a lítosti nad ní. Jde o návrat k Otci, 

který „napřed miloval nás“ (1J 4,19), ke Kristu, který vydal sebe samého za nás (srov. Ga 

2,20) a k Duchu svatému, který byl dán každému, kdo přijal křest ve jménu Ježíše Krista 

(srov. Sk 2, 38).  

 

 

                                                 
87 MOLINIÉ Marie-Dominique: Odvaha mít strach, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 40. 
88 Srov. LYONNET Stanislas: Hřích, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 127-130. 
89 MOLINIÉ Marie-Dominique: Odvaha mít strach, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 6. 
90 AUGUSTYN Jósef: Příprava na svátost smíření, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 7-8. 
91 Srov. odst. Sekretariát České liturgické komise, Obřady pokání, Praha: Česká liturgická komise, 1982, 7-8. 
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2.1.2 Prostředky k odpuštění hříchu  

 

Důležitým slovem v této svátosti je slovo „odpuštění“, pád těch kdo po křtu a svobodném 

rozhodnutí pro Krista ztroskotali je hluboký. Ale On ustanovením této svátosti nabízí 

novou možnost odpuštění a znovu získání milosti posvěcující. V dějinách církve 

nacházíme pojmenování pro svátost pokání jako „druhé břevno spásy, po ztroskotání, 

zaviněném ztrátou milosti“.92 Je to člověk, který se musí vědomě navrátit k Bohu v uznání 

své slabosti. Protože toto zásadně překračuje jeho možnosti a síly, musí zároveň prosit 

o odpuštění a Boží iniciativu ve smyslu slov „obrať nás, Pane, k sobě, ať se obrátíme [...]!“ 

(Pl 5,21).93 Člověk pak přijímá Boží iniciativu prostřednictvím samotného Krista (srov. 2K 

5,18), jediného Syna Boha, jenž vydal  na kříži svůj život za hříchy světa (srov. Ř 5,8). 

Smír člověka s Bohem je tedy nerozlučně spojen s touto Kristovou obětí na kříži, nelze si 

jej zasloužit skutky (srov. Ef 2,16).94 Bůh z lásky k člověku prostřednictvím svého Syna  

otevřel cestu zpět a je jen na člověku zda se jí vydá. Pokud si tuto „cestu smíření“ 

znázorníme obrazně, šlo by například o cestu kdy jejím projektantem je Boží láska, 

stavitelem Duch svatý, dopravní značky a povolení zastává církev a  její povrch je dlážděn 

ničím menším než osobní lítostí, vyznáním a zadostiučiněním. První krok na cestě smíření  

patří Bohu, ale člověku není ponechána pouze nečinnost a jeho spolupráce je naprosto 

nezbytná v osobním a svobodném činu. Nezůstává však na to sám a především 

prostřednictvím Ducha svatého koná kající skutky, jako úsilí o smíření s bližními, kajícími 

slzami, spolu s přímluvou svatých dostává vítr do plachet k putování, jejímž konečným 

cílem je království pokoje, jemuž vládne vysoce omilostněný, spravedlivý panovník (srov. 

Iz 9,1-6). 95  V Kristu musí člověk bojovat proti zlu a žít ve stavu obrácení, a jen  touto 

cestou může dosáhnout  nebeského království, z něhož těžký hřích vylučuje. Právě k tomu 

Pán všechny volá, neslibuje, že to bude lehké, vždyť jako apoštolové budete 

pronásledováni, ale ne opuštěni, budete sraženi k zemi, ale ne poraženi! (srov. 2K 4,9).96  

 

 

 

                                                 
92 CONCILE DE TRENTE: Décret sur la justification (13 janvier 1547), in: Denzinger Heinrich: Symboles et 
définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997, 1542. 
93 Srov. LYONNET Stanislas: Hřích, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 131. 
94 Srov. ROY Léon: Smír, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad – 
Křesťanská akademie, 1991, 446. 
95 KOPPOVÁ Johanna: Izraelští proroci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 78. 
96 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 103. 
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2.2 Proces pokání 

 

Skutečnost o praktikování pokání nalézáme již v prvokřesťanských dobách, tedy období 

kolem roku 90-100 ve spisech Didaché a listě Korinťanům od papeže Klementa Římského. 

Věřící se měli scházeli každou neděli a po vyznání hříchů teprve mohli slavit eucharistii. 

Ti, kteří se nechtěli podrobit autoritě kněží, byli samotným papežem  napomínáni 

pastýřskými listy svatého otce k „pokleknutí v srdci před kněžími a přijetí uloženého 

pokání“.97 Tuto praxi a hlavně nezbytnost tohoto požadavku dokládají svědectví svatých 

otců např. sv. Ireneje. Sám obřad pokání byl zřejmě veřejný, ale hříchy byly vyznávány 

soukromě, uložená pokání pak byla pravým obrazem závažnosti a hrůzy hříchu, protože 

uložená pokání měla často trvání i několik let. Např. pro smrtelný hřích jako odpad, 

cizoložství nebo vražda, bylo možné smíření jen jednou v životě. Druhé pokání pak bylo 

možné až v hodině smrti. Tato praxe „jediného pokání“ v životě přetrvávala až do 7 stol., 

ale její dodržování a důsledky z toho plynoucí byly velmi vážné. Za staletí se podoba 

samotného obřadu upravila a největší změny nastaly ve 12-13 stol. Forma uloženého 

pokání v soukromých zpovědích se často omezuje již jen na některé modlitby. O podobě 

svátosti pokání, jak ji známe dnes, bylo Druhým Vatikánským koncilem roku 1973 

rozhodnutím koncilu ustanoveno: „Obřad a formule svátosti pokání ať se upraví tak, aby 

zřetelněji vyjadřovaly povahu a účinek této svátosti“ 98 99 

 

2.3 Skutky pokání    

 

Samo Ježíšovo volání k obrácení, pokoře a tichosti srdce neklade v první řadě požadavek 

na vnější skutky, např. posty a umrtvování, ale hlavním místem změny má být  nitro 

člověka, jde proto především o vnitřní pokání. V učení církve jsou rozděleny dva základní 

způsoby pokání: Za prvé: „vnější skutky“, v dřívějších dobách např. žíněné roucho a popel, 

ale patří sem i běžná praxe jako posty a umrtvování. Za druhé tzv. „vnitřní pokání“, zde je 

myšleno právě obrácení srdce. Bez tohoto vnitřního procesu by totiž žádné vnější skutky 

neměly žádnou cenu, a byly by samy jen přetvářkou. Jde tedy spíše o opačný směr, kdy 

vnitřní změna vyrůstá napovrch a kající skutky a úkony jsou jejím plodem (srov. Mt 6,1-6). 

