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Anotace  

Cílem této diplomové práce je přiměřené zhodnocení pojetí 

eklesiologie u Roberta Jensona, a to četbou, výkladem a zhodnocením 

textu knihy  JENSON, W. Robert. Systematic Theology : The Works of God. 

Vol. 2., podkapitola The Church’s Founding (Základ Církve), str. 167-188.  

Těžištěm autorova pojetí je představení více rozměrové struktury 

církve v souřadnicích času a prostoru jakožto vyjádření pro její katolicitu. 

Pojem „totus Christus“ je užit jako vystižení vztahu hlavy a těla. Dále autor 

zpracovává vztah církve k jejím iniciačním skutečnostem, které ji uvádí a 

udržují v nově otevřeném čase, odložené parusie. Dále zpracovává roli 

Ducha, jakožto dynamiky vztahu Krista a církve, jeho případnou absenci a 

nerozlučitelné sepětí christologie, pneumatologie a eklesiologie. Dotýká se 

problému církve jako eschatologické okliky, kterou zasazuji do širšího 

rámce tzv. rozdvojené eschatologie. V americké teologii známá pod 

pojmem „teleskopická eschatologie“.  

V druhé části se zamýšlí nad církví jakožto politickým zřízením Boha. 

Věnuje se jednotlivým označením pro církev: lid Boží, chrám Ducha a tělo 

Kristovo. R. W. Jenson tyto kategorie rozvíjí s ohledem na praktické 

implikace, které vyvstávají z uvědomění, že církev je veřejná skutečnost, 

jež si nárokuje možnost vyjadřovat se k uspořádání světa. 

 

Klíčová slova  

Eklesiologie; nauka o církvi; církev, prostor a čas; systematická teologie. 
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Annotation 

The aim of this thesis is to provide an appropriate evaluation of 

ecclesiological concept in thinking of Robert Jenson through reading, 

interpretation and assessment of the text of the book:  JENSON, W. Robert. 

Systematic Theology:  The Works of God. Vol. 2., sub-chapter  “The 

Church’s Founding”, pages 167-188. 

The focus of his concept is based on presenting multi-dimensional 

structure of the Church in time-place settings as an intrinsic expression for 

her catholicity. Term “totus Christus” is an expression for the actual relation 

of the Head and the Body. Subsequently, author elaborates concept of 

relation of the Church towards the Church’s foundational and within-

opened-time-of-delayed-parusia inducing and sustaining realities. In the 

second part, author elaborates a concept of role of the Spirit as the relational 

vivifying force of the Christ and the Church; possibility of lack of the Spirit; 

and indivisible clasp of the Christology, the Pneumatology and the 

Ecclesiology. Author also deals with concept of the Church as the 

eschatological detour, which is embedded within a broader framework of 

the split eschatology (in American theology called “the telescopic 

eschatology”).  

The second part of this thesis is based on an idea of the church is a 

polity of God. Thematically, it is grasped under headings: people of God, 

temple of the Spirit and body of Christ. Headings are being viewed with 

consideration of possible practical implications that emerge from realisation: 

the church is a public issue that claims opportunities to speak up in favour 

of particular settings of the world.  

 

Key words 

Ecclesiology, teaching on the church; the church, the space and the time; 

Systematic Theology. 
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Použité zkratky 

aor. aorist 

ČEP Český ekum. překlad 

dtrm. determinant (člen určitý)  

h. hebrejsky 

KD  Kirchliche Dogmatik 

LG Lumen Gentium 

lat. latinsky 

LXX Septuaginta  

NCV  Nicejsko(cačihradské) 
vyznání 

nr. číslo hesla 

NZ Nový zákon 

pas. trpný rod slovesný  

ř.  řecky 

sg. jednotné číslo (singulár) 

ST1 Systematic Theology 
 Vol. 1 

ST 2 Systematic Theology,  
Vol. 2 

SZ Starý zákon 

str. strana, strany  

TR Teologická reflexe 

v.  verš, verše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jb Jób 

Iz Izajáš 

Mt Evangelium podle Matouše 

Lk Evangelium podle Lukáše 

J Evangelium podle Jana 

Sk Skutky apoštolů 

Ř Epištola Římanům 

Kol Epištola Koloským 

Ef Epištola Efeským 

Fp Epištola Filipským 

2 Pt Druhá epištola Petrova 

 

Did. Didaché (Učení dvanácti 
apoštolů) 

1. Kl  1. List Klementův 
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PŘÍSTUPY 
 

Práce se věnuje problematice eklesiologie, jejíž předmět je součástí 

širší akademické disciplíny. K tomuto předmětu je možno na akademické 

rovině přistoupit volbou vhodných metod, stanovením cílů a aspirací v rámci 

takovéhoto přístupu. Následující odstavce (Disciplína, Předmět, Metoda, 

Cíle) představují jakousi minimální prolegomenální přípravu. 

 

Disciplína 

Eklesiologie je tradiční locus v rámci dogmatiky, teologické 

poddisciplíny systematické teologie. Na celkové mapě tohoto oboru může 

být odsunuta za christologii a eschatologii. Pokud tomu tak je, děje se to 

neprávem. V důsledku odložení parusie se mezi událostí Krista a 

eschatonem formuje nová realita v čase a prostoru, kterou je právě církev. 

Jedná se tedy o svébytný útvar sui generis, který má svou podstatnou 

věcnost, lze jej proto tematicky vymezit a následně promýšlet implikace její 

strukturální skutečnosti (co církev je; co církev není) a její případné 

performativnosti (pokud má církev nějaké zaúkolování, co tímto úkolem je 

a co jím není).   

 

Předmět 

Vymezením práce není eklesiologie samotná (uvažování o církvi 

obecně), ale eklesiologie v podání myšlení Roberta Jensona. Přesto 

předmětem zájmu a zkoumání je stále církev. Jakékoliv zaměňování 

metody a předmětu by v podstatě znamenalo nevěcnost, čímž by taková 

snaha ztratila smysl. 
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Metoda 

Eklesiologie je tedy teologickou subdisciplínou, která k předmětu 

svého uvažování přistupuje metodicky, promyšleně. Takovéto přistupování 

pak předpokládá principiální vymezitelnost předmětu úvah, je možné o něm 

vést kultivovaný a odborný diskurs. Takovýto diskurs je možné dělit dále na 

podotázky a problémy a jejich řešením přispívat k objasnění celku. Diskurs 

disciplíny má také dějiny uvažování o svém předmětu, dějiny formování 

přístupů a metod. I když občas zabloudí na cestu slepých uliček a bludných 

polovičatých řešení, může následně pracovat poučeněji. Na metodické 

rovině však eklesiologie, stejně jako kterákoliv jiná teologická disciplína, 

nepracuje příliš kumulativně, že by snad pod tíhou nově nashromážděných 

nálezů došlo k radikálnímu přeskupení disciplíny samotné. Zde leží meze, 

ale zároveň i možnosti eklesiologie, která, uvažujíc o svém předmětu, církvi, 

zjišťuje, že tento její předmět je svou strukturou vázán na lidskou komunitu 

v čase a prostoru. Ta je svou povahou velice proměnlivá, neboť tázání po 

církvi musí být položeno v každé generaci vždy nově. 

 

Cíle 

Cílem této práce je promyslet autorem nabízené přístupy ke 

zkoumanému předmětu, církvi, v podobě sledování argumentační 

trajektorie a její výstavby s následným kritickým zhodnocením. Na závěr pak 

přichází snaha o formulaci výstupních tezí a nabídnutí vlastních řešení. 
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ÚVOD 
 

Tato práce kriticky promýšlí pojetí církve u Roberta Jensona. 

Základním textem (primární literatura) pro tuto diplomovou práci je druhý díl 

autorova mimořádného díla, jenž je možné označit jako magnum opus: 

 

JENSON, W. Robert. Systematic Theology :  The Works of God. Vol. 2. 

New York : Oxford University Press, Inc., 2001.  

ISBN 978-0-19-514599-1 

 

Jedná se o ekumenicky pojaté kompendium systematické teologie, 

na jehož čtvrtou kapitolu „The Church“ je tato práce zaměřena. Počáteční 

plán na promýšlení obsahu kapitoly celé se již ze začátku ukazuje jako 

nemožný. A tak z jednotlivých podkapitol (Základ církve – The Church’s 

Founding; Boží politické zřízení – The Polity of God; Velké přijímání – The 

Great Communion; Úřad přijímání – The Office of Communion; Tajemství 

přijímání – The Mysteries of Communion; Slovo a ikony – The Word and the 

Icons; Duše církve - Annima Ecclesiastica) nakonec v této práci zpracovány 

zůstávají pouze první dvě: „Základ církve – The Church’s Founding“ a „Boží 

politické zřízení – The Polity of God“. Celkový záběr zamýšlených 140 stran, 

které měly sloužit jako předloha, se celkově krátí na 44 stran předlohy textu 

(ale i jejich obsah nakonec zůstane plně nevyčerpán), které slouží jako 

základ pro promýšlení autorova konceptu. Děje se tak pod heslem „méně 

znamená více“, a zároveň proto, že rozsah této diplomové práce není 

zdaleka schopen obsáhnout promýšlení tak důkladných, zhuštěných  

a subtilně formulovaných konceptů. Na základně toho se i samotný zvolený 

název této diplomové práce stává zbytečně ambiciózním.  

Množstvím citací a odkazů pod čarou autor předvádí skutečný 

přehled na eklesiologickém poli, kdy rozhodně není uvězněn na nějaké 

partikulární pozici, ale vede dialog s nejrůznějšími vnitrokřesťanskými 

směry a tradicemi (patristika, scholastika, římskokatolická i protestantská 

současná scéna a obzvláště pravoslaví). Někdy se nelze neubránit dojmu 
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o autorově programovém eklekticismu, což je však druhým dechem 

rozptylováno mimořádně svěžími inovativními řešeními, kdy mnohdy až 

ekvilibristicky balancuje mezi tezemi a antitezemi a sémantickou subtilností 

pojmů. Jindy zase neváhá si odjinud dobře zažitý pojem naplnit novým 

významem.  

Přes všechen inovativní um autor sám přiznává svůj konzervatismus, 

kdy místo postoje „let’s start anew“, důsledně stojí na tom, co je již 

vybudováno, a sice na křesťanském myšlení tradičních vyznání a kréd 

ekumenických koncilů.  

Při čtení autorova díla čtenář vnímá na své straně nejenom pocit 

pokory před mistrem, kterého sleduje při práci, ale i před skutečností 

nedokonalosti lidského jazyka a částečnosti při snaze pojmově uchopit 

nenázorné skutečnosti, pro kterou je jazyk nedobře uzpůsoben. Zde autor 

předkládá jakožto kompenzaci ad hoc analogie, které třídí co do jejich 

přiměřenosti postihnout nepostižitelné a užívá je skutečně striktně situačně. 

V tomto místě spočívá slabina, jelikož je čtenář nucen neustále spolu 

s autorem sledovat naplňování slov novými a novými obsahy vedoucími 

někdy zdánlivě až k bezuzdné fluiditě, čímž se přestává snadno orientovat. 

Analogie jakožto to strukturálně známé se možná může jevit na povrchu 

stále povědomě, ale uvnitř zjistíme, že vlastně již nejsme doma, ale že 

výrazový prostředek, onen důvěrně známý dům, již obývá jiný nájemník.  

Nepřehlédnutelnou perličkou je autorova hra s jazykem a tvorba 

novotvarů, které v jazyce anglickém z důvodu jeho minimálně flexe jsou 

poměrně snadně vytvořitelné, a to pomocí záměny pořádku slov věty, tvorby 

roztodivně složených predikátů vzájemně nesouvisejících slov jednoduše 

pospojovaných pomocí pomlčky, či praktická koncovka ʹ-nessʹ, která udělá 

substantivum z čehokoliv. V neposlední řadě je vlastnost angličtiny mít pro 

substantivum a verbum morfologicky naprosto shodný tvar, a tímto možnost 

uvést do akce, „rozpohybovat“, snad jakoukoliv předmětnou skutečnost. 

Všechny tyto jevy jsou samozřejmě pro překlad znesnadňující skutečnosti. 
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Výše zmíněná schopnost „hry s pojmy“ se pro teologii stává 

mimořádnou výhodou, neboť teologie si mnohdy potřebuje vytvářet vlastní 

výrazové prostředky.  

Pokud se navrátíme k samotnému předmětu zkoumání, církvi, je 

třeba vyjádřit poslední zjištění, a tím je autorova neochvějná víra v jednotu 

církve, za níž bojuje, a pro kterou neváhá balancovat na hraně antitetických 

výpovědí. Onu „skandální rozdělenost“ církve popisuje jako stav existence, 

ve kterém popírá samu sebe. Takto vnitřně rozdělená, sebe popírající se 

církev, je deficientní jev, na jehož odstranění Jenson pracuje pomocí 

mimořádně pečlivého přístupu, kdy jako základní řešení spatřuje v 

promyšlení toho, čím vlastně církev strukturálně je. Rovněž, které 

skutečnosti ji konstituují, a kde se sama v dějinách spásy nachází a kam 

směřuje. Úkol je to zajisté nemalý. V následujících stranách se pokusím o 

zhodnocení, nakolik se autorem zvolené řešení ukazuje jako nosné. 

 Dopředu je třeba vyjádřit i vědomí mé vlastní osobní odborné 

nedostatečnosti, což je odbornému zraku jistě ihned zřejmé po otevření 

prvních stránek této práce. Tímto doznáním nechci vytvářet dojem falešné 

skromnosti, ale vyjádřit pociťovanou „nedovzdělanost“. Věřím však, že 

možnost tvorby této práce v podobě hodnocení myšlenkových postupů R. 

Jensona mi pomůže teologicky „uzrávat“, tedy učit se správně teologicky 

myslet a vyzkoušet si samostatně formulovat teologické výstupy v bezpečí 

shovívavého akademického závětří. Zároveň se jedná o příležitost 

zodpovědné přípravy pro službu v církvi, neboť teologie je funkcí církve. 
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POJMY 
 

Předlohou slova církev (Church, Kerk, Kirche) je řecké slovo  

kuriakh¡/, což znamená „náležející Pánovi“. Tím se akcentuje důraz na 

církev jako na vlastnictví Boha [chápáno zřejmě v propriálním smyslu; chce 

vyjádřit následující: existuje zde svou povahou odlišitelná skutečnost od 

jiných skutečností, nezaměnitelný útvar, církev, na níž Bůh vztahuje svůj 

vlastnický nárok]. Reformovaný teolog Louis Berkhof odlišuje pojmy 

kuriakh a evkklhsi,a (z ř. ek-kaleῶ, vy-volat), kdy novozákonního užití 

druhého zmíněného termínu má značnou významovou šíři1. Tenduje mezi 

a) menšinovým profánním užitím pro obecné2 označení shromážděného 

lidu (Sk 19,32.39); b) kruhem věřících na konkrétním místě; c) domácím 

shromáždění typu „home church“; d) užitím slova evkklhsi,a v singuláru jako 

označení pro skupinu jednotlivých sborů; e) vyjádření celého těla věřících, 

kteří vyznávají Krista na celém světě a f) celého těla věrných (ať již v nebi 

nebo na zemi), kteří již nějakým způsobem byli či budou duchovně 

sjednoceni s Kristem jako svým Spasitelem.“3   

Podobně, byť jednodušeji, lze schéma užití načrtnout takto: a) u 

Matouše (kromě Mt 16,18) se jedná o označení shromáždění; b) 

v epištolách o dvojí užití, a to pro shromáždění křesťanů a celou obecnou 

církev; c) v pseudopavlovských listech pak neviditelnou církev, která je 

tělem Kristovým.4 Překladatelé LXX překládali slovem evkklhsi,a rovněž 

                                            
1  „Na rozdíl od pohano-helénského ekklésia je novozákonní církev Boží církví, tedy 

vertikální veličinou […] novozákonní ekklésia je konstituována Bohem. Neshromažďuje 
se sama, je shromažďována Bohem.“ H. G. Pöhlmann, Kompendium evangelické 
dogmatiky, str. 334 

2 P. Ellingworth, ἡ ἐkklhsίa aἱ ἐkklhsίai in The Pauline Corpus with special reference 
to 1 Corinthians 11.2-16 and 14.33b-35, str. 121 in EΠITOAYTO : Studies in honour of Petr 
Pokorný on his sixty-fifth birthday: „[…] tak jak užito v pavlovském literárním korpusu a ve 
většině novozákonních případech, jedná se o rozpoznatelně křesťanský termín, tedy o 
výpůjčku ze sekulárního užití ve smyslu občanského shromáždění, s cílem vyhnout se 
asociacím se židovskou „synagogou“. Jedná se tudíž v křesťanském smyslu o 
neologismus. 