                                                 
97 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 105-108. 
98 Srov. odst. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Konstituce o posvátné liturgii  Sacrosanctum Concilium, 
(ze dne 4.prosince 1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2002, 72. 
99 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 105-108. 
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Tyto projevy pak mohou mít různou podobu, v učení církevních otců a církve samotné 

nalézáme základní rozdělení na tři způsoby pokání: půst – ve vztahu k sobě samému, 

modlitbu – ve vztahu k Bohu a almužnu – ve vztahu k ostatním.100 A pravou podstatou 

skutků pokání má být vztah, který ústí ve skutky lásky, které jsou snahou o nápravu 

spáchaného hříchu vlastního nebo našich bližních (srov. 1P(t)  4,8). Vědomý vztah k Bohu 

a skrze Boha k bližním vede toho kdo zhřešil, ke skutkům pokání. Což má za následek, že 

ochotně přináší své vlastní utrpení v podobě zkroušenosti srdce, lítosti a pokorného uznání 

vlastní hříšnosti před Bohem i lidmi. Pouze těm je určeno Boží odpuštění a smíření 

s církví, které církev uskutečňuje prostřednictvím svátosti pokání a smíření.101   

 

2.3.1 Lítost  

 

Na prvním místě si uvedeme lítost. „Je to bolest duše a odsouzení spáchaného hříchu spolu 

s předsevzetím v budoucnu už nehřešit.“102 Člověk může litovat špatných skutků, 

myšlenek, ale je třeba si uvědomit proč „lituje“. Mělo by zde být přítomno vědomí, 

špatného skutku, že něco učinil zlého, tedy jednání či úmysl proti dobru a lásce. A pokud 

přijmeme skutečnost, že nejvyšším dobrem je Bůh, a „Bůh je láska“ (1J 4,8), jde o jednání 

přímo proti Bohu. Pravým opakem dobra a lásky lze chápat zlo a nenávist, zlo které se také 

definuje jako nepřítomnost dobra.103 A ten, kdo se odvrátí od Boha směřuje přímo do bran 

Pekla, jejíž práh má jméno „lítost“, kdo jej překročí vstoupil do prostoru bez lítosti.104 

Naopak každý kdo přijal Boha a vyznává jej jako svého Pána a stvořitele vyznává také 

svou lásku, celým srdcem, celou duší a celou svou myslí. Jde o tzv. největší přikázání, 

které učí a potvrzuje sám Ježíš (srov. Mt 22,37-38; 12,29-30). Vždyť sám Bůh miluje 

úplně a bez výhrad, On dává člověku sám sebe, jak by z nekonečna lásky mohl dávat jen 

kousek?105 Proto lituje-li člověk svého provinění z lásky k Bohu, mluvíme o „dokonalé 

lítosti“ protože vychází z vědomí prohřešení proti stejně milovanému nade vše, bez výhrad, 

bez konce. Tato lítost  z lásky (contritio), odpouští všechny a všední provinění a pokud je 

přítomno také předsevzetí již se jich nedopouštět a pevné odhodlání svěřit svou lítost Bohu 

                                                 
100 Srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1434. 
101 Srov. odst. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 21. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 11. 
102 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 111. 
103 Srov. FRAINE Jean: Dobro a zlo, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 86. 
104 PIŤHA P[etr]: Zpověď, svátost smíření,  Praha: Poustevník, 2006, 25. 
105 PIŤHA P[etr]: Zpověď, svátost smíření,  Praha: Poustevník, 2006, 27. 
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ve svátosti smíření, je možné dosáhnout i odpuštění smrtelných hříchů.106 V případě, že 

lítost je vedena pouze vědomím vážnosti hříchu, nebo strachem ze zavržení, či postihem, 

který člověku hrozí, mluvíme o „nedokonalé lítosti“ (attritio). Již Tomáš Kempenský píše 

o skutcích bez lásky že „Vnější skutek vykonaný bez lásky neprospívá; cokoli však se koná 

z lásky, ať je to sebemenší a nepatrnější, všechno se obrací v užitek. Bůh totiž  více ocení 

to, z jak velké lásky kdo jedná, než kolik vykoná.“107 O co více vykoná ten kdo miluje. 

Písmo zase definuje tento stav jako určitý stav v procesu pohnutí srdce: „Jde většinou 

zatím jen o částečné pohnutí svědomí vlivem Ducha Svatého, tedy poznání zlých skutků 

a jejich následků, ale není zde ještě plné poznání Boží lásky, přijetí Boha za milujícího 

otce a ne jen spravedlivého zákonodárce (srov. Ř 8, 15-16).108  

 

2.3.2 Vyznání  

 

Lítostí a zkroušeností srdce, „která přináší mnoho dobrého, co neukázněnost brzy ztrácí“109 

člověk dochází k odhodlání vyznat své provinění před Bohem. V lítosti zpytuje své nitro, 

doslova zkoumá své svědomí, ovšem vše by mělo být z pohledu lásky s jakou přistupuje 

k Bohu jako k Otci, jak moudrá je rada: „Vždy zakonči své zpytování úkonem Lásky – 

bolesti z Lásky – za sebe, za všechny hříchy lidí. Uvaž, s jakou otcovskou péčí Bůh 

odstranil překážky z tvé cesty, abys nezakopl“.110 Slova žalmu pravdivě říkají: „Mlčel jsme 

a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal!“ (Ž 32,3).111   

 

Tedy vyznání z lidského pohledu vysvobozuje a usnadňuje přijetí odpuštění, smíření 

s ostatními. Vyznání své viny pokládá hříšník s důvěrou v odpuštění, protože Bůh odpouští 

těm, kteří vyznávají své viny (srov. Ž 32,5). Před i po příchodu Kristově ten kdo vyznává 

svou víru v Boha, spasitele lidí, i ten, kdo vyzná svou vinu, je vysvobozen z hříchu vírou 