3 Volně podle L. Berkhof, Systematic Theology, str. 614 – 616. 

4 Paul D. L. Avis, heslo: Ekklesiologie, str. 85. in Alister E. McGRath a spol., 
Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. 
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starozákonní termín L¢D¢W, shromáždění (lat. congregatio)5, které je 

odvozeno od h. slova L]W, hlas. 

Většinové užití slova evkklhsi,a předpokládá principiální jednotu, a to 

jak na rovině horizontální, tak i vertikální. Případný tvar množného čísla 

evkklhsi,ai nehovoří o vnitřním rozdělení. O této principiální nerozdělenosti 

církve v prostoru, byť v nedobrovolné roztroušenosti, ví již spis Didaché6. 

Klement7 varuje před pokusy tuto nezcizitelnou vlastnost církve, jednotu, 

dělit, což by se rovnalo nejenom trhání Krista, ale i sápání vlastního těla. Při 

následném studiu v této práci zjistíme, že se ona jednota nevyčerpává 

pouze prostorovými pojmy (nahoře – dole), ale i jednotou v čase (existuje 

jen jedna evkklhsi,a, a ta je rozpřažena nad současností, minulostí i 

budoucností, čímž tvoří jakýsi svorník objímající veškerý čas). Pojmový 

základ určující nezbytnost jednoty církve se v této práci ukáže jako naprosto 

klíčový. 

Tento úvodní etymologický nárys naznačuje, že uvažování o církvi 

má nevyhnutelně značně ekumenický rozměr. Jakákoliv církevní výlučnost, 

která zdůrazňuje část určitého církevního útvaru na úkor celku, jde proti 

povaze toho, čím křesťanská církev je. Jednota církve není jednou 

z možností, jak uvažovat o církvi, ale nezbytným předpokladem, z něhož se 

následně domýšlí zbytek. Tato práce se ovšem nezaměřuje na konkrétní 

viditelné modely případné jednoty (např. unionismus, organická jednota 

apod.), pouze ji konstatuje s tím, že veškerá jednota je především jednotou 

v pravdě. Vyjádřeno jinak, jednota není cílem, ke kterému by se jednotlivé 

církevní denominace měly snažit dopracovat, ani dobře míněným lidským 

výkonem, ale darem Ducha. Tato Duchem darovaná jednota se nedá popřít, 

neboť tam, kde by se tak snad dělo, církev ztrácí své určení být církví.   

 

                                            
5 J. Heller, Vocabularium biblicum septem linguarum. nr. 2195 

6 Daný oddíl je modlitbou za shromáždění jedné, byť rozeseté církve – Did. IX/4: „Jako 
byly tyto nalámané chleby rozesety po horách a shromážděny se staly jedním, tak nechť 
je shromážděna tvá církev od končin země do tvého království […].“ 

7 1. Kl. XLVI/7: “Proč trháme a sápeme údy Kristovy a brojíme proti vlastnímu tělu a 
dospíváme k takové zvrácenosti, že jsme zapomněli, že jsme jedni údy druhých? […].“ 



15 
 

ZÁKLAD CÍRKVE (1. ČÁST) 
 

První část této práce (I. Základ církve) se zaobírá církví jako 

specificky strukturovanou skutečností. Nejedná se tudíž o amorfní tvar, při 

jehož bližším zkoumání by nešlo rozpoznat jeho vnitřní uspořádání.  

Nyní zpět k pojmům. Veškeré kategorie, které budou při uvažování o 

vnitřní struktuře užity, jsou výpůjčkami ze světa „mimo církev“. Jejich 

užitečnost tedy platí jen do té míry, pokud jsou schopny osvětlit celkovou 

intenci myšleného. Pokud se řekne, že Kristus je hlavou a církev jeho tělem, 

vyjadřuje se tím principiální nerozlučitelnost Krista a církve a zároveň to, že 

jsou si navzájem protějškem, z čeho plyne jejich nezaměnitelnost. Takovéto 

přirovnání prokázalo dobrou službu, když tyto dvě nenázorné skutečnost 

„znázornilo“, a tím dalo k dispozici pro uvažování. Snad netřeba dodávat, 

že přirovnání má samozřejmě i své meze, a sice v tom, že ilustruje (obdobně 

dvojice: ženich – nevěsta, příp. družičky).  

Problém nastává, když slovo, z něhož se později stává určitý 

terminus technicus, má prokazatelně starší významovou vrstvu, která 

nemusí být při prvním pohledu současnému čtenáři zřejmá. Jak již bylo 

zmíněno, to se stalo především u slova evkklhsi,a. V tomto případě je velice 

žádoucí znát onu starší vrstvu, kdy nový obsah je svázán s významovým 

zúžením předchozího. Použitím slova evkklhsi,a je možné sledovat snahu 

vymezit a zároveň zachovat vazbu na předchozí význam, kterým bylo 

vyjádření pro obecné shromáždiště. Nově se z tohoto slova stalo proprium, 

vlastní jméno pro konkrétně myšlené shromáždiště Boží. Mostem mezi 

oběma významy je těmto skutečnostem zachovaný společný důraz na 

volání, κλησις. Mimochodem, stejný posuv je například možné pozorovat u 

vymezování slov, jakými jsou evangelium (dříve výraz obecně dobré 

zprávy), anděl (posel), ďábel (pomlouvač).  

Smyslem slov je tudíž ukazovat vně sebe k reálným skutečnostem, 

se kterými se čtenář setkává v jejich zastoupení, skrze text. V případě této 

práce pak na ony „struktury církve“, tedy na takové předivo událostí a jevů, 

jejichž výslednicí je církev. 
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CÍRKEV V PROSTORU VÍRY A V ČASE 

 

Robert Jenson otevírá uvažování o rozměru církve pomocí rozlišení 

mezi Božím stvořením, které je vůči Bohu označeno jako opus ad extra, a 

Bohem samotným. Kristus je vůči Bohu označen jako jeho druhá identitou. 

Z tohoto rozlišení vyplývá, že Kristus je zaměnitelný s Bohem, což se však 

o církvi nedá říct. Vztah církev a Krista je označen jako totus Christus (celý 

Kristus)8, čímž se vyjadřuje provázanost církve a Krista ve vzájemné 

jednotě. Vhodným náčrtem je možno vztah Boha, Krista, církve a ostatního 

stvoření vyjádřit následovně: 

 

                               (c) totus Christus 

(a) identita Boha 

                                         

(b) prostor opus ad extra  

 

 Pro vysvětlení jednotlivě vedených polí uveďme následující: církev, 

byť v čase sdílí stejný prostor (pole b) se stvořením, které se má k Bohu 

jako opus ad extra9. Sama takto označena být nemůže, jelikož je prostorem, 

v němž se zpřítomňuje Kristus (Christus praesens). Z toho důvodu je s ním 

označena jako totus Christus10 (pole c). Kristus se však má k Bohu tak, že 

je jeho druhou identitou. Toto specifické řetězení vazeb (Bůh → Kristus  → 

                                            
8 Volně podle R. Jenson, ST 2, str. 167. 

9 Vhodným vyjádřením je tato definice - V. Lossky, Dogmatická teologie, str. 30: „Svět 
je ze své podstaty jiný než Bůh. Existuje mimo Boha – ne co do místa, nýbrž co do 
přirozenosti.“ 

10 J. Trojan, Ježíšův příběh – výzva pro nás, str. 186: zde pozorujeme pojetí christologie 
J. Moltmanna, kdy lze spatřit „…v pojmu totus Christus (celý Kristus) všechny úseky 
příběhu toho, kdo byl znám jako Ježíš Nazaretský a vyznáván jako Kristus, Syn člověka, 
Pán, Syn Boží. Jinak řečeno, jde o spojení historické a eschatologické perspektivy. V první 
předchází narození celý život, ale v druhé je tomu naopak – budoucnost předchází 
minulost, poslední je první! […] celé bytí je vtahováno do nové skutečnosti, která přichází 
z budoucnosti.“ 

Bůh 

Stvoření 

Kristus 

církev 
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církev) má pro církev takové důsledky, že, byť sdílí se stvořením stejný 

prostor, nemůže být s ním nezaměnitelná. Církev je v porovnání s 

prostorem stvořeného světa sama prostorem jiného typu. Nachází se však 

v jeho středu.11  

Svislý obdélník, totus Christus (c), vyjadřuje moment prostoupení 

svou povahou dvou kvalitativně odlišných rovin (a) a (b). Toto prostoupení 

se děje oběma směry. Jedná se vlomení jedné roviny do druhé, které bylo 

uskutečněno v Kristově sestoupení (inkarnace) a jeho vyvýšení (vystoupení 

na nebesa).12 

(w) (z)    

       sestoupení             vyvýšení  

       (inkarnace)            (vystoupení na nebesa) 

(x)                         (y) 

 Totus Christus (c) se realizuje Kristem a Duchem v několikerém 

pohybu. Kristus je jakoby prvotinou tohoto pohybu, díky němuž se „proklestí 

terén“ pro pohyb, který se následně prostřednictvím Ducha opakuje s církví. 

V tom, že Duch sestoupí na církev a zopakuje spolu s ní Kristův pohyb, čímž 

ji spojí s Kristovým příběhem, je možné spatřit vlastní počátek církve. Duch 

sestupuje (událost volání), aby církev mohla být církví (událost svolání) 

spojením v Krista. Kristus se stává hlavou těla těch, jsou svoláni (evkklhsi,a) 

a ti mu pak patří (kuriakῇ). Toto vzájemné spojení, které je iniciováno činem 

Krista a jehož vnitřní dynamikou – samotným umožněním – je pohyb Ducha, 

                                            
11 Může se však stát, že církev, která je se světem nezaměnitelná, může ale být ve 

světě přehlédnutelna. Viz. J. L. Hromádka, Evangelium o cestě za člověkem, str. 248: 
„Není viditelných hranic mezi církví a světem. Svět proniká do samé svatyně církevního 
společenství. […] Je to sebeklam domnívat se, že církev tvoří uzavřený a chráněný 
prostor, kam nedoléhá ruch a zmatek, zápas a tužba tohoto světa.“ 

12 Toto vloviny jedné roviny do druhé konvenčně označujeme jako „zjevení“, tedy 
odhalení existujícího. Bůh je ve své neprostupnosti (Jb 23,17) a jinakosti (Iz 55,8) pro lidský 
zrak skrytým Bohem (Deus absconditus). Stává se však zjevným Bohem (Deus revelatius) 
prostřednictvím Krista, své druhé identity, a to v podobě služby a utrpení - sub specie 
contraria (pod protikladnou způsobou), tedy svým ponížením v inkarnaci (status 
exinanitionis) a svým následným vyvýšením do slávy (status exaltationis). Kristus je svým 
pozemským přebýváním ve stvoření (opus ad extra) jako přítomný Bůh (Deus praesens), 
Bůh se stává sám sobě svým protějškem jako Boží nástroj (opus Dei ad extra). 



18 
 

novozákonní texty vykreslují pomocí obrazu Krista jako hlavy a církve jako 

jeho těla (Ef 4,15; Kol 1,24).  

Je zajímavé, že toto srůstání hlavy s tělem, přináší nečekaný 

důsledek. Tím je pohyb na přiblížení mezi lidmi, tedy i růst těla s tělem, 

srůstání vzájemných údů dohromady.13 Jedná se tedy o několikasměrný 

pohyb: na vertikále i horizontále.  

(w´) (z´)    

      svolávání                patření/náležení  

       (evkklhsi,a)            (kuriakῇ) 

(y´)                        (y´)  

 Kristus jako opera Dei ad extra se stává projevem Božího sebe-

zjevení (revelatio) a analogicky se tak stává prostorem Božího sebe-

vztažení (relatio). Pokud by došlo k vzájemnému oddělení těchto 

skutečností (zjevení a vztažení), Boží sebe-zjevení v Kristu by zůstalo 

událostní singularitou. Boží dějinný pohyb by zůstal redukován na konkrétně 

izolovaný bod v čase jako náhodný záblesk skutečnost z jiného světa a 

komunita věřících (církev) by patrně nikdy nevznikla (akorát by se tradovala 

vzpomínka na Boží zjevení jako na událost v minulosti). Je to právě trvalý 

most Božího sebevztažení/sebevztahování k člověku (a člověka k člověku) 

jménem totus Christus. Tak dochází k výplni časového prostoru mezi 

událostní singularitou Božího zjevení a eschatonem prostřednictvím 

existence církve. Eklesiologie je tudíž svou povahou těsně spjata se 

soteriologií. Spolu sehrávají jednu a tutéž funkci, vést k spásné přítomnosti 

Krista. Jelikož ti, kteří jsou svoláni a patří Pánu (církev), jsou ve svých 

viditelných společenstevních projevech (církevní sbory, farnosti, 

denominace…) vázání na svůj konkrétní čas a prostor, stává se Boží 

                                            
13 Y. Congar, Za církev sloužící a chudou, str. 58: „Pro budování tohoto křesťanského 

společenství existuje jeden jediný zdroj, Ježíš Kristus, hlava, z které odvozuje tělo všechen 
svůj život a růst […] Avšak počínaje Kristem, všechno, co každý dostává, má za účel 
budovat jeho tělo: Takto je každý ustanoven za prostředek k životu a růstu všech 
ostatních.“ Congar dále pokračuje: „V tomto životním statutu Kristova těla můžeme vidět 
anticipaci, znamení, vzdálenou předzvěst ʹBoha, který je všechno ve všemʹ.“ 
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všudypřítomné promluvení/promlouvání14 nabídkou15, která je nadto 

doprovázena samotnou realitou viditelného přitakání Boha člověku, 

zhmotněného v podobě viditelně existující církve v a pro tento svět. Církev 

jako ta, která je vy-volána (evkklhsi,a) a nepatří sama sobě (kuriakῇ). 

Realizuje své pozemské přebývání mezi operibus ad extra16, a tak se stává 

prostorem dosvědčování o přítomném Slovu, jelikož je sama jeho 

přítomností. Je tedy ukazatelem nepřítomným, a to směrem k přítomnému 

Slovu.17 Spása se udílí v církvi, neboť „Ježíš Kristus je hlava, ze které 

odvozuje tělo všechen svůj život a růst.“18 Církev je v tomto smyslu 

prodloužený Kristus (Christus prolongus). Jak je to možné? Záleží na úhlu 

pohledu. Církev ví, co svět neví, a sice že je tělem své hlavy. Církev jakožto 

společenství kolem chleba a vína, o nichž Kristus řekl, že jsou jeho tělem a 

krví, které se za ně vydává, tak rozpoznává vírou ve svém středu protějšek. 

Je schopna modlitby, mluvit v pátém pádě. Pro svět je to však pouhé ono, 

něco jakoby postrádající téma, o kterém se něco pouze konstatuje, mluví 

v prvním pádě. Je tomu tak proto, že svět zatím vidí pouze chléb a víno a 

nerozpoznává ve víře, že to, co je přítomno, je Kristovo tělo a krev, které se 

vydává. O otázce samotné Kristovy přítomnosti bude pojednáváno v druhé 

části této práce. Následná podkapitola se dotkne podoby netematického 

mluvení o Bohu a z toho vyplývajících eklesiologických možností. 

                                            
14 K oné vidovosti promluvení/promlouvání a sebevztažení/sebevztahování je v tomto 

případě nutné upřesnit následující: Viz. H.G.Pöhlmann, Kompendium evangelické 
dogmatiky, str. 32. „Bezprostřední zjevení (revelatio specialis immediata) je ukončeno 
s dobou prvotních svědku […]. Za neukončení a progresivní lze považovat pouze 
zprostředkované zjevení (revelatio specialis mediata), a to ve smyslu barthovského 
trojtaktu Božího slova: ʹzjeveníʹ → ʹBibleʹ → ʹzvěstováníʹ.“  

15 K. Barth, Uvedení do evangelické teologie, str. 199: „Sbor nemluví je slovy. Mluví už 

faktem své existence ve světě […]“ 

22 Autor na jiném místě myšlenku poměru církve ke světu vhodně rozvádí slovy:  

„Ona [Církev] je Boží komunitou, ne normální komunitou tohoto světa.  
Církev ví to, co svět neví, [a to] že existuje ten Vzkříšený; 
doufá v to, v co svět si neodváží doufat, [a to] že pravda a láska zvítězí; 
miluje to, co svět nenávidí, [a to] Boží vůli. 

Dále pokračuje myšlenkou poměru světa k církvi: „Kde se církev objeví, svět se ji často 
pokusí zaškatulkovat do role svého náboženského kaplana. Církev se vždy nemůže otočit 
zády k této žádosti, ale když si církev nechá pro sebe vnutit myšlenkový program světem, 
církev podvede sama sebe.“ R. Jenson, A Large Catechism, oddíl: The Creed - VIII 

17 LD I/2.2: „Církev má svým jednáním odkazovat od sebe: je svědectvím […] má 

věrohodně a přiměřeně zvát a dosvědčovat Boží milost jako spásu světa.“ 

18 Y. Congar, Za církev sloužící a chudou, str. 58 
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Církev v prostoru víry netematicky 

 Jestli existují i jiné cesty k Bohu, tedy cesty jdoucí věcně mimo trasu 

zvanou totus Christus (např. ve formě anonymního a netematického 

poznání Boha), ať už v podobě pluralismu nebo implicitně participováním 

na toto Christo (inkluzivismus K. Rahnera a jeho pojetí anonymní 

křesťanství), či nikoliv (K. Barth),19 je otázka, jíž se tato práce může 

dotknout pouze okrajově. Pro naše uvažování je obzvláště zajímavé řešení 

v podobě inkluzivismu Karla Rahnera. Ten rozvíjí myšlenku, kdy na jedné 

straně stojí Boží objektivní nabídka v Kristu pro člověka, která je na druhé 

straně, tedy na straně člověka, existenciálem jeho života. Řečeno opačným 

směrem, že co je na straně každého člověka existenciálem, je momentem 

sebe-sdělení Boha světu, který má svůj cíl a vrchol v Ježíši Kristu. 

V takovém případě se jedná o ne-plně reflektovanou dějinnost Božího sebe-

sdělení. Potud význam pojmu „anonymní křesťanství“. Rahner druhým 

dechem dodává, že křesťanem je v dimenzi reflektované dějinnosti tohoto 

sebe-sdělení Boha jenom ten, kdo se výslovně hlásí ke Kristu.20 Na našem 

předchozím náčrtu by se myšlenka dala zobrazit jako rozostření písmene 

(x´) ze strany člověka, který zřetelně nerozpoznává Boží sebe-zjevení 

v Kristu. Přesto jeho existenciálem je zřetelné písmeno (y´), neboť se 

k němu Bůh v Kristu objektivně přiznává a přibírá jej jako anonymního 

křesťana, tedy vlastně nic netušícího, do bodu (z´). Toto pojetí předpokládá 

u člověka tzv. „hledající christologii“, která nachází, co hledá, právě v Ježíši 

z Nazareta.21  Rozdíl mezi pluralismem Johna Hicka a inkluzivismem Karla 

                                            
19K. Barth razí pojem ʹdvojí predestinaceʹ, v níž se spása děje s maximální 

christocentričností, neboť „…nemůžeme poznat naše vyvolení v Ježíši Kristu, aniž bychom 
napřed – především opět v Něm – poznali naše zavržení.“ J. Štefan, Karl Barth a ti druzí, 
str. 212. Zde se primárně neřeší eklesiologie. Nicméně takto formulovaná nekompromisní 
christologie spolu s odmítnutím přirozené teologie a negativním postojem k náboženstvím, 
v nichž Barth vidí jednoznačně troufalou sebeprojekci člověka a diskontinuitu vůči 
evangeliu, nám dává tušit, že se bude jednat o mnohem ʹneanonymičtějšíʹ a 
ʹneinkluzivnějšíʹ pozici než tu, kterou nacházíme u Rahnera. H. Küng v kontrapozici vůči 
Barthovi a jeho pojetí Krista jako jediného světla, vedle něhož nemohou být žádná jiná 
světla (KD IV/3), rozbíjí teorii této „výlučnosti, která neodpovídá Božímu záměru s lidstvem“ 
svou vlastní teorií existence vícera světel, […] „která je možno spojovat.“ Viz. H. Küng, 
Ježíš, str. 220-221. 

20 K. Rahner, Základní kurz víry, str. 114., podle zpracování Dr. Michala Altrichtera, 
Th.D. 

21 Ibid., str. 166. 
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Rahnera lze spatřit v tom, že když v případě nekřesťana či anonymního 

křesťana dochází k uvědomování existenciálnosti (či řečeno hickovským 

jazykem, v touze po tom, co je „Skutečno“), byť vnější projevy takovéhoto 

náboženského vyznávání mohou být nesporně identické, Rahner s tímto 

ne-tušícím člověkem zůstává důsledně na eklesiologických pozicích v rámci 

skutečnosti solus Christus a jeho soteriologické kotvě v podobě kuriakῇn.22 

Rahnerovým východiskem je pojetí lidské zkušenosti Boha jakožto něčeho, 

co nelze myslet jako jednu z věcí vedle jiných, jelikož se jedná o celistvou 

zkušenost. Druhý východiskem je předpoklad radikální snahy člověka 

překračovat sebe sama až do těch neobsáhnutelných míst, kterým se říká 

tajemství.23 Zde pak křesťanská neanonymní víra zřetelně rozpoznává 

Boha.   

  Josef Petr Ondok problematizuje takovéto uvažování následující 

úvahou: „Rahner svůj přístup nazývá metodou ʹtranscendentálně-

antropologickouʹ. Výraz ʹtranscendentálněʹ vyjadřuje apriorní zaměření na 

skutečnost, která přesahuje empirický a dějinný svět. Termín 

ʹantropologickýʹ značí obrat k subjektu jako východisku reflexe […]. 

Antropologický přístup takto Rahner aplikuje na teologii. Ptáme-li se po 

Bohu, musíme se nejprve ptát po člověku, neboť Boží Slovo se stalo 

člověkem. […] Vnucuje se nám otázka, zda zkušenost transcendence je tak 

samozřejmou zkušeností, za jakou ji Rahner pokládá.“24 Rahnerův 

myšlenkový pokus je snaha jít cestou neuvědomělé eklesiologie zdola. Ta 

je svou netematičností v nebezpečí rozplynutí se v naprosté imanenci, 

jelikož církev (ať už myšlena jako pohyb zavolání shora - evkklhsi,a, či jako 

patření a vytažení nahoru – kuriakῇ) je skutečností „vlomení“ 

transcendence do imanence a zpětným „pohybem nahoru“ imanence do 

transcendence. Josef P. Ondok pak správně pochybuje o tom, jestli ona 

                                            
22 LG se soteriologicky rozkračuje skutečně doširoka: LG 2/16 a) ať už v případě národa, 

z něhož se zrodil Kristus podle těla – je nazván vyvoleným národem; b) Výslovně jsou 
zmíněna další monoteistická náboženství, na která se vztahuje plán spásy; c) a konečně 
se zmiňuje, že „…spásy mohou dosáhnout všichni, kdo bez viny neznají evangelium a jeho 
církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit 
jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí.“ 

23 Volně podle K. Rahner, Zkušenost Boha v dnešní době, str. 85-89. in Karl Josef 
Kuschel, Teologie 20. století : Antologie.  

24 J. P. Ondok, Důkaz nebo hypotéza Boha?, str. 66. 
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zkušenost transcendence je samozřejmá, jestli k ní nutně ze strany člověka 

vůbec dochází.   

 K tomu je třeba dodat, že Rahner ve své snaze o příklon 

k nekřesťanu jde ještě dále, a to ve svém konceptu „futurální eklesiologie“. 

„Tváří v tvář čím dál většímu odnáboženštění lidské společnosti a 

skutečnosti, že prostor nikoho (myšleno prostorem mezi přítomností a 

utopistickou budoucností) se dnes začíná zaplňovat, neboť člověk se 

začíná plánovat geneticky, psychologicky, hospodářsky, sociologicky. […] 

Církev v tom všem nemůže svoji budoucnost jen protrpět. […] bude třeba 

přihlédnout k existenciálnímu dosahu [křesťanské] zvěsti. Nejvnitřnější 

jádro křesťanského poselství vlastně neříká víc, než že absolutní tajemství, 

které nazýváme Bohem, se ve své nejvlastnější, nejvnitřnější slávě sděluje 

člověku v ʹmilostiʹ a tento příslib je dějinně uzemněn v Ježíši Kristu.“25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 J. Smolík, Současné pokusy evangelia, kapitola e) Eklesiologická futurologie, str. 

105-106 
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Církev v prostoru víry tematicky 

 Oproti netematickému přístupu k církvi, která je prostorem Božího 

sebe-vztažení k člověku, stojí přístup tematický, tedy uvědomělý. Výše bylo 

zmíněno, že Rahner tuto skutečnost popisuje jako reflektování dějinnosti 

sebe-sdělení Boha a výslovné přihlášení se [člověka] ke Kristu.26 Dotaženo 

dále, tyto dva vzájemně rozlišitelné přístupy lze uchopit ve vyjádření pomocí 

pojmových dvojic: ʹřádnáʹ a ʹmimořádnáʹ cesta k církvi, místu Božího sebe-

vztažení k člověku, a ʹřádnáʹ a ʹmimořádnáʹ cesta spásy. Řádnou cestou je 

ono výslovné přihlášení se ke Kristu, mimořádná cesta je například 

nabídnuta (podle LG) národu, z něhož se narodil Kristus podle těla, 

ostatním monoteistickým věřícím a všem lidem Boha upřímně hledajícím. 

Podle Rahnera rovněž člověku vztahujícímu se neuvědoměle k existenciálu 

své existence, jímž je Bůh.  

 Toto přísné rozlišování dvou přístupů je rozvíjeno tím způsobem, že 

je až následně včleněno do pojetí historie a konceptu dějin spásy, který se 

dělí na období středu, období přípravy a období přijetí.27 Děje se tomu tak 

v takové míře, že se až nakonec jeví, že netematický přístup ke Kristu 

vlastně neexistuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 K. Rahner, Základní kurz víry, str. 114., podle zpracování Dr. Michala Altrichtera 

27 H. G. Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, str. 37 
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Přitakání netematickému přístupu 

 Pojetí O. Culmanna a jeho linie spásy vyjadřuje to, že dějiny se 

ubíhají „od mnohých k jednomu a od jednoho k mnohým, a sice v jednom 

jediném Kristu, středu dějin spásy, ke kterému vše směřuje, a z něhož se 

vše rozevírá.“28  

 

lid Boží před Kristem                        Kristus                      lid Boží po Kristu  

zaslíbené Slovo              Slovo                         zvěstované Slovo                     

přiřknutí spásy  příchod spásy               přiřknutí spásy 

prospektivně29                      bezprostředně30      retrospektivně31 

 

 Tento náčrtek vhodně ilustruje napětí vznikající z důsledného 

aplikování Rahnerova postoje na univerzální situaci člověka (bez ohledu na 

bod v čase, ve kterém se právě nachází). Jestliže Rahnerovo pojetí 

přiznává spásu člověku neznajícího Krista (přesto ke Kristu implicitně 

směřujícímu), a to i v období po Kristově příchodu, neváhá jej zcela 

samozřejmě zařadit do církve. Analogicky by bylo možné to samé tvrdit i o 

člověku před Kristovým příchodem, u něhož se však musí předpokládat 

implicitní směřování k někomu, kdo ještě nepřišel. Řečeno pozitivně jako 

směřování k někomu, kdo má přijít a je ve víře vyhlížen. V takovém případě 

je pojem totus Christus mnohem plastičtější, neboť prolepticky existuje již 

před svým příchodem do času, kdy se má následně zmocnit této své 

zárodečné pra-církve žijící v očekáváních, že se v něm stane plně církví. 

                                            
28 Ibid., str. 45 

29 Lid Boží před Kristem jako zárodečná církev, které se prospektivně v čase dostává 
spásy na základě budoucího jedinečného Kristova činu. Tato zárodečná církev naslouchá 
před-Slovu v podobě hlasu proroků ohlašujících příchod mesiáše, a tak přináší vědomí 
poselství o Bohu. 

30 Jde o událostní singularitu příchodu Krista, který jednou provždy a za všechny přináší 
spásu, a sice nejenom přítomné církvi, která zakouší bezprostřední Kristovu přítomnost. 
Kristus přináší plné poznání Boha. 

31 Lid Boží po Kristu jako plně konstituovaná církev skrze Ducha. Dostává se jí spásy 
statutárně retrospektivně, tedy z minulého jedinečného činu Kristova. Tato církev 
naslouchá zvěstování slova o Slovu. 
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Celou úvahu je možné přiblížit vhodným přirovnání o hořčičném semenu. 

Jestliže Boží království je jako hořčičné semeno, pak je i před svým 

vyklíčením samotné Božím královstvím prolepticky. Právě v každém svém 

okamžiku je hořčičné semeno zároveň plně Božím královstvím, jelikož 

hořčičné semeno je samo o sobě plně odpovídající skutečností své 

vývojové fáze růstu. V případě netematického přístupu se vlastně 

setkáváme s pojetím Božího království jako hořčičného semene, jež je tak 

malé, že není rozlišitelné od ostatních skutečností a do příchodu Kristova 

zůstává kusé, jakoby postrádající své téma.  

 Zde jsme došli do bodu, kdy čas a prostor jsou vlastně identickými 

veličinami v „jízdním řádu“ života církve, jelikož v nich (tedy v čase a 

prostoru) je možno vždy nalézt totum Christum. Kristus se svým příchodem 

vlomil (doba jeho bezprostředního příchodu), byl prospektivně očekáván 

(proleptická přítomnost v minulost) a následně přítomen (retrospektiva na 

jeho vlomení) v církvi.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 „ […] s příchodem Ježíše Krista se ontický status celého světa proměňuje, příchodem 

Ježíše Krista člověk již není takový, jakým byl dříve. A toto tvrzení, tento nový stav, platí 
pro celý prostor lidských dějin, ante i post Christum natum. P. Gallus in P. Macek, P. Gallus, 
Teologie jako věda : dvě perspektivy, str. 110 
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CÍRKEV V ČASE VÍRY A V PROSTORU 

  

Záměnou slov nadpisu „čas“ a „prostor“ se vyjadřuje vzájemná 

souvztažnost těchto kategorií, i když nyní v opačném směru pohledu. 

Otázka církve úzce souvisí s problematikou soteriologie a eschatologie, 

tedy příchodu spásy nejen v prostoru, ale i v čase (do času).  