(Gal. 3,22). Na nich se vyplňuje slovo „Tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji.“ (Lk 7,50).112 

Jde tedy o viditelný akt návratu, který vychází z pohnutí nitra, které kněz jako zástupce 

Krista na zemi tak nejen vyslechne, ale i pomůže k plnému vyznání. Ovšem bylo by 

velkým omylem se domnívat, že jde o pouhé sdělení člověku o nějaké chybě. Zkusme 

                                                 
106 CONCILE DE TRENTE: Décret sur les sacrements de la pénitence (25 novembre 1551), in: Denzinger 
Heinrich: Symboles et définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997, 1677. 
107 KEMPENSKÝ Tomáš: Čtyři knihy o následování Krista, Brno: Cesta, 2001, 33. 
108 srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1452-1453. 
109 KEMPENSKÝ Tomáš: Čtyři knihy o následování Krista, Brno: Cesta, 2001, 46. 
110 ESCRIVÁ Josemaría: Cesta, Brno: Cesta, 2004, 72. 
111 Srov. LACHMANOVÁ Kateřina: Vězení s klíčem uvnitř, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2001, 56, 165. 
112 Srov. SANDEVOIR Pierre: Vyznávat, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, 
Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 578. 
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pomalu říci slova „vyznání vin“ bude nám náhle jasné, že kde je vina je také žalobce 

a obvinění, které může ústit v odsouzení. A zde je na místě připustit i skutečnost, že kněz 

v některých situacích nemůže rozhřešení udělit. Nejde však o to, ve své lítosti 

a zkroušenosti nad svým proviněním vkládat do srdce ještě strach, vždyť sama skutečná 

lítost již možnost zavržení vylučuje. „Ať se stane cokoli, neznepokojuj se, pokud 

nesouhlasíš, Protože pouze tvá vůle může otevřít dveře srdce a vpustit do něj ohavné 

věci“.113 Spíše o to větší by měla být důvěra a vděčnost v uvědomění jak moc se bez Boha 

neobejdeme.114 Kněz, kterému se zpovídáme, na místě Božím, na základě vyznání mocí 

mu svěřenou uděluje rozhřešení, které očišťuje a uzdravuje z tíže hříchu a provinění (srov. 

Mt 16,19). Člověk ovšem je příliš „zatažen“ do svého hmotného světa, a otázka uprostřed 

zpovědi „komu se právě nyní zpovídáš?“ by asi neměla jednoznačně správnou odpověď. 

Proto je nutné se snažit neustále mít na paměti tuto skutečnost, a pokud možno nestále mít 

pohled zaměřený k Bohu. Nejde tedy o to, zavřít oči před světem, ale snažit se dívat na něj 

jeho očima. „Vždyť Bůh má povahu nekonečného prostoru a vanutí, které prostupuje vším, 

opět tedy i námi“.115 Je na místě zachovat ve vyznání určité soukromí rozhovoru člověka 

s Bohem, kterému je však přítomen kněz zpovědník, jako zástupce Krista a církve. Jeho 

důležitým úkolem je také pomoci ve vyznání, aby bylo pravdivé úplné a ukázat pravou 

vyznávaného provinění. Kristus tak jeho prostřednictvím odhaluje svou podobu Otce, 

lékaře, soudce, ale také učitele. Jedině s tímto vědomím může člověk řádně přistupovat ke 

Svátosti pokání, v úplném otevření se ve zpytování svědomí Kristu se svými „ranami“, tj. 

stavem svého života,  může přijmou plné uzdravení.116 Podstatu myslím krásně vystihl 

Josemaría Ecrivá ve své knize Cesta: „Pokáním pohřbi své nedbalosti, urážky a hříchy do 

hluboké jámy, kterou vykope tvá pokora. Tak jako zahradník zakopává shnilé ovoce, suché 

větve a spadané listy pod strom, který je zplodil. A co bylo neplodné či spíše škodlivé, 

účinně přispívá k nové plodnosti. Z pádů se nauč čerpat vzlet; ze smrti život.“ 117     

 

Dosah tohoto daru Boha lidem je lidskému vnímání však málo dostižitelným, neboť 

omezené poznání člověka jen velmi nezřetelně přijímá tuto nesmírnou Boží pedagogiku 

a lásku. Vždyť ani sama slova nestačí, jsou příliš nedokonalá a vše jsou jen pokusy 

o přiblížení. Zkusme si však přiblížit třeba tři body možného uvažování o této 

„nedosažnosti“: Za prvé, skutečnost, že sám Bůh tuto viditelnou formu vůbec nepotřebuje, 

                                                 
113 ESCRIVÁ Josemaría: Cesta, Brno: Cesta, 2004, 50. 
114 PIŤHA P[etr]: Zpověď, svátost smíření,  Praha: Poustevník, 2006, 12. 
115 PIŤHA P[etr]: Zpověď, svátost smíření,  Praha: Poustevník, 2006, 14. 
116 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 112. 
117 ESCRIVÁ Josemaría: Cesta, Brno: Cesta, 2004, 65. 
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sám je vševědoucí, ví dříve než člověk sám, jak hluboce a opravdově je ve své duši zraněn 

svým proviněním. To člověk potřebuje tento proces ke svému uzdravení vždyť „Bůh 

pozdvihne ty, kdo konají jeho vůli, přesně tam, kde je pokořil“.118 Za druhé, Bůh tím, že 

umožnil tuto viditelnou formu umožnil člověku také přístup k určité výchově svědomí, 

tedy možnosti se učit bojovat nejen se zlem a hříchem, ale i se svou vlastní slabostí. Bůh 

opravdu pořádá všechny věci tak, že tomu, «kdo miluje Boha, vše napomáhá k dobrému» 

(Ř 8,28), i hřích.119 Za třetí Bůh sám neuvaluje na člověka zlo, pouze je dopouští a vždy 

jen pro dobro člověka; jen ten kdo upadl může vstát, a poznání krásy dobra je možné pouze 

v porovnání s ošklivostí zla.120 „Bůh vítězí nad hříchem tak, že jeho přerozmanitá 

moudrost využívá ke svému vítězství i samotného hříchu“ (srov. 1K 1,21-24).121  

 

2.3.3 Zadostiučinění 

 

S vyznáním velmi úzce souvisí zadostiučinění, které je „polepšení života a náhrada 

způsobených škod“.122 Hřích a provinění se totiž většinou dotýkají někoho druhého, tedy 

bližního. Je třeba tedy učinit zadost spravedlnosti a dle možnosti provinění napravit, ovšem 

to velmi často není již možné. Můžeme vrátit nebo nahradit ukradenou věc, ale zlé slovo, 

které zranilo srdce někoho druhého zpět nevezmeme, v krajním příkladě, vrátit život nelze. 