 Autor stanovuje tento předpoklad ohledně konce času: „Bůh zakládá 

církev tím, že nedopustí, aby vzkříšení Ježíše znamenalo konec, a to 

prostřednictvím „odložení parusie“.33 Následuje citace Alfreda Loisyho: 

„Ježíš hlásal království, ale byla to církev, jež přišla.“34 Odložení parusie pak 

interpretuje v intencích víry Izraele v završení dějin Bohem, spásy Izraele a 

pohanů, tedy jako přípravu na konec prostřednictvím následujících vět: 

„…existence času, kdy on [Ježíš] je vzkříšen, zatímco jeho lidé dále umírají 

a rodí se ve svých pokoleních, přináší řešení do antinomie samotné naděje 

Izraele. Jedna stránka tohoto se týká historického úkolu Izraele. Zvěstování 

Izraele mělo být požehnáním všem národům; proroci interpretovali naplnění 

zvěstování jako shromáždění národů ke společenství spolu s ním [Izraelem] 

v uctívání pravého Boha. Ale když je nakonec patrné, že osud Izraele může 

být naplněn pouze v rámci nového stvoření vně tohoto věku, nevypadá, že 

by zbýval prostor pro takovéto shromáždění v tomto věku … Kdyby 

vzkříšení Ježíše znamenalo okamžitý [eschatologický] konec, úkol Izraele 

by byl přerušen.“35 

 

 

 

 

                                            
33 R. Jenson, ST 2, str. 170 

34 A. Loisy, L’Evangile et L’Église, str. 153: „Jésus annonҫait le Royaume, et c’est 
l’Église qui est venue.“ in R. Jenson, ST 2, str. 170. 

35 R. Jenson, ST 2, str. 170-171 
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Církev jako eschatologická oklika 

 „Církev není nic jiného než vhodným (byť dopředu 

nepředvídatelným) úkrokem v Hospodinově slibu Izraeli. Církev je, jak Loisy 

naznačil, eschatologickou oklikou36 (detour) Kristova příchodu …, [což je] 

přesně v zájmu úkolu Izraele.37 A není tomu tak, že by okliky nebyly 

typickým [jevem] zápletky Hospodinova příběhu38 s jeho lidem […]. Tudíž, 

církev není ani uskutečněním nového věku, ani předmět starého věku, ale 

událost uvnitř události příchodu nového věku.“39 

W. Brueggemann40 nabízí řešení diskontinuity tím, když prokáže, že 

diskontinuita per se v podstatě neexistuje: 

a) SZ je ve svém svědectví silně polyfonní. Nic, co se týče teologických 

nároků SZ, není zřejmé nebo jednodimenzionální. [Teologické nároky] 

zůstávají nápadně otevřeny. 

b) Ona polyfonní otevřenost podstaty SZ si žádá interpretaci. Nejedná se 

tedy o zneužití textu, nýbrž je tato aktivita dovolena (ba přímo vyžadována) 

samotným textem. 

c) Spolu s rozpoznáním polyfonie, která trvá na imaginativním výkladu 

(imaginative construal), je možné věrohodně a přiměřeně říci následující: 

Raná církev, byvši zasažena osobou Ježíše, shledala nevyhnutelnost 

vztažení polyfonního pojetí textu na své vlastní okolnosti, vzpomínání a 

kontinuální vědomí přítomnosti Ježíše. Brueggemann věří, že tento 

imaginativní výklad (imaginative construal) je věrohodný čin. 

                                            
36 Onu chatrnost, ba až skoro nesamozřejmost takovéto okliky zpracovává ap. Pavel 

v myšlence ohledně naroubování cizí větve na olivu. Větev jakožto cizí prvek může být 
velice snadno vylomena. (Ř 11,21) 

37 Toto pojetí nás nevyhnutelně staví před otázku vztahu mezi Izraelem, lidem “staré 
smlouvy”, a lidem „nové smlouvy“, církví. Jedná se o pojetí kontinuity v diskontinuitě, která 
je nejenom otázkou vzájemného vztahu těchto dvou komunit k sobě navzájem, ale i 
svatých Písem, jež tvoří referenční rámci jejich vlastního sebe-pochopení. 

38 Hospodinův příběh je komunitám dosvědčován pomocí textů, čímž se znovu vracíme 
k otázce pojetí skripturologií dvou komunit, které se vůči sobě mají v plodném napětí 
„kontinuita-diskontinuita“.  

39 R. Jenson, ST 2, str. 171 

40 Volně s přihlédnutím k W. Brueggemann, Theology of The Old Testament, str. 731-

732. 
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d) Brueggemann zároveň odmítá, že by se polyfonie SZ textů měla 

vyčerpat pouze ve výkladovém pojetí NZ. Mohlo by rovněž dojít k redukci. 

Starý zákon tak svou povahou odkazuje vně sebe, a přitom je sám v sobě 

plně autonomní. 

V bodech a)-d) se SZ odmítá „domestikovat“ jediným možným NZ 

výkladem (či samozřejmě jakýmkoliv jiným). Tato skripturologická 

otevřenost vede k otevřené eklesiologii. Onen nepředvídatelných úkrok 

(eschatologická oklika, detour) je z povahy takto chápaných textů možný.  

Je však třeba si položit otázku na adresu tohoto reader response čtení, 

nakolik samo neztrácí - svou otevřeností pro všemožně roztodivné významy 

založené na různých zkušenostech jednotlivých komunit - na svém obsahu. 

 K obsahové legitimitě takového čtení je ovšem říci to, že se 

předpokládá odložená parusie jako Bohem chtěná skutečnost. 

Uprostranění, které je způsobené odloženou parusií, zaplňuje církev, jež je 

eschatologickou oklikou, nepředvídatelným úkrokem, detour na časové 

ose, událost uvnitř události příchodu nového věku.  

V Hospodinově příběhu s jeho lidem není nepředvídatelný úkrok 

nelegitimním nebo netypickým jevem, neboť i SZ texty svou povahou 

ukazují na nezpochybnitelnou rozmanitost Božího jednání se svým lidem. 

To, nakolik je eschatologický detour, církev, legitimním Božím lidem, který 

je konstituován příchodem Ježíše Krista, tedy nakolik se jedná o Bohem 

chtěnou skutečnost, je rozhodnutím Boha samotného. Toto rozhodnutí není 

mimo Krista odvoditelné z ničeho jiného, neboť je věcně závislé právě na 

příklonu Boha v Ježíši Kristu, který vstupuje mezi opera ad extra (z nichž si 

povolává církev a spolu-vytváří totum Christum). Jelikož se jedná o Boží 

rozhodnutí, má axiomatickou povahu.  

 Možnost dvou komunit spatřovat jedna v té druhé také lid Boží, je 

jejich vlastním rozhodnutím víry. V případě Izraele pak rozhodnutí takto věřit 

bude vždy zatíženo dějinami, kdy jedna komunita si víru té druhé 

vynucovala. Spolu-věřit, a sice jeden v druhého, je trvalým úkolem 

současného sbližování na poli abrahámovské ekumeny, se kterým žádná 

ze stran asi nikdy nebude hotova. 
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Eschatologická oklika jako důsledek rozdvojené 
eschatologie? 

„Bůh se přiznal k Ježíši […]. Jeho nová přítomnost, kterou křesťan 

odhaluje vírou […], je nečekaným a paradoxním naplněním první části 

židovské eschatologie tehdejší doby: Mesiáš je již znám – je to ukřižovaný 

Ježíš. Druhá část, příchod „království Božího“, je předmětem očekávání 

víry. Dějiny se od té doby odehrávají mezi těmito dvěma opěrnými body 

víry.“41  

                                      Rozdvojení eschatologie 

     1. 3. 

 

2. 

příchod Mesiáše     čas a prostor ke shromažďování       království 

            díky odložení parusie 

 

Přítomnost a budoucnost [body 1-3] jsou jednotným základním pohybem 

Božím.42 

 Nerozdvojená eschatologie by patrně znamenala, že body 1 a 2 by 

byly v zákrytu, čímž by příchod mesiáše znamenal příchod království, a tím 

konec veškerému shromažďování. Právě rozdvojení eschatologie 

(/1/Mesiáš již přišel; /3/ příchod království je předmětem očekávání) 

uprostranilo církvi místo k existenci /2/. Toto nečekané rozdvojení je 

prostorem milosti pro onen již zmíněný eschatologický detour. Vzniklé místo 

mezi oběma eschatologickými body je prostorem pro faktické přebývání 

Boha skrze Krista ve své shromažďovaném lidu. Toto přebývání Boha v 

Kristu43 umožňuje existenci církve, s níž tvoří totum Christum. Jensonem 

                                            
41 P. Pokorný, Josef Bohumil Souček, str. 145-146 in TR 2/2012 

42 J. B. Souček, Teologie apoštola Pavla, str. 61. 

43 F. Vouga, Teologie Nového zákona, str. 333: „Metafora těla se bezpochyby rodí ze 
slov ustanovení večeře Páně. Lámaný chléb je nejen znamením těla Páně Ježíše 
vydaného pro nás, ale i ʹtěla Kristovaʹ přítomného na zemi v podobě shromážděného 
společenství.“ 
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navrhované pojetí, které odhaluje níže zmíněná citace, navrhuje faktickou 

neshromážděnost44 církve před eschatonem. Opačný názor by tvrdil, že 

shromážděnost církve před eschatonem je možná, ba přímo vyplývající 

z její podstaty, neboť církev je již nyní přece součástí totum Christum.  Být 

v Krista vrůstající, znamená být orientovanou a uspořádanou skutečností, 

což může být chápáno jako jiné označení pro shromážděnost.  

 Zde již zmíněná citace R. Jensona: „Církev existuje v a skrze 

anticipaci. Boží lid se nemůže shromáždit na tomto světě před posledním 

dnem, tudíž církev může nyní být lidem Božím v anticipaci tohoto 

shromáždění jako společenství, jež žije skrze to, co z něj Bůh 

eschatologicky učiní45.“ Církev je ʹtělemʹ toho Krista, jehož tělesný odchod 

k pravici Boží byli jeho učedníci svědkem, a jehož návrat v tomto způsobu 

stále očekáváme46. Církev je ʹchrámemʹ toho Ducha, jehož skutečnost mezi 

námi je předzvěstí či závdavkem.47 A takto je církev skutečně lidem Božím 

a tělem Kristovým a chrámem Ducha. Neboť to, co mohou tvorové očekávat 

od Boha, je jejich bytím.“48 

                                            
44 Místo pojmu ʹneshromážděnostʹ lze spatřovat v realitě života církve spíše její 

ʹnepročištěnostʹ, tedy, že na církvi ulpívá a s ní se směšuje nejen to dobré. Církev je tudíž 
corpus mixtum. (Mt 13,30) Ono shromažďování na konci věků nebude shromažďováním 

něčeho nového, nýbrž odhalením toho, co již církví vlastně bylo. (Mt 25,32-34) 

45 Zde bych si s autorem dovolil polemizovat v otázce povahy slovesa „will make“, které 
překládám slovesným tvarem dokonavého vidu „učiní“. Tímto se poukazuje na věc, jako 
na budoucností akt. Na základě vlastního teologického pochopení navrhuji užití 
indikativního prézentního slovesného tvaru (God makes), jelikož eschatologie se již, dle 
mého chápání, děje; případně použití tvaru konjunktivu (God make), čímž lze vyjádřil 
modalitu možnosti. V otázce modality bych se autorově záměru jistě nezpronevěřil, jelikož 
i ten namísto vyjádření jistoty budoucího času skrze vazby „going to“ volí pomocné sloveso 
„will“. 

46 Kristus jako hlava srůstá se svým tělem nejenom v prostoru svého lidu (nynější, 
minulý i budoucí lid Boží), ale i postupně v čase (zatím pouze částečně, v závěru dějin - 
eschatonu - v plnosti). Když dojde k vzájemnému dokonalému vrostení na konci dějin, bude 
Kristus ve všem a vše se před ním skloní (Fp 2,11). 

47 Zde je nutno vyjasnit vztah mezi pojmy: plná přítomnost Ducha v církvi a závdavek 
Ducha v církvi. J 14,16-18 ztotožňuje parakléta s Duchem pravdy, který bude s učedníky 
navěky. Ježíš své učedníky nezanechá osiřelé, neboť k nim přijde. Pokud zde janovská 
teologie vnímá příchod parakléta jako plnost Kristovy přítomnosti, kdy prostřednictvím něj 
Kristus mezi učedníky přijde a nenechá je tímto osiřelé, pak se již nejedná o závdavek, ale 
o plné Kristovo bytí v církvi. Pokud se zde myslí na dvě odlišitelné skutečnosti - para,klhtoj 
(přímluvce, který je závdavkem) a příchod Kristův (plná přítomnost) - pak se jedná pouze 
o onen (Jensonem myšlený) závdavek. 

48 R. Jenson, ST 2, str. 172 
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 Tato jednostrannost je nakonec autorem vyvážena citací: „Církev je 

místem nebo lidem, kde Bůh přebývá, aby nás přivedl ke vstupu49 do 

nebeského království, neboť [církev] je bránou nebe.“50 

 „Církev je okamžikem v příchodu království, a takto je bránou 

„přítomného času“ království s Bohem, což znamená s nebem. Zdali 

řekneme, že svátostná přítomnost nebe uvnitř církve je bránou nebe nebo 

s Lutherem, že církev jako taková je svátostnou bránou nebe, závisí na 

momentálním směru našeho uvažování […] Pokud uvažujeme o církvi jako 

o společenství (community), můžeme nazvat církev samu bránou nebe. 

Pokud uvažujeme o církvi jako o asociaci (association), slyšitelné a viditelné 

slovo království uvnitř ní je bránou nebe.“51 

 

Exkurz: Lze „bránu“ obejít? 

Následně vzniká otázka po principiální možnosti recipovatelnosti 

okamžiku příchodu království mimo komunikační mody „brány“, jimiž jsou: 

společenství, slyšitelné a viditelné slovo.  

Okamžik příchodu království se může halit do nejrozmanitějších a 

nejpřekvapivějších výrazových forem, o nichž bychom sotva mohli říct, že 

zapadají do trojího dělení na kategorie, jimiž jsou společenství (křesťanský 

sbor), viditelné slovo (svátosti) a slyšitelné slovo (křesťanské zvěstování).

 Ať už vezmeme v potaz kupříkladu SZ mesiášský poukaz na 

světského politika Kýra perského,52 Lukášem stylizovaný Pavlův rétorický 

výstup v Athénách, v němž rozvíjí argumentaci pomocí přirozené teologie, 

kdy jako vnější důkaz necituje Písma, ale řecké básníky53, chápání 

                                            
49 Významové pole slova „vstup“ bude vždy naplněno takovým obsahem, který závisí 

na typu zastávaného pojetí eschatologie. V případě pojetí eschatologie konce času, kterou 
nacházíme v knize Zjevení, a malé apokalyptice synoptiků, se bude onen vstup jevit jako 
prudký náraz do času. V případě pojetí nadčasové eschatologie, kterou nacházíme 
v Janově evangeliu, pak nepotáhneme přímku dějin až do konce, ale kolmo vzhůru, neboť 
v každém okamžiku se lze nacházet ve stejné vzdálenosti k věčnosti.  

Volně podle: H. G. Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, str. 370. 

50 M. Luther, Ennaratio in Genesis, WA 43:601 in R. Jenson, ST 2, str. 172 

51 R. Jenson, ST 2, str. 172 

52 Iz 45,1 

53 Epimenides; Aratus, Phaenomena 5 
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zvěstování u Justina Martyra a jeho pojetí zárodečného slova (lόgoj 

spermatikόj)54, případně Küngovu teorii vícera světel55, jeden z mnoha 

možných okamžiků příchodu království k nám může přijít zadními vrátky, 

v nečekané podobě „světského“ hávu, takže můžeme být v nebezpečí, že 

se s ním mineme. Na druhou stranu se může stát, že dojde k rušení hranice 

mezi královstvím a operibus ad extra, které nelze směšovat. Ačkoliv Pavel 

tvrdí, že pomocí pozorování stvoření56 lze dojít k poznání Boha,57 nikde 

neruší hranici mezi těmito dvěma svou podstatou nepodobnými 

skutečnostmi a to tak, že by se snad člověk svým přirozeným náboženstvím 

mohl dostat k Bohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54 J. Martyr, Druhá obrana 13 

55 H. Küng, Ježíš, str. 220-221. 

56 Ř 1,19-21 

57 Tuto myšlenku však K. Barth odmítá z důvodů mylných předpokladů při čtení 
uvedeného oddílu. „Nejde o pohany jako takové a o přitakání či navazování na jejich 
pohanská náboženství, ale o pohany, kteří, stejně jako židé, jsou právě teď konfrontováni 
s odsouzením a záchranou prostřednictvím evangelia. Pasáž o poznání Boha není možné 
číst jako nějaké samostatné a na evangeliu nezávislé přirozené poznání. Pavel pohanům 
zvěstuje, že se jím Bůh již vlastně odedávna dosvědčoval o stejné skutečnosti, a sice že 
jsou těmi, kteří pocházejí od Boha, stojí v odporu vůči Bohu a jsou skutečně stiženi Božím 
hněvem. Verši 19-21 Pavel pohanům nedělá žádný kompliment, ale vyzívá je k víře v Boží 
soudný výrok.“ Volně podle K. Barth, Stručný výklad listu Římanům, str. 23-28: 
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KATOLICITA - PRŮNIK ČASU VÍRY A 
PROSTORU VÍRY 

 

 Doposud jsme hovořili o církvi v prostoru víry v čase a o církvi v čase 

víry a v prostoru jako o dvou na sobě nezávislých a podstatně odlišitelných 

tematických celcích. Pod prostorem víry v čase jsme rozuměli univerzální 

pojetí každého Bohu milého lidu, jenž je bezprostředně, prospektivně nebo 

retrospektivně nazván církví vzhledem k objektivnímu Kristovu činu, který 

je jedinečný (jedná se o událostní singularitu). Prostorem jsme rozuměli 

nepřerušené kontinuální a viditelné společenství, které je jedno, a které se 

manifestuje v čase. Je to tedy Kristovo neustále vždy existující tělo, ať už 

chápáno bezprostředně, prospektivně nebo retrospektivně vůči konkrétní 

singulární události Kristova činu, s níž se vše váže. 

 Pod časem víry v prostoru jsme rozuměli partikulární pojetí 

konkrétního Bohu milého lidu, jenž se nečekaně objevuje na scéně času, 

tedy jako společenství, které má v čase počátek i konec. Toto vzniknuvší 

společenství vstupuje do prostoru, v němž již existuje víra v jednoho Boha, 

a tudíž si hledá k němu svůj poměr (Izrael), nebo do prostoru, který 

absentuje tuto víru, a tudíž si v něm hledá uplatnění (svět). Církev ví o své 

časovosti a o proměnlivých společensko-náboženských podmínkách, do 

nichž je stavěna.  

 Církev pohybující se v obou těchto rozměrech (prostor víry, čas víry) 

platících vedle sebe nachází svou orientaci a případný úkol v tom, kdo ji 

vnesl do existence, tedy v Kristu. Takto s ním spojená jako totus Christus 

transcenduje prostor i čas a - viděno zdola - je bránou nebes a - viděno 

shora - je nebem samotným. Tato mnohorozměrná plastičnost a 

izolovanými pojmy neuchopitelná povaha církve dává tušit její katolicitu, pod 

kterou se rozumí právě průnik prostoru víry a času víry, jejichž iniciátorem 

je - skrze Ducha a v Kristu - sám Bůh.  
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Exkurz: Intermezzo jako průběžná sumarizace 

V uvažování této práce došlo k čím dál většímu myšlenkovému 

rozkmitu. Nejprve se začalo uvažováním o událostní singularitě Kristova 

sestoupení (inkarnace, status exinanitionis) a vyvýšení (vystoupení na 

nebesa, status exaltationis), což poté, prostřednictvím Ducha Svatého, 

znovu analogicky opakuje formou svolávání (evkklhsi,a) a nárokování si 

těch, kteří mu patří (kuriakῇ). Tuto dialektiku následného vzájemného 

prorůstání jsme označili pojmem totus Christus (celý Kristus: inkarnace, 

Ježíš Nazaretský, vyvýšený Kristus, který v Duchu buduje svou církev tím, 

že ji svolává, přivlastňuje si, a jíž prostupuje. Ta zas v opačném směru 

vrůstá do něj a kenoticky se stává identická s Ním).  

Následně se uvažovalo nad touto skutečností v izolovaných 

schématech prostoru víry a času i v čase víry a prostoru (vyzkoušeli jsme 

rovněž i alternativnější cesty /což se dělo v náznaku, spíše jako exkurz, ne 

jakožto ústřední téma/, čímž došlo ke zjištění, že sama církev je rovněž 

překvapivou oklikou). Po následném propojení těchto schémat v minulé 

podkapitole se dospělo k tomu, že v této mnohotvaré časoprostorové 

plastičnosti církve lze spatřovat onu její katolicitu, která se nedá jednoduše 

pojmově přirovnat k běžně známým jevům, neboť překračuje čas i prostor, 

čímž se vyjevuje, že se jedná o katolicitu sui generis. 

Je tomu tak proto, že ve světě nám známých jevů lze těžko najít 

takovou skutečnost, která bude překračovat prostor i čas podobně, jak se 

to děje v případě existence církve. V dnešní „macdonaldizaci“ společnosti 

sice dochází k překračování prostoru stíráním rozdílů a tvorbou všeobecně 

akceptovatelné kultury, ale v této globální vesnici však již nedochází 

k překlenování rozdělení pěstováním vzájemného koinonického vědomí 

s výhledem na společně očekávaný τέλος lidstva. Naopak jsme spíše 

svědky atomizace a rozpadu jednotlivých komunit hlásáním příběhu o 

osamoceném konzumentovi, který je orientován na přítomný okamžik 

spotřeby. V obecné (katolické) církvi však dochází ke srůstání těla s tělem, 

k výstavbě těla jeho různými vzájemně nezastupitelnými údy a 

společenstvím jednoho stolu Páně, na němž mají podíl věřící z různých dob 

a míst, a u kterého (na rozdíl od fastfoodů) nikdo nejí sám. 
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Exkurz: Problematika vyjádření 

 Všechna označení o obrazech a strukturální povaze církve se dějí 

jako ilustrace striktně ad hoc (k otázce nakolik se jedná pouze o „obrazy“ se 

tato práce vrací v její druhé části). Je třeba vydržet ono napětí nezbytnosti 

ilustrovat principiálně neilustrovatelnou skutečnost. Proto namísto pokusů o 

demytologizaci je skutečně vhodnější provést remytologizaci, neboť 

přirozený jazyk nevlastní nástroje pro pojmové uchopování nenázorné 

skutečnosti.  

Řešením je volba takových přiměřených výrazových prostředků, tedy 

s ilustrovanou věcí (/1/ aspectum = to co má být zobrazeno) strukturálně 

podobných obrazů (/2/ aspectatum = přiměřený výrazový prostředek pro 

zobrazované), které realizují kýžený dopad zvěsti (/3/ vliv na recipienta, 

který má k dispozici pouze aspectatum).  

 
                 2. aspectatum 
                          (zvolený obraz pro intencionální zvěst) 
 

3. kýžený vliv zvěsti 
(působení na recipienta)  
 1. aspectum 
  (intencionální zvěst) 

 

Cílem není vytvořit zatvrdlý a nepružný58 nákres, anebo naopak 

maximálně fluidní, ba až bezobsažné pojetí, které je vždy identické 

s každým jedním zbožným hnutím mysli. V posledku nejde ani o inflaci 

nesrozumitelných teorií, jež mají pramálo společného s realitou 

společenství církve. Spíše jde o snahu vyjádřit těžko postižitelné 

skutečnosti pomoci vypůjčení si situačně vhodných (v konkrétních pozicích 

strukturálně podobných) analogií, které mají pomoci tématizovat faktum 

Kristova vzkříšení, které je „nefotografovatelné“ a laboratorně 

nepřezkoumatelné v podobě nezaujaté examinace (ta by pak již 

                                            
58 Jazyk „obrazů“ o církvi není určen necírkevnímu člověku, jelikož nechápe jejich smysl 

(nezná aspectum, od něhož má být aspectatum vyvozováno; neví, že pod pojmem „tělo 
Kristovo“ se může rozumět „Christus prolongus“), ale člověku církve. Ten se má s ním 
neustále konfrontovat, protože aspectatum v životě církve působí jako korektiv. 
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nepotřebovala zástupný pojem, jelikož by měla přístup ke skutečnosti 

samotné). 

Výše uvedený graf vyjadřuje, že v praxi pak lze „aspektum“ viditelně 

zahlédnou pouze prostřednictvím jeho okrajů a otisků (tedy dějin působení) 

této reality, a to v podobě empiricky zjevného, a ve své častokrát nápadné 

nedokonalosti žijícího, společenství věřících. Toto společenství je viditelná 

skutečnost, aspektativně řečeno, „tělo Kristovo“.  

Její principiální neilustrovatelnost ji vhání do rizika, že pokud si 

nebude vždy nově klást otázku po zdroji, z něhož vyrůstá její existence, 

neporozumí sama sobě. Je tomu tak proto, jelikož na pojmové rovině (která 

nutně přirozeným jazykem nevyjadřuje ji samotnou, protože takový 

ideálními pojmy vybavený jazyk ani neexistuje), nebude vědět, kým vlastně 

je, a to z důvodu, že nenajde sama pro sebe vhodné přirovnání z jí známého 

světa pojmů. To může mít několik možných vyústění:  

a)   Aspectum a jeho ztráta = ztráta vědomí toho, co znamená být 

tělem Krista = ztráta sebe sama.  

b) Aspectum a torzovitého zachování vědomí o něm = 

k nepřiměřenému sebe-pochopení, což může mít vyústění, v podobě 

klopýtání na hraně dvou krajností (potřeba utéct z tohoto světa nebo 

snaha být jeho pořadatelkou).  

Je to právě Duch, který církvi připomíná její aspectum. Dcuh pro 

církev otevřel pobyt v čase a to pravděpodobně delší, než sama vůbec 

mohla předpokládat. Tím, že ji postavil do času, zůstává s ní jako její 

neustálá dynamika sebe-uvědomování. Církev, jelikož je takto náležitě 

vedena, nemusí pro sebe hledat aspectata z prostředí operum ad extra, 

která by ji řekla, jaké je vlastně její aspectum. 
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CÍRKEV A DUCH 

 

Od zmíněného rozkmitu, v jehož pohybu se tato práce pohybovala 

od událostní singularity až po mnohotvarý, plastický rozměr katolicity, se 

toto uvažování o církvi musí navrátit k jednomu ze svých počátečních bodů 

– k události Letnic. 

Doposud jsme o ustanovení církve Kristem uvažovali jako o 

samozřejmé danosti. Toto ustanovení jsme vnějšně popsali pojmy 

(evkklhsi,a, kuriakῇ), které lze považovat za pojmy sociální (evkklhsi,a) a 

majetkově správní (kuriakῇ), bez toho aniž bychom vysvětlili vlastní 

dynamiku této události, její účinnost, figurativně řečeno, tedy jak „spatřila 

světlo světa“, než pak následně - pod vlivem Ducha - rostla a dorostla do 

tak mohutného rozměru, který opisujeme pojmem katolicita. Nejenom růst 

církve do mohutných rozměrů katolicity, ale i její ustanovení je však věcí 

Ducha. 

 „Kdyby se Otec rozhodl, že by svatí Izraele povstali [z mrtvých] spolu 

s Ježíšem, takže Ježíšovo vzkříšení by znamenalo konec [the End – 

myšleno eschatologicky], jeho a jejich vzkříšení by se událo v moci Ducha 

Svatého. Neexistovala by však církev židů a pohanů, a potažmo tím i 

zjevení povahy Ducha. Kdyby Otec vzkřísil Ježíše, aniž by zároveň vzkřísil 

svaté Izraele a ponechal Ježíšovi učedníky jednoduše čekat až do konce 

[the End], Duch by tímto vystoupil [na nebesa] spolu s Ježíšem. Tyto dvě 

předestřené možnosti (které jsou nemyslitelné a nesmyslné) však poukazují 

na intervenci Ducha o Letnicích jako na naprostou nezbytnost uvnitř historie 

působení Boha. Letnice jsou konkrétní osobní iniciativou Ducha k odložení 

parusie: pokud Duch eschatologicky sestupuje, aniž zároveň křísí všechny 

mrtvé a ukončuje tento věk, čas pro církev je otevřen.“59 

„[…] Letnice jsou ʽintervencí Svaté Trojiceʽ, což je novum oproti 

vzkříšení. Vycházejí od třetí osoby této Trojice, [… která] tímto rozvinula 

                                            
59 R. Jenson, ST 2, str. 178-179 
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eklesiologii, jež neposkytuje žádný prostor pro plánovitou, ale pro 

svobodnou práci Ducha, a sice ne v tom smyslu, že by byla oddělitelná od 

práce Krista, ale v tom smyslu, že je odlišitelná60 od ní.“61 

Pokud hovoříme o rozdvojené eschatologii, máme co do činění se 

svobodnou (žádným plánem nepostižitelnou událostí) práci Ducha, který se 

rozhodl vzkřísit62 Ježíše, aniž by vzkřísil ostatní mrtvé a učinil konec [the 

End] tomuto věku. Tento Duch s Ježíšem, který vystoupil na nebesa, tam 

společně s ním nevystupuje. Nenechává učedníky čekat opuštěné, ale 

zůstává s nimi.  Duch o Letnicích svou iniciativou odkládá parusii, čímž 

otevírá čas pro církev, která se tímto stává okamžikem v okamžiku příchodu 

království. 

„Duch osvobozuje momentální lidské společenství z pouhých 

historických determinismů [sevřeností], aby mohlo být vhodně sjednoceno 

se Synem, a takto být bránou pro přenesení, ʽtranslaciʽ, stvoření do Boha. 

[…] jelikož vše je pouhou historickou daností, je toto přenesení (translation) 

nosným nástrojem (vehicle) pro přírodu/přirozenost (nature).“63  

 

 

 

 

                                            
60 Problematice odlišitelnosti Ducha se věnuje text R. Jenson, ST 1, str. 146nn 

[následuje volný abstrakt první této strany]:  „Problém vzniká v samotném pojednávání o 
Duchu v rámci Písma, kdy na jednom místě se o něm hovoří jednoznačně jako o „tom 
dalším“ a na místě jiném se píše, že „Bůh je Duch“ (J 4,24) Tímto se otevírá otázka, zdali 
vzývání Ducha je něco jiného oproti vzývání Boha. Je možné tudíž považovat Letnice za 
skutečnost mající rovné postavení s Velikonocemi (is Pentacost a peer of Easter)?“ 

61 R. Jenson, ST 2, str. 179 

62 Důležitost skutečnosti aktivní role Ducha při vzkříšení se dá vyjádřit pomocí 

skutečnosti Ježíšovy pasivní role – Ježíš byl vzkříšen (hgerqh, aor., 3sg., pas.).  

Více též P. Pokorný, J. Veselý, Perspektiva víry : Úvod do eschatologie, str. 75: „[…] 
Kristovo vzkříšení nelze chápat heroický čin a jako výsledek mimořádného vzepětí sil. 
V tom případě by Ježíš byl obdivuhodným nadčlověkem, ale pro ostatní lidi by jeho 
zmrtvýchvstání nemělo význam.“ Touto Ježíšovou ʽpasivnostíʽ, vyniká jasněji distinkce 
Ducha, neboť On křísí. 