Jak bolestné bude potom vědomí, že opravdový přítel, kterému jsme ublížili, nám nic 

neřekne (on nás nechce zranit), dozvíme se to jen, když zkusíme napravit své provinění, 

tehdy odhalí svou bolest. A všimneme si vůbec, že jsme ho zranili?123 Důležitá však je zde 

snaha o návrat k dobru, o vyléčení svého duchovního zdraví, které bylo zlem nakaženo 

a narušeno, o plnou důvěru i tam, kde lidsky již není pomoci. Sv. Lukáš píše o přinášení 

ovoce pokání, tedy o víru spolu s Abrahámem, že Bůh je všemohoucí a může i nemožné 

(srov. L 3,8). Podoba zadostiučinění proto nemůže být pro všechny stejná a je nutné vždy 

přistupovat individuálně podle povahy a závažnosti provinění. „Má léčit přiměřeným 

a účinným lékem“.124 Je tedy třeba vykonat něco k nápravě, „zadostiučinit“, tzv. „pokání“. 

Ukládá je zpovědník, konkrétně může jít o modlitbu, almužnu, skutek milosrdenství, ale 

                                                 
118 ESCRIVÁ Josemaría: Cesta, Brno: Cesta, 2004, 196. 
119 Srov. LYONNET Stanislas: Hřích, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 134. 
120 Srov. odst. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1455-1458. 
121 Srov. LYONNET Stanislas: Hřích, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 133. 
122 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 112. 
123 Srov. MOLINIÉ Marie-Dominique: Odvaha mít strach, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2005, 40. 
124 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 112. 
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i o nějaký sebezápor. Vždyť „odčiňování, to je stezka, která vede k Životu“.125 Jedině takto 

pohledem upřeným na jedinou Spravedlnost, kterou je Bůh, může ten kdo se provinil 

přijmout odpuštění a pro to jediné co je důležité, opustit vše ostatní co je nepodstatné 

(srov. FL 3,8). Zaměřit svůj pohled ne na minulost, na to co již nelze změnit, ale na 

budoucnost a příslib spásy.126  

 

2.3.4 Rozhřešení  

 

Rozhřešení je vlastně znamením, že samotný Bůh uděluje odpuštění tomu kdo se provinil. 

Toto viditelné znamení Božího milosrdenství je udělováno služebníkem církve ve jménu 

Trojjediného Boha, tedy dar smíření je dílem celé Boží trojice. Bůh Otec přijímá syna, 

který se k němu vrací, Syn si vloží ztracenou ovci na ramena a nese ji zpět do ovčince 

a Duch Svatý znovu posvětí chrám  a ještě plněji v něm přebývá.127 Síla této milosti je tak 

svými kořeny zřetelně v lásce Boha, který stvořil člověka, v oběti kterou za ty co zhřešili 

položil Kristus a Duchu, kterého jsme obdrželi spolu se křtem, který v nás přebývá.128  

 

Všechny tyto kající skutky by tedy měly mít jediný zdroj a jediný cíl, a to Lásku s velkým 

„L“ dokonce bylo by možné říci doslova „lásku k Lásce“. Právě z lásky k Bohu by měl být 

člověk naplněn lítostí, že se vůči němu provinil. V lásce, víře a naději v odpuštění člověk 

vyznává svá provinění před Bohem skrze kněze a s láskou člověk koná zadostiučinění 

vlastním pokáním jako nápravu za spáchané. Sama Kristova církev svým učením 

a příkladem svatých nabádá věřící k úsilí o usmíření s bližním, kajícím slzám, starosti 

o spásu bližního, a to vše koná skutky lásky, která, jak říká sám apoštol Petr, „přikrývá 

všechny hříchy“ (srov. 1P(t) 4,8).129 Církev není jen společenstvím, ale je domovem 

a pokaždé když člověk nalézá v rozhřešení znovu víru v hlas, který jej nazývá milovaným 

synem, vrací se domů, znovu nalézá lásku po které tolik touží, ale také poznává křehkost 

této své víry v to, že je milovaným synem.130  

 

 

                                                 
125 ESCRIVÁ Josemaría: Cesta, Brno: Cesta, 2004, 65. 
126 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 112. 
127 GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 113. 
128 Srov. odst. GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 113. 
129 srov. odst. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1459-1460. 
130 NOUWEN Henri J[...] M[...]: Návrat ztraceného syna, Praha: Paulínky, 2001, 46-47.  
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2.4 Účinky svátosti pokání 

 

Dar Božího milosrdenství obsažený ve svátosti pokání je především v odpuštění a návratu 

do stavu milosti posvěcující, hlavním cílem je především „smíření s Bohem“. Ovšem 

zároveň smířením i se sebou samým. V tomto stavu je totiž možné „dosáhnout pokoje 

a klidného svědomí spolu s velmi hlubokou útěchou ducha“.131 Účinek této svátosti je 

doslova „duchovním vzkříšením“, člověku je navrácena důstojnost a účast na životě 

Božích dětí, je navázáno přátelství s Bohem, svatí dokonce označují tuto svátost, jako 

návrat do náruče Boží. Tuto skutečnost dokládá i Pánovo podobenství o dětech, které sám 

bere do náruče (srov. Mk 10,15-16).132 Smíření v této svátosti však smiřuje i na rovině 

lidské, tedy se společenstvím v církvi, která je jako jedno tělo (srov. 1K 12,26). Jak časté 

je, že hřích a zlo, kterého se dopustil jeden ze společenství vyvolá další zlo. Smíření však 

smazává tuto překážku, která bránila sdílení se společenství na všech dobrech a podílu na 

svatosti církve jako těla Kristova.133   

 

2.4.1 Odpuštění  

 

Odpuštění jako takové „je v prvé řadě vždy záležitostí vůle, nikoli emocí“134 a může být 

pohledem z mnoha úhlů. Odpouštět  může člověk sobě, druhým, dokonce i Bohu, ale co je 

mnohem těžší, odpuštění musí člověk také přijmout! Kristova moc, kterou navždy přemohl 

hřích a jeho dar církvi v podobě moci odpouštět hřích v církvi nalézáme především ve 

třech svátostech: ve křtu na odpuštění hříchů, eucharistii, reálné zpřítomnění Kristova 

utrpení a jeho oběti a ve svátosti pokání. Právě ve svátosti pokání nacházíme moment 

odpuštění, který je jak je již výše uvedeno nejen  úkonem smíření s Bohem (srov. 2K 5,20), 

ale zároveň smíření se s bližními, bratry a sestrami (srov. Mt 5,24). A není to slabost 

a pochybení jednoho „údu“ tohoto tajemného „těla“, ale společné úsilí ve službě Bohu 

a bližním, tedy svatost církve jako celku, která je předzvěstí a částečným zpřítomněním 

budoucího.135  

 

                                                 
131 CONCILE DE TRENTE: Décret sur les sacrements de la pénitence (25 novembre 1551), in: Denzinger 
Heinrich: Symboles et définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997, 1674. 
132 srov. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 1468-1470. 
133 Srov. odst. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 21. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 48. 
134 LACHMANOVÁ Kateřina: Vězení s klíčem uvnitř, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2001, 12.  
135 srov. odst. GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1996, 114. 
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2.4.1.1  Odpuštění ve svátosti pokání 

 

Aby bylo možno odpustit je nutné pojmenovat nějaký „dluh“ a ve svátosti pokání je tímto 

dluhem „hřích“, v Písmu sv. Pavel uvádí, že i navzájem, to jediné co jsou si lidé dlužni je 

vzájemná láska (srov. Ř 13,8) z čehož bychom mohli vyvodit, že „hřích“ je vlastně také 

svou podstatou  nedostatek lásky. Ve Starém zákoně se ve spojení s naším chápáním slova 

hřích uvádí vždy někdo, komu dluh bude odpuštěn-smazán Bohem (srov. Nm 19). Sám 

Ježíš to ve svých podobenství dosvědčuje (srov. L 7,42) a vyzdvihuje Boží milosrdenství 

jako něco co si nelze zasloužit ani není na prodej, protože Bůh se smilovává nad kým se 

smilovává (srov. Ř 9,15-16). Vyslyšeni jsou mnozí, ale vždy ti, kteří projeví velkou lásku 

a víru v Boží odpuštění a všemohoucnost. Jakoby míra odpuštění byla přímo úměrná míře 

lásky, což dokládají Kristova slova: „Komu se málo odpouští, málo miluje“(L 7,47-50). 

Z pohledu lidské spravedlnosti není Boží milosrdenství zdůvodnitelné, vždyť odpouští těm 

co ho urazili a kdo jím pohrdali a naopak jsou příklady, kdy lidsky „spravedlivé“ stíhají 

neštěstí. Ale Boha není možno soudit z pohledu lidského, Bůh ve své transcendenci 

(přesažnosti) nechce, aby ti co zhřešili zahynuli, on nechce zkázu člověka. Otec Escrivá 

moudře říkal: „Často si opakuj modlitbu ubohého malomocného, když se ti stane to, o čem 

víme, Bůh, ty a já! «Chceš-li můžeš mě očistit!» Nebudeš dlouho čekat na Mistrovu 

odpověď: «Chci, buď čistý!»136 Jako sám milosrdný otec stále vyčkává na návrat svého 

syna z ciziny hříchu, aby ho sevřel do své náruče a pohnut lítostí ho políbil (srov. Lk 15, 

11-32). Bůh stále čeká na obrácení svévolníka, aby žil (srov. Ez 18,23). V knize Moudrosti 

nalézáme  slova, která označují Boha jako milujícího vše co stvořil. Toho, který se 

slitovává nad každým, nad veškerým lidem protože tím jim umožňuje polepšení z poznání 

vlastních vin, ale i své víry v Boha (srov. Mdr 11,23; 12,2). Kniha Moudrosti označuje tuto 

skutečnost jako jeden z největších projevů všemohoucnosti Boha (srov. Mdr 11,23-26). 137  

 

2.4.1.2. Odpuštění skrze Krista    

 

Jediným prostředníkem Božího odpuštění je osoba Ježíše Krista, Syna samotného Boha. 

V dějinách Izraele je očekávána spása v odpuštění hříchů (srov. L 1,77). Jan Křtitel hlásá 

pokání, které je podmínkou přijetí křtu na odpuštění hříchů a očekává spasitele, který na 

zemi oddělí pšenici od plevele, spravedlivé od nespravedlivých (srov. L 3,1-12). Celý 

národ i s proroky očekává lidskou spravedlnost, osvobození od utlačitelů, vyhoštění těch 

                                                 
136 ESCRIVÁ Josemaría: Cesta, Brno: Cesta, 2004, 50. 
137 Srov. odst. GIBLET Jean & LACAN Marc–François: Odpuštění, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), 
Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 294. 
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co nejsou hodni, dokonce oheň z nebes na ty co nevyznávají jediného Boha (srov. L 9,54). 

Ovšem Ježíš nepřichází svět a hříšníky soudit, On je poslán Otcem svět spasit (srov. 

J 3,17). On hlásá odpuštění a uzdravení všem, což způsobuje i u jeho učedníků velké 

rozpaky (Mt 18,12). Najednou i oni „spravedliví“ dochází k poznání, že je i jim třeba 

obrácení a Boží záchrany. Ježíš přináší obraz Boha, který je Otcem, který má radost když 

může odpouštět, hlásá odpuštění Boha těm, co jsou pokorní srdcem, ale sám zároveň 

hříchy odpouští čímž zjevuje své Boží Synovství (srov. L 15,22-24). Boží odpuštění, které 

bylo učiněno skrze jeho Syna dosahuje tak svého vrcholu ve chvíli, kdy se Ježíš za 

potřebné nejen modlí, ale dává i svůj život na kříži za hříchy světa (srov.1P(t) 2,24). 