63 R. Jenson, ST 2, str. 179-180 - zde zpracovává pozici Johna Zizioulase 
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Exkurz: Dějiny Ducha 

„Je třeba si připomenout, že církev je událost uvnitř Izraele. Duch 

nezačal poprvé osvobozovat lidskou komunitu, když zaintervenoval během 

Letnic. Je to Duch, jenž povolal proroky, z nichž vytvořil prorocké 

společenství. Je to Duch, který dal povstat soudcům, aby osvobodil kmeny 

v historii z bezvýchodných situací, a je to stejný Duch, jenž osvobozuje 

církev z vnitro-historických bezvýchodných situací. Duch, který byl 

zaslíbený jakožto nový život pro suché kosti Izraele, je v církvi závdavkem 

eschatologického života. Lze to formulovat následovně: Duch vytváří 

stejnou dynamiku Izraele i církve. Nutká (compel) Izrael, aby se stal církví, 

a osvobozuje církev, aby naplnila Izrael.“64 

Dějiny působení Ducha tak nezačaly působením v církvi, ani se 

nevyčerpávají v tomto působení. Církev jako eschatologická oklika je ve své 

chtěnosti a zároveň provizornosti milostivě obdařena závanem Ducha, který 

pro ni otevřel prostor pro existenci rozdvojením parusie.  

Skutečnost Ducha se stává skutečností Izraele, láska Ducha k církvi 

je stejnou láskou, kterou má Duch k Izraeli. Naneštěstí nám dějiny 

vzájemného střetávání ukazují, že toto láskyplné vanutí bylo povětšinou 

konfiskováno jednostranným záborem církve na úkor Izraele, a tak byly 

vykopány umělé příkopy uvnitř Božího lidu pocházejícího ze dvou kořenů. 

Během promýšlení role církve v prostoru víry a času jsme podtrhli, 

že z hlediska křesťanské komunity je Písmo Izraele, jakožto literárně 

zaznamenaný soubor lidské reflexe o působení Ducha, nejenom ono 

zaslíbené před-slovo, promluvení před příchodem Slova, ale i, jak podotýká 

sám Brueggemann, plně autonomní zvěstí o Bohu, což vyplývá z povahy 

principiální otevřenosti a orientace na čtenáře, které nacházíme u 

samotných těchto textů.  

Pozoruhodné je i to, že se církev druhého století v reakci na 

Markiona SZ (hebrejské Bible) nezřekla, ale procesem kanonicity ji 

prohlásila za nosnou a normativní reflexi Božích skutků milosti před 

                                            
64 R. Jenson, ST 2, str. 182-183 



40 
 

příchodem Kristovým. Vyjádřila tím víru v to, že ve SZ (hebrejské Bibli) 

máme co dočinění se stejným Bohem, jehož jsme rozpoznali i v Ježíši Kristu 

a v působení Ducha v době Letnic. Křesťané druhého století vyjádřili 

přesvědčení, že pokud Duch vane, kam chce, tak mohl zavanout i k církvi, 

naroubované ratolesti (je ovšem škoda, že takto formulovanou smířlivou 

větu na adresu židovství v křesťanských spisech druhého století příliš 

nenajdeme). 

Dokument LG vyslal pozitivní eklesiologický signál na adresu Izraele, 

nicméně se tak stalo v míře menší, než jaká by byla vhodná. Už jen samotná 

skutečnost, že vztah k Izraeli je zpracován jako vztah k jedněm z mnoha 

náboženství, vykazuje nedotaženost. Myšlenka toho, že v těchto dvou 

společenstvích víry, která směřují ke stejnému eschatologickému horizontu, 

jímž je završení (translace) v Bohu, zavanul tentýž Duch, si jistě zaslouží 

mnohem větší eklesiologickou rozpracovanost. Alespoň o tom, že se mezi 

Izraelem podle těla a Izraelem podle víry jedná o vztah nesouměřitelně jiné 

kvality, než mezi jakýmikoliv dvěma jinými náboženstvími. 

Otázka vztahu církve k Izraeli bude v této práci zpracovávána ještě i 

v části druhé. Bude se tak dít vzhledem k možným politickým implikacím. 
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Problém absence pneumatologie 

„Pravoslaví objevilo žalostné ovoce eschatologického deficitu 

západní církve v nestabilní církevní oscilaci mezi institucionalismem a 

spiritualismem … a to v podobě toho, že instituční prvky církve patří, striktně 

řečeno, [pouze] christologii, čímž nezahrnují Otce a Ducha. Instituce se jeví 

jako vlastní diachronní identita v historii iniciované komunity. Pokud církev 

sama sobě rozumí jako skutečnosti založené před Letnicemi, a ne zároveň 

v události Letnic, tedy jakožto Boží iniciativě souměřitelné s událostí 

vzkříšení, církev bude v pokušení hledat svou identitu v čase 

v posvěceném, ale stále toliko světském institucionalismu, v podobě 

„hierarchického sakramentialismu“.65 

„Vědomí takto institučně zajištěné církve se jakožto reakce může v 

oscilaci přehoupnout do velmi znepokojujícího vnitřního pocitu života církve, 

jenž vyústí do reakce „volně vanoucího spiritualismu“ (free-floating 

spiritualism)66. Pokud Kristus a Duch nejsou zakoušeni ve vzájemnosti 

svých rolí jakožto ti, kdo spolu-zakládají církev, nebudou církevní instituce 

a realita charismat viděny v náležité kongruenci. Stížnost východu proti 

západu spočívá v tom, že v myšlení západu67 je častá tendence oddělovat 

od sebe charisma a úřad.68  

 

 

 

 

 

                                            
65 Volně podle R. Jenson, ST 2, str. 180 

66 Je pravdou, že různá „entuziastická“ hnutí byla až do příchodu reformace dlouho 
přítomná v podobě ʽundergrounduʽ. Přesně v období, kdy se západní patriarchát sebe-
prezentoval jako světová mocnost a mohutný administrativní systém. 

67 Je citelné, že i na straně protestantismu se nalézá tato absence samostatně 
rozvedeného pneumatologického myšlení. Ku příkladu v AV a HV není otázka Ducha 
zpracována ani v souvislém a samostatně vymezitelném oddíle.  

68 Volně podle R. Jenson, ST 2, str. 181 
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Sepětí christologie, pneumatologie a eklesiologie 

„Dokonce i Ježíš musí být osvobozen z historie. Tímto osvobozením 

se samozřejmě rozumí vzkříšení. Ale pokud by nebylo Letnic a jestliže by 

Ježíš byl vzkříšen do eschatologické budoucnosti, zatímco my bychom byli 

jednoduše zanecháni (left behind), kdyby v církvi neexistovala aktualita 

v podobě jeho „přítomného času“ (present-tense), byl by Ježíš pro nás toliko 

předmětem vzpomínky zasazené do dějin. Že tomu tak není, spočívá ve 

skutku založení církve skrze Ducha, který sjednocuje hlavu s tělem 

Kristovým. Osvobození Ježíše není docíleno pouze skrze vzkříšení, ale 

také skrze osvobození společenství Duchem, které tím získává možnost být 

jeho aktualitou v přítomném čase tohoto věku.“69 

„Během Letnic prorocký Duch byl vylit, aby neutvořil jednotlivé 

proroky, ale celou prorockou komunitu. Duch života a svobody oživuje a 

osvobozuje přesně ty, kteří existují v Kristu Ježíši.“70 „Jsou rozdílná 

obdarování, ale tentýž Duch […]. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů  

[…], tak je to i s Kristem. […] Byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno 

tělo“71 Řečené myšlenky je třeba náležitě shrnout: Východní teologie vnímá 

deficit západní teologie v tom, že upozaďuje význam Ducha v roli církve. 

Funkce Ducha je tudíž nezbytná v několika aspektech: 

1. Konstituce Krista: Kristus je Duchem vzkříšen (a je vyproštěn 

ze stavu, označeného jako status exinanitionis). Vylitím Ducha je 

Kristus osvobozen z historie událostní singularity, a to tím, že se 

stává „přítomným časem“, aktualitou komunity církve. Není mlhavou 

vzpomínkou (Christus historicus), nýbrž žije jako Christus presens. 

Jeho vyvýšení do stavu označeného jako status exaltationis 

znamená pro ty, kteří jsou jeho, že je jejich Pánem. 

2. Konstituce církve: Církev je skrze Ducha povolána (je povolána 

v prostoru označeného jako opus ad extra). Vylitím Ducha se je jí 

umožněno se stát přítomným časem, aktualitou, Krista. Navzdory 

                                            
69 Ibid., str. 181 

70 Ibid., str. 181 

71 1 K 12,4.12.13 



43 
 

jeho vyvýšení do stavu zvaného status exaltationis, jsou jeho církví, 

neboť tento status nevyjadřuje zvětšení propasti mezi Kristem a jeho 

církví.  

3. Skrze Ducha církev umožňuje Kristu, aby mohl být „přítomným 

časem“. Kristus umožňuje církvi, aby mohla být Christus prolongus. 

Tímto se vzájemně perichoricky prorůstají. On je v ní jako Christus 

presens a ona je v něm jako ta, která je svolána, evkklhsi,a, a která 

mu patří, kuriakῇ. 

4. Vrůstání hlavy do těla a následného těla do hlavy je umožněno skrze 

Ducha. Je to Duch, kdo působí tuto dynamiku osvobození obou 

veličin (Krista, církve) z historie do vzájemného srůstání. 

5. Takto vrostena do Krista (opera Dei ad extra), je církev prorockou 

komunitou pro tento svět (opus ad extra), vykazujíc se dary Ducha 

ke službě a svědectví. 

6. Bůh přestává být skrytý (Deus absconditus), ale stává se zjevným 

(Deus revelatius), a to v realitě Krista (shora) a jeho církve (zdola). 

Tímto vstupuje do svého stvoření (opus ad extra) a říká mu rozhodné 

„ano“, načež je završuje do sebe (translace). Dochází k potvrzení, že 

stvoření neexistuje jako krisij (nenapravitelná krize), neboť je ktisij 

(pozornosti hodné stvoření). 

Duch Svatý je jakýsi pomyslný převodový řetěz, dynamický pohyb, 

vzpruha k životu, umožnění události okamžiku příchodu království. Ruší 

dělicí čáru mezi událostní singularitou a trvalou přítomností, samotou a 

společenstvím, vyvýšeným Kristem a opuštěnými učedníky, hlavou a tělem. 

Je to Kristus72, komu se svolává církev (evkklhsi,a), a činí se tak 

skrze Ducha73. Je to Kristus, komu patří církev (kuriakῇ), ale je tomu skrze 

Ducha.  

 

 

                                            
72 Mt 11,28 

73 Sk 1,1.2.8 
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Exkurz: Láska 

„Církev patří Kristu, ale Duch ji zakládá pro Krista tím, že sebe-dává, 

aby byl jejím duchem, a tak ji osvobozuje uvnitř tohoto věku, aby byla 

vyhrazenou pro svazek s osobou vzkříšenou do eschatologické 

budoucnosti.“74 

Důraz na sebe-dávání vyjadřuje svobodnou a ničím nevynutitelnou 

iniciativu Ducha. To, že Duch zakládá církev, se neděje z povahy vlastních 

kvalit, nějakého výkonu nebo oprávněných nároků jednotlivých členů církve. 

Je třeba zdůraznit dobrovolnou povahu Božího činu, ve kterém se Kristus 

stává Pánem církve a Duch ji zakládá z čiré lásky. Vzájemné prostupování 

božských osob Trojice nemůže zůstat bez ovoce, a tak se o svou lásku dělí 

s těmi, kteří od Boha odpadli. Bůh je Otec, jehož Syn je hlavou těla, kterému 

je skrze Ducha umožněno být vrosteno v tento pohyb, a tak mít rovněž účast 

na perichoresi lásky. Tato nesobecká láska a dávání se jeden druhému 

slouží jako vzor pro charakteristiku vztahů mezi jednotlivými údy církve: 

 

„[…] nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; 

každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi 

takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece 

na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob 

služebníka, stal se jedním z lidí.“75 

 

Kristus pokládal ostatní za důležitější, sám sebe zmařil (status 

exinanitionis), žije příběhem lidství, řečeno s Irenejem z Lyonu - rekapituluje 

osud lidstva (̓anakefalai,wsij) - je vzkříšen a vyvýšen (status exaltionis) a 

skrze Ducha umožňuje církvi účast na perichoresi. Proto i jednotlivý věřící 

mají napodobovat tento akt lásky (imitatio Christi) v možnostech svého 

lidství. 

 

                                            
74 Volně podle R. Jenson, ST 2, str. 182 

75 Fp 2,3-7 (ČEP) 
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Instituce a charisma 

„Možnost dění“ a „skutečnost dění“ nemohou být abstraktně 

odlišeny. To, že Duch činí církev společenstvím, které může být sjednoceno 

se Vzkříšeným, a to, že Duch skutečně sjednocuje církev s ním, jsou jedním 

aktem, neboť je to Kristus, kdo sám Ducha udílí. Jelikož je církev 

společenstvím uvnitř stvořeného času, schopnost církve být sjednocena se 

vzkříšeným Kristem musí být schopností institucí, prostřednictvím nichž 

setrvává v čase. Práce Ducha sjednotit hlavu a tělo je „strukturální práce 

týkající se základů“ (foundational structural work). Jedná o schopnost jejího 

„hierarchického“ pořádku, tedy o struktury, prostřednictvím nichž existuje 

jako komunita, ne pouze jako kolektiv zbožných jednotlivců.“76 

Tento hutnější text je třeba rozklíčovat v za sebou jdoucích krocích: 

1. Církev existuje (musí existovat) v čase a v prostoru. Je do času 

uvedena Duchem. V neexistenci času by nastal její konec, jelikož by 

prostor a čas pro ni uprostranění, byly takto pohlcení eschatonem. 

Nutnost církve je být vržena do času. 

2. Církev je v průběhu svého pobytu neustále v pokušení zaměnit 

důvod své existence za něco jiného. Je tedy v nebezpečí nevěcnosti. 

3. Vyhnout se nevěcnosti, tedy mít schopnost být sjednocena s hlavou, 

je možno docílit z povahy její struktury (kým je). 

4. Tyto struktury mají instituční, hierarchicky orientovanou, povahu. Ty 

jí pomáhají setrvávat v čase, neztratit nic na své věcnosti. 

 

„Ve strukturách příznačných pro církev pak instituce a charisma spadají 

dohromady. Řečeno jazykem západu, nezbytné instituce církve jsou 

svátostné.“ 

1. Na základě svědectví textů Písma to jsou duchovní dary, charismata, 

které budují církev.77  

                                            
76 R. Jenson, ST 2, str. 182 

77 Ef 4,11.12 „A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za 
zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu 
služby – k budování Kristova těla“ (ČEP) 
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2. Charismata jsou rozmanitého druhu, z toho některá jsou vyloženě 

institučně zacílená (apoštolové, proroci, zvěstovatelé evangelia, 

pastýři, učitelé). 

3. Nelze odlišovat instituci v církvi a charisma, protože se jedná o dva 

pojmy pro jednu skutečnost. 

4. Charismata udržují církev církví, tedy prostřednictvím nich Duch, 

který je udílí, zajišťuje, aby církev nesběhla na scestí nevěcnosti, a 

tak přestala být církvi v jejím nejvlastnějším slova smyslu. 

Z výše uvedeného Jensonova výkladu lze se nadto tázat po následujícím: 

a) co jsou svátosti, a pokud něco takového v církvi je78, tak v jakém 

duchovním daru je tato skutečnost vyjádřena 

b) realitě hierarchičnosti institucí.79 

Spíše než zamýšlet se nad tím, jak chápat případné svátosti, chce autor 

vystihnout pojetí východní teologie v neoddělitelnosti institucí a charismat, 

tedy zachovat onu celistvost mezi christologií, pneumatologií, eklesiologií, 

kdy autor deficit vnímá v již zmíněných extrémech institucionalismu a 

spiritualismu západu.  