Zjevuje se tak prvotně bolest toho, kdo miluje, všemohoucího, která dobrovolně přijímá 

oběť za člověka, a to i zranitelnost bezpodmínečné lásky.138  Svou obětí za druhé jako Boží 

oběť – beránek, doslova očišťuje celý svět a smiřuje jej s Bohem (J 1,29). V jeho 

zmrtvýchvstání je plně zjevena moc odpouštět hříchy všem, kteří uvěří v Jeho jméno a dají 

se pokřtít (srov. Mt 16,19). Tuto moc sám předává svým učedníkům, kteří v jeho jménu 

kážou odpuštění hříchů, ale již s hlavním důrazem na Boží lásku (Ř 5,11).  Lásku, která 

nezná již hranice mezi lidmi, kdo je či není odpuštění hoden, láska, která odpouští 

každému, kdo je s lítostí připraven činit pokání za svá provinění (srov. Mt 18, 21-22).139  

 

2.4.2 Smíření s církví 

 

Apoštolové a jejich nástupci mají moc odpouštět hříchy a vrací hříšníky zpět do 

společenství církve, z níž se svým jednáním vyloučili. Ježíš s hříšníky dokonce zasedá 

k jednomu stolu. Jde zdánlivě o jednoduché gesto, kterým přijímá všechny, které tehdejší 

společnost vyloučila, On nedělá rozdíl! Ale ve skutečnosti jde o jednání, které v té době 

bylo něčím ohromujícím, zjevení lidsky nepochopitelného dosahu Božího odpuštění, které 

je vysokou laťkou i dnes, a to pro každého, kdo se pokusí jít bez výhrad v jeho stopách. Je 

to moc a poselství o Boží lásce, která se dává nejen sboru apoštolů. Lásce, která nerozlučně 

spojuje církev se svou hlavou, Petrem – skálou, mocí klíčů a mocí svazovat a rozvazovat, 

vyloučit i přijmout do společenství církve. Jde o Kristova slova: „Co odmítneš na zemi, 

bude odmítnuto v nebi a co  přijmeš na zemi, bude přijato i na nebi“(srov. Mt 16,19). 

                                                 
138 srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, třetí doplněné vydání, Praha – Kostelní 
Vydří: Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství, 2006, 359. 
139 NOVOTNÝ Adolf: Odpouštěti, odpustiti, odpuštění, in NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, Praha: 
Kalich, 1956, 540. 
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Přijetí Boží lásky – smíření s Bohem a smíření s bližním ve vzájemné lásce tj. s církví, je 

proto navždy vzájemně  neodlučitelné.140  

 

2.4.3    Návrat Milosti posvěcující 

 

Dalo by se říci, že milost  je vlastně dar Boha, který v sobě obsahuje všechny ostatní dary, 

které jsou Bohem darovávány z lásky. O milosti mluvíme v souvislosti se dvěma 

svátostmi, získání prostřednictvím přijetí svátosti křtu, tedy odpovědi člověka na nabídku 

Boha. A v druhém případě, kdy po její ztrátě smrtelným hříchem je znovu nabývána ve 

svátosti smíření. Zásadním však je, že milost není možné získat ani si zasloužit, milost je 

pouze darována, (srov. Ř 11, 6). Křesťan který žije v milosti, vlastně také zároveň „žije 

z milosti“ a je to pravá hrdost Božího synovství, s vědomím vděčnosti Bohu od něhož 

pochází vše na nebi i na zemi. Teprve působením této Boží milosti se může stávat člověk 

sám sebou.141 Jen tak se stává opravdu pokorným, tedy získává pravdivý pohled sám na 

sebe, tak jak jej vidí sám Bůh. Skrytá pýcha v nitru každého člověka však tomuto pohledu 

brání, vždyť jen ten „kdo dobře zná sám sebe, málo se cení a nelibuje si v lidské 

chvále“.142 A co by člověku prospělo, kdyby obsáhl všechny vědomosti světa, ale neměl 

Boží milost, „co by mu to prospělo před Bohem, který bude soudit podle skutků?“143 

V případě, že člověk opravdu v hříchu odmítne lásku, nabízenou Bohem, dá se souvztažně 

předpokládat, že bude omluven a bude mu odpuštěno pouze v míře lásky s jakou tuto 

nabízenu milost znovu přijme.144  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Srov. odst. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 21. 
listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2002, 22. 
141 GUILLET Jacques: Milost, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 228. 
142 KEMPENSKÝ Tomáš: Čtyři knihy o následování Krista, Brno: Cesta, 2001, 12-13. 
143 Srov. KEMPENSKÝ Tomáš: Čtyři knihy o následování Krista, Brno: Cesta, 2001, 12-13. 
144 Srov. LYONNET Stanislas: Hřích, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
Velehrad – Křesťanská akademie, 1991, 131. 
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Závěr 

 

Obsah slov obrácení a pokání by bylo jistě možno dále pozorovat a odkrývat ještě z mnoha 

úhlů, ale jejich postata je stále stejná. Předmětově můžeme pozorovat, jak obrácení uvádí 

k pokání a proces pokání dále umožňuje již trvalý proces „dalších“ obrácení. Je to asi jako 

když katechumen si představuje, že směřuje ke křtu a pak to bude již „dobré“, jak veliké je 

jeho překvapení, když zjistí, že křtem to opravdu teprve začíná. Stejně jako když vyznáme 

své první „ano“ Bohu, ale nakonec jej musíme znovu a znovu opakovat. Je to sice trochu 

úsměvné, ale každý, kdo to zažil, ví jak těžké to další „ano“ může být. Ve všech těchto 

okamžicích se dostáváme, dá-li se to tak říci, do blízkosti „hloubky“ svého vztahu 

s Bohem, ale souvztažně i vztahu k Bohu, kterého se učíme hledat v druhých. Zkusme si 

tedy ještě jednou souhrnně zobrazit tyto okamžiky hloubky v obrácení a pokání.  