Skutečností je taková, že identita církve v čase je určitým způsobem 

diachronně orientována k jistým konstitutivním bodům, které je třeba 

zpřítomňovat, aby se nestaly pouhou minulostí vzpomínkou, ale žitou 

realitou církve v čase, do něhož je postavena. 

 

 

 

 

                                            
78 Podle K. Bartha existuje svátost pouze jedna, a tou je Ježíš Kristus sám. Analogicky 

bychom mohli říci, že svátostí je samotná církev. 

79 Hierarchie (vláda kněží) versus všeobecné kněžství. Přesto i NZ zná určité 
odstupňování institucí (např. apoštolové měli zásadní pořádající roli, apod.) 
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CÍRKEV A SYN 

 

Nyní je vhodné se zamyslet nad samotným okamžikem (případně 

okamžiky) vzniku církve.  

„Církev byla založena skutky Syna […] nemusíme se pokoušet 

vybírat mezi nimi, tedy zdali Kristus založil církev tím, že byl pokřtěn; vybral 

apoštoly; slavením poslední večeře; že jakožto vzkříšený vdechnul Ducha 

na své učedníky; případně ustanovením misijního pověření. Netřeba se ani 

připojovat k systematicko-teologické diskuzi o tom, zdali Ježíš subjektivně 

zamýšlel založit církev. Je to celý život Syna – od jeho početí Duchem 

Svatým, až k jeho nanebevstoupení – který ve skutečnosti zakládá církev. 

V tom všem co (u)dělal, řekl a vytrpěl, on je tou osobou, která nemůže být 

připravena o společenství těch, pro něž byla poslána. […] a nemůže nemít 

právě takové společenství, kterým je církev.“80  

„Existují takové události v evangelijních vyprávěních, které oproti 

jiným daleko větší měrou určují povahu společenství vzkříšeného Ježíše, 

církev. Pokud by [Ježíš] neřekl podobenství o hořčičném semenu, byli 

bychom chudší, ale církev by nebyla příliš odlišná.“81 

To, že by církev postrádala takovéto podobenství, by byla jistě 

škoda. Kdyby však postrádala významné konstitutivní události, mělo by to 

na ni dopad zásadní povahy. Povaha církve je právě taková, jaké byly 

události, které ji uvedly v existenci. 

 

  

 

 

                                            
80 R. Jenson, ST 2, str. 183  

81 Ibid., str. 183 
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Ustanovení 

 Jak bylo zmíněno, v životě Ježíšově nelze vytyčit nějaký jeden jediný 

bod, u něhož bychom mohli říci, že se jedná o právě o tento okamžik, kdy 

vzniká církev, jelikož, jak autor výše zmiňuje, jedná se o celý život Syna, 

který zakládá církev. Aby byl obrázek úplný, je vhodné doplnit, že vznik 

církve se děje ve jménu Otce a skrze Ducha. Vznik církve je tedy dán 

celkovým příklonem Boha k člověku. V tomto příběhu Božího sebe-

vztažení82 je však možné tematizovat ty okamžiky, událostní body, kterými 

církev vzniká.83 To, co určuje církev, Jenson spatřuje tedy v takzvaných 

„ustanoveních“ (institutions), která „ustanovují“ skutečnost a povahu církve. 

Těmito „ustanoveními“84 se rozumí: 

 

(1) Povolání zvláštních učedníků   (Apostolicita) 

(2) Učení o [Bohu jako o] „našem Otci“  (Personální zvěst) 

(3) Eucharistie     (Společenství jídla) 

 

Instituce církve jsou garanty, že církev není zaměnitelná za jakýkoliv 

jiný útvar, ale že je rozpoznatelná právě jako křesťanská církev. Tímto 

pomáhají odlišit církev od matoucích jevů, které by snad v tomto světě rády 

zaujaly její pozici. Krom své nejvlastnější funkce instituce mají tedy i tuto 

druhotnou funkci – orientovat.  

 

 

                                            
82 Řečeno s J. Trojanem: Boží sebe-vztažení je „uzemněno“ v Ježíši Kristu (totus 

Christus). 

83 Čtenářovi dogmatiky Roberta Jensona by se mohla jevit otázka po bodu vzniku církve 
poněkud zmatečně. V kapitole „Církev a Duch“ se mluví o Duchu, který dává vzniknout 
církvi, kdežto v tomto oddíle tematizuje okamžik vzniku církve jako skutek Syna. Informace 
z jiného místa dává vytušit, že je to Syn, kdo ustanovuje společenství, a že je to Duch, kdo 
„osvobozuje“ toto společenství, aby se stalo církví.  

84 Jelikož tematizujeme určité skutečnosti (ustanovení), která činí (ustanovují) církev 
církví, je možno na stejném místě hovořit o těchto skutečnost jako o rozpoznávacích 
znacích (notae) církve: apostolicita, Slovo, svátost.  
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Apostolicita 

 „Přesný vztah mezi širším hnutím Ježíšových následovníků v Galileji 

a Judeji, povoláním zvláštních učedníků, ustanovením a vysláním dvanácti, 

pozdější identifikací dvanácti učedníků s apoštoly, kdy těchto dvanáct 

učedníků je něco jako vládnoucí rada rodící se církve zůstane 

pravděpodobně historicky nejisté. Jisté je to, že společenství Ježíšových 

učedníků nikdy nebylo strukturálně homogenní. Mělo hierarchickou povahu 

v podobě koncentrických kruhů odlišných zodpovědností. Když se Ježíšovi 

následovníci po události vzkříšení přeskupili, tato struktura zůstala 

zachována. Když Duch „osvobodil“ toto společenství, aby se stalo církví, byl 

to Petr spolu s jedenácti, kteří poté pozvedli hlas, aby započali misii. 

Církevní hierarchie nemá abstraktně rovnostářské povahu.“85  

Zde Jenson končí s úvahou nad otázkou apostolicity církve, kterou 

vnímá v souvislosti s její hierarchií. Pro tuto práci může být pojem 

„hierarchie“86 problematický, pokud je vnímán pouze v intencích 

podřízenosti lidu a vůdcovské role kléru v církvi, neboť takovéto rozlišení 

rolí je až o pozdější stav.87 Otázka apostolicity (ať už pojímáno jako sukcese 

vkládání rukou88 nebo jako principiální soulad se zvěstí apoštolů) nemůže 

být v této práci pro nedostatek prostoru řádně tematizována. Spíše než 

myšlenka hierarchie je vhodnější přemýšlet nad úlohou „Petra spolu 

                                            
85 R. Jenson, ST 2, str. 183-184 

86 ř. i`erarcia, vláda kněží 

87 Myšlenku posloupnosti představených či monarchistický episkopát nalézáme teprve 
v 1. Klementově listu (r. 96).  

88 Otto Herman Pesch kriticky hodnotí dva možné modely apostolicity (successio 
apostolica a communio): „Historické poznatky už totiž nedovolují udržovat nadále fikci, že 
každý biskup odvozuje plnou moc svého úřadu prostřednictvím nepřerušeného řetězce 
vkládání rukou („apoštolská posloupnost“, successio apostolica) sahajícího vposledku až 
k jednomu určitému apoštolovi. Nevíme, kam se rozešla většina apoštolů po prvním 
pronásledování křesťanů v Jeruzalémě (Sk 8,1 a Sk 12,17). Také zprávy o smrti apoštolů 
jsou z větší části legendární – s výjimkou Jakuba Staršího (Sk 12,2); ani u Petra a Pavla 
není vše tak jednoznačné. Kdyby platnost konkrétního biskupského úřadu závisela na 
nepřerušeném řetězci vkládání rukou až k některému z členů prvokřesťanského kruhu 
apoštolů, pak by mohli být biskupové značně nejistí, zda byli opravdu „platně“ vysvěceni, 
a věřící, zda mají právoplatného biskupa. Je-li však legitimita biskupského úřadu založena 
na příslušnosti k biskupskému kolegiu, které je jako celek následovníkem 
prvokřesťanského sboru apoštolů, potom už nezáleží na genealogii jednotlivého 
biskupského svěcení, nýbrž vposledku na „přijetí do sboru“ na communio mezi starými 
církevními oblastmi. […]“ O. H. Pesch, Druhý vatikánský koncil (1962 – 1965) : Příprava – 
Průběh – Odkaz, str. 234-235 
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s jedenácti“ v souvislosti s potřebou zachování kontinuity vědomí mezi 

pozemským Ježíšem a vzkříšeným Kristem. „Petr spolu s jedenácti“ zřejmě 

sehrávali roli garanta vazby na Ježíšovo předvelikonoční hnutí. V této rovině 

jsme schopni lépe porozumět potřebě Pavla o uznání jeho apoštolství 

jeruzalémským sborem, jelikož v jeho případě tato vazba zřejmě chyběla (v 

pavlovských listech je nápadná absence „zájmu“ o historického Ježíše, byť 

i v jeho listech je možné spatřovat společná témata a odkazy na pramen 

Q).89 Každopádně Ježíšem zvolená skupina následovníků (symbolicky 

vyjádřená číslem 12), která měla nějakým způsobem sehrát roli v Ježíšem 

započaté reformě Izraele, byla zachována i po povelikonoční události, a 

svou svědeckou úlohou a autoritou měla ochránit nově se rodící církev před 

odstředivými doketizujícími a entuziastickými tendencemi. Proto i ona 

„apostolicita“, tedy instituce garantující provazbu mezi před- a 

povelikonočními skutečnostmi, patří mezi pro církev konstitutivní 

ustanovení, která je třeba chápat jako notae pravé církve. Je tomu tak z toho 

důvodu, že onen Boží příklon k člověku, totus Christus, musí zůstat 

zachován ve své spojitosti (do totum Christum tedy patří i předvelikonoční 

skutečnosti, byť se sami o sobě nemohou stát předmětem křesťanského 

zvěstování).90 Apostolicita rovněž garantuje nejenom zachování kontinuity, 

ale i udržení poslání církve.  

„To je nesmírně závažné a všechna slova o moci klíčů ukazují velkou 

odpovědnost těch, kdo církev representují, ať to byl Petr (Mt 16,19), všichni 

apoštolové (J 20,23) nebo celé křesťanské shromáždění (Mt 18,18).“91 

 

                                            
89 Více J. Dunn, Jesus, Paul, and the Gospels, kapitola 5 

90 Z druhé strany je třeba konstatovat, že vystoupení a kázání Ježíše „[…] nepatří 
k pouhé prehistorii, nýbrž v plném slova smyslu se jedná o podmínku, která patří 
bezprostředně k věci samotné. Jde tedy o a) o předpoklad ve smyslu etapy, bez níž by 
všechno ostatní nebylo možné nebo zůstalo nesrozumitelné. Christologie bez pozemského 
Ježíše by byla spekulací a dogmaticky by byla doketickým učením. Ježíšův příběh patří do 
christologie. Jde tu b) o předpoklad, který náleží víře, poněvadž Ježíš sám ukazoval 
dopředu na nové, k nám přicházející boží dění /království boží/. Odvozoval odtud účin 
svého zvěstování i jednání. Velikonoční poselství vznikající církve dosvědčuje, že Ježíšův 
příběh zjevuje základ víry.“ P. Pokorný, Vznik christologie, str. 21 

91 P. Pokorný, Apoštolské vyznání : Výklad nejstarších křesťanských věroučných textů, 

str. 113 
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„Personální zvěst“ 

Když se Ježíšovi učedníci modlí modlitbu [Páně], ono „my“, s čímž 

se učedník identifikuje, je přesně ono „my“ těch, kteří obklopují bránu nebes. 

To, že církev je „anticipovaná eschatologie“, je historicky založeno v praxi 

modlitby Ježíše a jeho učedníků. Ježíš instruuje své učedníky, aby začali s 

nezvyklým92 osobním oslovením Boha: „Otče“; nebo „Otče náš“. […] Skrze 

výslovné oslovení Boha jako svého Otce se Ježíš prohlásil za Syna, na 

základě čehož byl pro tento implicitní nárok ukřižován. Ježíš přizval své 

učedníky, aby vstoupili a sdíleli jeho vztah k Otci. Aby oslovovali toho, jehož 

[Ježíš] nazval „svým Otcem“, i jejich společným Otcem, tedy aby vložili své 

modlitby na jeho modlitbu.93  

Modlitba je skutečností víry. Vzorec oslovení Boha je určující 

strukturou víry Ježíšových učedníků: my přistupujeme k Bohu tak, jako 

dospívající děti přistupují k milujícímu a spravedlivému otci. Odvažujeme se 

ke sjednocení s tím, kdo je vlastní tomuto synovství.  

 „Církev je společenstvím, které, jelikož Otec vzkřísil Ježíše, aby 

potvrdil jeho synovství, přijímá Ježíšovo pozvání tak, jak je shledává 

v evangeliích. Má se modlit k Otci se Synem – tímto způsobem v jejich 

Duchu – čímž utváří svůj život v tomto vzorci. To, že církev nalézá svůj 

model, původ, počátek i konec v tajemství jediného Boha ve třech osobách, 

je historicky založeno v přimknutí se Ježíšových učedníků k osobnímu 

oslovení vůči Bohu.“94  

                                            
92 O jak moc nezvyklé označení Boha se jednalo, vhodně pojednává J. M. Lochman. 

Po vyjmenování příkladů užití pro označení Boha jako „Otce“ v dějinách náboženství 
(Homér, Platón, stoicismus) přistupuje ke starozákonnímu užití: 

„Než toto nábožensko-dějinné pozadí je však pro novozákonní pojem Otce daleko 
důležitější pozadí starozákonní. Bůh se zde sice jako Otec evokuje poměrně zřídka (pouze 
čtrnáctkrát), nicméně na opravdu důležitých místech. Boží otcovství tu není spojeno s 
motivy mytologickými (božským plozením), nýbrž spíše s událostmi dějin spásy. Bůh se 
mocnými spásnými činy v dějinách prokázal svému lidu Izraeli jako Otec.“ Viz. J. M. 
Lochman, Otče náš: Křesťanský život ve světle modlitby Páně, str. 21. 

93 Na jiném místě autor podotýká: „Naše praktikování této modlitby, kterou nás [Ježíš] 
naučil, je nejzákladnější náboženský skutek poslušnosti k Pánu Ježíši. […] kterákoliv 
modlitba, jež začíná jinak než slovy „Otče náš…“, není tou modlitbou, kterou nás učil náš 
Pán, neboť vynechává či nahrazuje onu rozhodující a odlišující skutečnost této modlitby; 
skutečnost, pro niž byla tato modlitba dána.“ Viz. R. Jenson, A Large Catechism, oddíl The 
Lord’s Prayer - II 

94 R. Jenson, ST 2, str. 184-185 
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Náčrt (příloha č. 5) spolu s tabulkou pojmů (příloha č. 6) vysvětlují 

trojiční pojetí modlitby. To odkazuje k tomu, co církev (spolu-)ustanovuje, 

že skrze působení Ducha, v Synu, dochází k pohybu k Otci.  

Viděno z pohledu učedníků: Tento pohyb, modlitba, dává 

učedníkům účast na životě s Bohem, tedy možnost se skrze Ducha, v Synu, 

modlit k Otci skrze Ducha tím, že v Ježíši, Synu, druhé identitě Boha, je 

učedníkům přiznána možnost synovství, neboť i oni mohou nazvat Boha 

„svým Otcem“.  