 

Svátosti jsou darem Boha a nesou jeho milost, slovíčko „skrze“ Krista zobrazuje, že zde již 

není možno nalézt větší důkaz Boží lásky. Kdo z lidí by dokázal to co Abraham, a dal život 

svého dítěte? Krásné je přirovnání ke svíci, která sama se ztrácí, aby mohla dávat světlo, 

Boží Syn dal svůj život, ale zároveň velikostí své oběti přemohl navždy moc temnoty 

a hříchu. Jen pokud se stává člověk jemu v tomto podobný, tedy bere na sebe jeho kříž, 

který je vykoupením pro druhé, může s pomocí Boží milosti přemoci nejen temnotu, ale 

také sám sebe. Vstupní branou k milosti dávané ve svátostech je prvotní obrácení, člověk 

musí vědomě vyznat Krista za Syna Boha a odříci se všeho zlého na znamení své touhy po 

novém životě, který se vyznačuje naprostou změnou smýšlení, nalezením „pevného bodu“ 

v zmatku tohoto světa, tj. Boha. Ten dává člověku příslib budoucího života a přijímá jej 

skrze svého Syna, jde o smlouvu, která nemá podmínek, kromě jediné, a to vzájemné 

lásky. Pokud člověk pak tuto smlouvu poruší, tedy vědomě jedná proti lásce, ztrácí přístup 

k dávané milosti. Jakoby se zříkal Boha svého Otce, ten však neztrácí své dítě, a trpělivě 

čeká na jeho návrat. Rozeznáváme proto dvě obrácení, první a základní v přijetí křtu 

a druhé, již jako „návrat“ po odloučení, které je celoživotně opakovatelné ve svátosti 

pokání. Protože člověk je slabý, ale v důvěře v Boha i tato slabost se stává silou (srov. 

2K 12, 9-10), a to zcela jednoduchého důvodu. Bůh to prostě ví a s lidskou slabostí počítá 

a dopředu nabízí svou pomoc.  

 

O bolesti toho, kdo miluje a není milován, myslím není třeba psát, protože díky egoismu 

každého člověka s touto myšlenkou v různé podobě musíme zápasit všichni. Nakolik jsou 

tyto pocity objektivní a spravedlivé k našim bližním, je již spíše námět na zpověď. Ale 
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pokud se trochu ztišíme a sestoupíme na dno svého nitra, pod vrstvu vlastních „bolístek“, 

jistě pocítíme rozdíl mezi mít rád, milovat a odevzdáním lásky. Pak odevzdání je 

„středem“ toho všeho, protože té největší lásky je hodna jen ta největší oběť. A co může 

dát člověk více než sám sebe? Ježíš v Písmu dává učedníkům „nové“ přikázání, tedy 

milovat nadevše, tedy i nad svůj život, Boha Otce a druhé milovat tak jako sám sebe (srov. 

Mt 22, 37-39). Zastavme se tedy nad slovem „nadevše“ - co si můžeme pod tímto pojmem 

vlastně představit? Řekněme třeba, nedám si čokoládu, a dám ji kamarádovi, protože on ji 

má moc rád. Asi ano, ale co třeba, dám mu tu čokoládu, i když ji moc nemusí, ale já mu 

tím chci říci, že ho mám ráda. No, a když jsme v uvažování o čokoládě, co třeba, dám mu 

čokoládu, protože kamarád ví, jak jí mám ráda, ví, že vím, že on ji nemusí, ale že tím něco 

říkám, no a já vím, že ji dá dítěti, které ji už hodně dlouho nemělo. Vypadá to možná jako 

dětská říkanka, ale zkusme si místo čokolády dosadit kříž, a podívat se do očí toho, kdo se 

na něm vzdal života, i když nemusel. Je to však člověk, kdo potřebuje viditelnou formu 

projevu, dokonce i projevu lásky. O to více je to celé lidsky nepochopitelné.Tento projev 

lásky není člověku vnucen, a přesto, že může člověk tuto lásku odmítnout, Bůh tuto oběť 

dává. V Písmu máme hned dva krásné příklady „pohledu“ Boha. Prvním je celník Matouš. 

Měl přece dobrý život a stačila jediná vteřina, jediný pohled do Tváře Krista a vše nechal. 

Co se mu asi honilo hlavou? Zřejmě vůbec nechápal, co se děje, neznal toho člověka před 

sebou, ale věděl, že je to „Pravda“ a že musí jít za ním.. všeho nechal a šel za svým Pánem, 

ale nemusel (srov. Mt 9,9). Druhým příkladem je sám Pavel. Horlivý žid, který za čistotu 

své víry dokonce je ochoten vraždit i nevinné. Byl sražen k zemi, v jediném okamžiku 

pocítil Kristovu blízkost a jen zvuk jeho hlasu z něho navždy udělal jiného člověka (srov. 

Sk 9,1-22). I dnes je mnoho případů, že člověk je obrácen jediným pohledem Krista, který 

v něm navždy spálí vše co bylo předtím. Ať to bylo před dvěma tisíci lety, nebo nyní, 

pohled a zásah čisté Pravdy a Lásky zanechává v člověku stopu, kterou již nelze vymazat. 

Sám Kristus říká: „Kdo mě poznává, kdo mě miluje, zachovává má přikázání“ (J 15,10). 

Jak často slyšíme tato slova, ale kde je tedy ta láska, když ji máme dokázat skutkem, třeba 

sebenepatrnějším? Nejde o to soudit každou lidskou slabost a vůbec ne o to zakázat si do 

konce života „čokoládu“, ale dokázat dát tam, kde je třeba, a to i za cenu nejvyšší. 

A přesně to se prolíná celým poselstvím Písma jako určitý paradox, kdy se máme stát 

posledními, abychom byli jednou prvními; kdy Kristus je začátek i konec a musíme zemřít, 

abychom mohli žít věčně. Jediná víra, láska a naděje může dát tomu smysl, jen v ní totiž 

můžeme dokázat všechno obětovat, abychom získali nebe.   

 

 



 45 

Seznam literatury  

Pro Biblické odkazy používán překlad Písma svatého:  
 
BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA (včetně deuterokanonických 
 knih) Český ekumenický překlad, 8. vydání (1. opravené vydání), Český Těšín: 
 Česká biblická společnost, 2001. 
 
 
 
AMIOT François: Křest, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, 
 Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
AUGUSTYN Jósef: Příprava na svátost smíření, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
 nakladatelství, 2001. 
BRAITO, Silvestr  M[...] OP: Vyjdi ze své země, in: Salve 1 (2000), 14. 
BRANTSCHEN B[...] Johannes: Bůh je větší než naše srdce. Příběh ztraceného syna, 
 Praha:  Vyšehrad, 1998. 
CAMBIER Jules & LEÓN–DUFOUR Xavier: Milosrdenství, in: LEÓN–DUFOUR Xavier 
 (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
CAVANAUGH Brian: Kolik váží sněhová vločka, Kostelní Vydří: Kamerlitánské 
 nakladatelství, 2003. 
CONCILE DE TRENTE: Décret sur la justification (13 janvier 1547), in: Denzinger 
 Heinrich: Symboles et définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 
 1997. 
CONCILE DE TRENTE: Décret sur les sacrements (3 mars 1547), in: Denzinger Heinrich: 
 Symboles et  définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997. 
CONCILE DE TRENTE: Décret sur les sacrements de la pénitence (25 novembre 1551), 
 in: Denzinger Heinrich: Symboles et définitions de la foi catholique, Paris: Les 
 Éditions du Cerf, 1997. 
CONCILE DE TRENTE: Encyclique Humani generis (12 août 1950), in: Denzinger 
 Heinrich: Symboles et définitions de la foi catholique, Paris: Les Éditions du Cerf, 
 1997. 
DACÍK Reginald M[...]: Prameny duchovního života, Olomouc: Krystal OP, 1947. 
DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: 
 Karmelitánské nakladatelství, 2002. 
ESCRIVÁ Josemaría: Cesta, Brno: Cesta, 2004. 
FRAINE Jean: Dobro a zlo, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické 
 teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
GIBLET Jean & GRELOT Pierre: Pokání/obrácení, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), 
 Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
GIBLET Jean & LACAN Marc–François: Odpuštění, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a 
 kol.), Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní 
 Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 
GUILLET Jacques: Milost, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické 
 teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
GUILLET Jacques: Vyvolení, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické 
 teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
JAN PAVEL II.: Encyklika Dives in misericordia, Praha: Zvon, 1996. 
JAN PAVEL II.: Encyklika Redemptor hominis, Praha: Zvon, 1996.  
JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolská adhortace Reconciliatio et paenitentia, Praha: 
 Zvon, 1996. 
JOURNET Charles: Promluvy o milosti, Praha: Krystal OP, 2006. 



 46 

Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 
KEMPENSKÝ Tomáš: Čtyři knihy o následování Krista, Brno: Cesta, 2001. 
KOPPOVÁ Johanna: Izraelští proroci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 
LACAN Marc–François: Jan Křtitel, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník 
 biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
LACHMANOVÁ Kateřina: Vězení s klíčem uvnitř, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
 nakladatelství, 2001. 
LEÓN–DUFOUR Xavier: Ježíš Kristus, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník 
 biblické teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
LYONNET Stanislas: Hřích, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické 
 teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
MERELL Jan: Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky. výklad 
 biblických textů, meditace, modlitby, Praha: Česká katolická charita, 1987. 
MOLINIÉ Marie-Dominique: Odvaha mít strach, Kostelní Vydří:  Karmelitánské 
 nakladatelství, 2005. 
Německá biskupská konference 1995: Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu 
 pro dospělé, České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005. 
NOUWEN Henri J[...] M[...]: Návrat ztraceného syna, Praha: Paulínky, 2001. 
NOVOTNÝ Adolf: Křest, in NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1956. 
NOVOTNÝ Adolf: Odpouštěti, odpustiti, odpuštění, in NOVOTNÝ Adolf: Biblický 
 slovník, Praha: Kalich, 1956. 
NOVOTNÝ Adolf: Pokora, pokorní, pokoj, in NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, Praha: 
 Kalich, 1956. 
PIŤHA P[etr]: Zpověď, svátost smíření,  Praha: Poustevník, 2006. 
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, třetí doplněné vydání, Praha – 
 Kostelní Vydří: Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství, 2006. 
RATZINGER Joseph–BENEDIK XVI.: Ježíš Nazaretský, Brno: Společnost pro odbornou 
 literaturu – Barrister & Principal, 2007.  
ROY Léon: Smír, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: 
 Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
SANDEVOIR Pierre: Vyznávat, in: LEÓN–DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické 
 teologie, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1991. 
Sekretariát České liturgické komise, Obřady pokání, Praha: Česká liturgická komise, 1982. 
Sekretariát České liturgické komise, Uvedení do křesťanského života, Praha: Česká 
 liturgická komise, 1987.  
SKOBÍK Jiří: Morálka v dialogu. Křesťanský pohled na morální problémy dneška, 
 Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 
Sv. Ambrož, Epistulae, 41, 12: PL 16,1116B, citováno in, Katechismus katolické církve, 
 Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 
Sv. Augustin: O Boží obci, Praha: 1950, X. 15.                                                                                                                 
Sv. Tomáš Akvinský: Summa theologiae, http://krystal.op.cz/sth/sth.php, (20.4.2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Anglická anotace 

 
 

Penance as a proof od love. 

Proof of love of God towards man and love of man to God can be seen in mutual and 
incomparable sacrifice. That means, of course, repentant mentality, conversion, which 
reaches its crown in the sacrament of baptism and is expressed, afterwards,  in the 
sacrament of penance. In God as sacrifice of His own Son for redemption of man.  
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Resumé 
 
 
 
Pokání jako důkaz lásky 
 
 
V práci je zpracována podstata pokání – obrácení, jako základní důkaz lásky člověka 
k Bohu, a Boha k člověku, vyjádřenou obětí Krista, Syna Božího, za člověka. Skutečnost 
obrácení je postupně rozebrána ve dvou oblastech. Ve svátostech v obrácení člověka 
k Bohu, završené ve svátosti křtu. Ve svátosti pokání jako obrácení-návrat k Bohu.  
 
Práce se snaží zobrazit velikost důkazu lásky Boha k člověku.  
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