Viděno z pohledu Syna: Ježíš, Syn, se modlí k Otci s nárokem 

„přirozeného“ synovství (native sonship), za což je ukřižován. Otec křísí 

skrze Ducha Ježíše, čímž se potvrzuje jeho přirozené synovství. Ježíš, Syn, 

nabízí spoluúčast na svém synovství učedníkům tím, že jím nabídne 

možnost nazvat Boha – „Otče“. 

Viděno z pohledu Otce: Vzkříšením Ježíše, Syna, skrze Ducha Otec 

potvrzuje Ježíšovo přirozené synovství. Na Ježíšem učedníkům darovanou 

nabídku synovství reaguje přijetím učedníků za syny v Synu. 

Viděno z pohledu Ducha: Skrze něho se děje pohyb vzájemného 

oslovování, modlitba, čímž Duch umožňuje sbližování. Skrze něho Otec 

křísí Ježíše, Syna. Dochází k potvrzení jeho synovství. 

Ustanovení - „apostolicita“ a „personální zvěst“ se mají k sobě následovně:  

„Personální zvěst“ je možnost modlitby. Skrze Ducha a v Synu se lze 

modlit k Bohu jako k Otci95. Oslovením dochází k synovství. Jedná se o 

model jak přistoupit k Bohu nově, synovstvím.96  

Instituce apostolicity slouží jakožto zvěstná garance kontinuity mezi 

před- a povelikonoční skutečností, jež je dosvědčena „dvanácti učedníky“, 

kteří jsou identičtí s povelikonočními „apoštoly“. Jedná se tedy o převodový 

řetěz mezi vírou a jejím naplněním. U vzkříšeného Ježíše je ono přirozené 

                                            
95 Na rozdíl od „hypsistarianismu“ 

96 Zde užitými aktivními slovesy se nechce v žádném případě zabloudit do 
synergizujících pozic. Je třeba zdůraznit, že se jedná zcela o Boží svobodný příklon 
v prospěch člověka, k němuž nelze člověkem nic přidat, k němuž lze člověkem toliko 
vděčně přitakat, tedy věřit. 
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synovství Bohem potvrzeno, čímž se ukáže, že víra učedníků má smysl, 

jelikož se učedníkům v rodném Synu dostává od Otce přiznané synovství; 

to celé se děje skrze působení Ducha.  

„Personální zvěst“, tedy možnost „adoptovaného“97 synovství, je 

událostí vzniku církve.  Církev je společenstvím těch, kteří patří Bohu 

(kuriakῇ).  

Apostolicita je korektivem chránícím „personální zvěst“ před 

ahistorizováním této zvěsti nebo před uzavřením této zvěsti do historie. 

Pojetí apostolicity jakožto principiálního soulade s učením apoštolů má 

zcela jistě přednost před jejím chápáním jakožto nepřerušeného řetězce 

vkládání rukou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
97 K chápání pojmu synovství v rané křesťanské obci: „I křesťané se pokládali za Boží 

děti, které se mohou modlit „Otče…“, ale jejich synovství je odvozené, křesťané jsou podle 
apoštola Pavla adoptování za Boží děti (Ř 8,16n.21), protože jsou vírou spojeni s Ježíšem 
(Ga 4,4-7). Bůh je označen jako Otec především ve vztahu k Ježíši Kristu. O něm se mluví 
jako o Synu […]“ Viz. P. Pokorný, Apoštolské vyznání : Výklad nejstarších křesťanských 
věroučných textů, str. 37 

O podstatném rozdílu mezi „přirozeným“ a „adoptovaném synovství více zde: „Jeho 
věčné synovství je z podstaty, zatímco bytí za dceru či syna jednotlivého věřícího je skrze 
milost. Bytí dcerou či synem, na čemž se věřící účastní, není nezávislé nebo autonomní, 
ale zcela závislé na jejich vztahu s tímto jediným Synem Otce. Výraz „jeden jediný Syn“ 
(one and only son) odlišuje všechny „svaté lidi, kteří jsou nazváni syny Boha skrze milost“, 
od jednoho jediného Syna, jenž je z povahy soupodstatný s Otcem, v jehož Synovství je 
naše synovství skryto.“ Viz. T. Oden, Classic Christianity : Systematic Theology, str. 247 
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Společenství jídla 

„V centru Ježíšova společenství s učedníky bylo jejich setkání u jídel. 

Všechna jídla jsou ze své povahy náboženskými událostmi a takovýmto 

způsobem byla nahlížena především v Izraeli. Jelikož všechen život patří 

zcela Bohu, zabíjení, které patří k [přípravě] jídla, čemuž se nedá zcela 

vyhnout ani požíváním zeleniny, je zásahem do jeho panství. Z toho důvodu 

pokrm může být přijímán pouze s díkuvzdáním Bohu za tuto výsadu a 

pokrm jako takový mu musí být zpětně nabídnut v podobě viditelného slova 

díkuvzdání. Obecenství jídla je tudíž vždy komunitární akt bohoslužby 

(worship) a zakládá společenství před Hospodinem. Společenství jídla 

Ježíše a učedníků pro ně bylo ztělesnění jeho poselství. Ono otevřelo 

společenství království (Kingdom) a ono zahrnulo celníky a hříšníky, což 

bylo hlavním důvodem kritiky farizeů. Společenství jídla učedníků s jejich 

Pánem bylo přerušeno ukřižováním, ale bylo obnoveno vzkříšením […] po 

Letnicích obnovené společenství jídla bylo charakteristickým činem tohoto 

společenství.“ 

Ježíšovým učedníkům je řečeno: „To čiňte“ v narativním kontextu, 

kdy pouze skutky povelikonoční církve mohou uposlechnout tento příkaz. 

Co jo ono „to“? Pokud předpokládáme, že tyto pasáže byly formulovány 

v rané církvi, „to“ musí zahrnovat celý narativní příběh. Pokud 

předpokládáme, že k učedníkům Ježíš promlouval během své poslední 

večeře, musí se textové pasáže vztahovat k díkuvzdání, jež právě pronesl. 

Je zde ještě další pověření: „Když to činíte, čiňte to na mou památku.“ 

Díkuvzdání za pokrm vždy zahrnuje - jakožto svůj obsah - příběh vzpomínky 

na Boží skutky pro Izrael.“98 

Společenství jídla jakožto ustanovení je jedním z podstatných znaků 

(notae) církve, neboť uposlechnutím slov „to čiňte na mou památku“, se 

vytváří jakýsi svorník mezi společenstvím Ježíšových učedníků a 

povelikonoční zvěstí toho stejného společenství, pro něhož se Ježíš vydal. 

Společnou provazbu ilustruje obrázek níže: 

                                            
98 R. Jenson, ST 2, str. 185-186 
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           stejný Ježíš 

 

                          smrt                                vzkříšení 

                                       Boží čin v čase a prostoru 

     společenství jídla                             společenství slyšící „to čiňte“                                       

                                          stejná církev 

Je třeba zopakovat následující: Ježíš a jeho učedníci činí akt víry, 

kterým je díkuvzdání za pokrm, čímž, jelikož všechen život patří Hospodinu, 

vstupují do Hospodinovy domény. Zároveň věří, že se Hospodin k jejich činu 

přizná. Povelikonoční církev skrze Ducha rozpoznává v Ježíšově vzkříšení 

odpověď na svou víru: „ano, všechen život patří Hospodinu“ (od něho 

přichází a k němu se vrací). Příkazem „to čiňte na mou památku“, tedy 

kontinuálním opakováním společenství jídla, se církev ve svých následných 

generacích přiznává k této víře: „ano, všechen život patří Hospodinu“ (od 

něho přichází a k němu se vrací), což se stalo v příběhu Ježíše, který byl 

Bohem vzkříšen z mrtvých. Církev následující příkazu - „to čiňte“ - je tedy 

stejnou církví, kterou bylo rané povelikonoční křesťanství i společenství 

Ježíšových učedníků. Skutečnost smrti Ježíše a jeho vzkříšení (Boží čin 

v čase a prostoru) je tedy exemplární manifestací Hospodinovy vlády nad 

životem a smrtí, což církev, poslouchajíc tento příkaz („to čiňte“), 

dosvědčuje svou eucharistickou praxí. Pokud tak církev nekoná, nemůže 

být v pravém slova smyslu nazvána církví, neboť se tím zříká svého 

podstatného znaku:  

a) Být tímto stejným společenstvím, kterým bylo společenství 

Ježíšových učedníků a povelikonoční církev, tedy takovým 

společenstvím, které svou existencí dosvědčuje smrt a vzkříšení 

Ježíše. 

b) Být tímto stejným společenstvím, kterým bylo společenství 

Ježíšových učedníků a povelikonoční církev, které svou existencí 

dosvědčuje to, že vzkříšený Kristus je v jejich středu, neboť je 

jeho tělem. 
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Na základě bodů (a) a (b) vyplývá následující: Církev svou vlastní 

existencí jakožto Kristovo tělo a svou praxí společenství jídla dosvědčuje, 

že Kristus žije (on je její hlavou), protože byl vzkříšen.99 Toto dosvědčování 

se děje v prostoru tohoto světa (termín opus ad extra). Toto dosvědčování 

se děje ve svědecké praxi a existenci církve, která je spolu s Kristem 

označena termínem totus Christus. 

Uvedený náčrt je proto třeba doplnit následovně: 

 

           stejný Ježíš 

 

                          smrt                              vzkříšení 

                                        Boží čin v čase a prostoru 

     společenství jídla                              společenství slyšící „to čiňte“                                       

                                              

                                           stejná církev 

 

 

 

 

                                            
99 Argumenty proti reálné přítomnosti Kristově ve večeři Páně jsou problematické 

z toho důvodu, jelikož oslabují doklad:  

a) že to byl stejný Ježíš, jehož slova povelikonoční církev uposlechla, kdo jedl se 
svými učedníky a svým díkuvzdáním naznačil vektor toho, co se mělo později potvrdit, a 
sice že všechen život patří Hospodinu 

b) že Ježíš je v církvi vůbec reálně přítomen jako ten, kdo byl Hospodinem vzkříšen, 
čímž se směr tohoto vektoru potvrdil jako platný. 

Mluvit při večeři Páně o pouhých symbolech, tedy o skutečnostech, které jsou vně, 
znamená oslabit to, že Kristus je v církvi reálně přítomen, což příliš nesouzní 
s myšlenkou spojené hlavy a těla Kristova. Pak by nemělo smysl hovořit o takovém 
pojmu, kterým je totus Christus, neboť ten ono spojení naopak předpokládá. 
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CÍRKEV, BOŽÍ POLITICKÉ ZŘÍZENÍ 

(2. ČÁST) 

 
V následující druhé části se tato práce posouvá k širšímu náhledu na 

církev, a to na její společenstevní rozměr jakožto politickou skutečnost, 

zřízení. Základním předpokladem je, že Bůh vládne. Způsobů této vlády 

může být určitě mnoho a jednou z nich je Boží vláda prostřednictvím svého 

lidu. Nejedná se pouze o eschatologickou vládu na konci času, ale jestliže 

došlo skrze Ducha k rozevření času, tato vláda je uvnitř času. Bůh nevládne 

pouze skrytě, ale jeho vůle je ozřejměna v životě a řádech církve veřejně. 

 

„OBRAZY“ CÍRKVE 

 

Církev je v NZ probírána pod třemi záhlavími: lid Boží, chrám Ducha, 

tělo Kristovo. Někdy se mluví o „obrazech církve“, což je dle Jensona 

nepřesné, neboť se nejedná o příměry, ale o různě nadepsaná (headings) 

reálně existující politická zřízení.100  

 „[S pojmy] „lid“, „chrám“, „tělo“ bylo zacházeno jako s nespojitými 

„obrazy“ nebo „metaforami“ církve […], ačkoliv „chrám“ může být 

přirovnáním vztaženým na církev, jež skutečně není budovou nebo místem, 

„lid“ zajisté není ani metaforou či přirovnáním. Pokud se pozastavíme nad 

tím, jak Pavel nakládá s obratem „tělo Kristovo“, ukáže se, že ani v tomto 

případě tomu tak není.“101 

                                            
100 Oproti první části této práce (Základy církve) je druhá část věnována církvi jako 

Božímu politickému zřízení. Pro vytvoření představy o jak odlišný přístup se jedná lze říci, 
že na církev, jejíž struktura a zakládající skutečnosti (dvojtakt vzkříšení a vylití Ducha) byly 
ohledávány, se v první části nahlíželo v režimu jakéhosi modu „mikro náhledu“. V druhé 
části (Církev, Boží politické zřízení) již nepůjde o vnitřní zkoumání tohoto specificky 
uspořádaného přediva, ale o společenstevní útvar vstupující do světové arény mezi 
jednotlivé „ismy“ a „ἄρχοντας“ jako alternativa vůči nim, tedy o nahlédnutí na církev v modu 
„makro“. Samozřejmě, toto pojmové rozlišení je pouze provizorní pro účel této práce. 

101 R. Jenson, ST 2, str. 189-190 
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Malý etický exkurz 

Lid Boží je skutečným (ne obrazným) lidem. Tělo Kristovo je rovněž 

skutečným tělem. Církev se tedy nápadně vyznačuje svou fyzičností. Církev 

je fyzická, tedy vždy viditelná. Eklesiologický „doketismus“ je třeba 

odmítnout. Církev jako tělo spojené s hlavou, svým Pánem, je nejenom ta, 

která patří Pánovi (kuriakh), ale zároveň tou, která nemůže patřit nikomu a 

ničemu jinému. Tímto svým specifickým vlastnickým určením míjí „pořádky“ 

tohoto světa a již svou prostou existencí zvěstuje, že i ostatní majetnické 

svazky nynějšího věku jsou pouze dočasnou záležitostí. Být v církvi je tímto 

nutně autentičtějším rozvržením svého bytí v tomto světě, neboť církev ví, 

kdo vznese finální nárok, tedy kdo je Pán.102 Specifický správní pohled a 

pochopení světa vede církev k odvaze předkládat takové prospekty na 

uspořádání světa, které budou vycházet z programu τῆς βασιλείας. 

R. Jenson přemýšleje nad pojetím Dekalogu u M. Luthera, podotýká: 

„…žádný člověk ve skutečnosti nemá jiný τέλος, než právě τὴν βασιλείαν.“ 

Na jiném místě pak: „… církev je výtvorem evangelia ne pouze v tom 

smyslu, že přichází k těm, kteří je zaslechli, a tudíž je musí povědět dál, ale 

v tom, že její dosvědčování ji (církev) formuje v tak specifické politické 

zřízení, kterým je.“103 Z toho vyplývá principiální nerozlučitelnost doktríny, 

života, teologie a etiky.104 

Program takového zřízení má schopnost formovat společenství 

samotné a orientovat i ty, kteří zatím stojí vně tohoto společenství. Důvod 

spočívá v tom, že v programovém vyjádření toho, co patří Pánovi (kuriakh), 

nalézáme přesah možností všech forem lidského panování, neboť nahlíží 

na realitu z kvalitativně odlišného dějinného výhledu (/1./ pohled zpět na 

událost inkarnace, ukřižování a vzkříšení, v nichž došlo k identifikaci Boha 

                                            
102 Církev pro svět představuje orientující směrovku, neboť se odvažuje volat „Domine 

noster!“ a věří, že ten, jehož takto oslovila, je identický s tím, který venturus iudicare vivos 
et mortuos. 

103 R. Jenson, ST 2, str. 208.207 

104 Stanley Hauerwas poznamenává, že pro vymezené důvody je etika od teologie 
odlišitelná. Odmítá však jejich domnělou ontologickou a praktickou nezávislost. Viz S. 
Hauerwas, On Doctrine and Ethics, str. 22 in C. E. Gunton, The Cambridge Companion 
to Christian Doctrine.  
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s člověkem; /2./ pohled dopředu k události parusie, v níž dojde k identifikaci 

člověka s Bohem). V tomto mezičase se zatím církev schází 

k eucharistickému společenství, k obecenství s Kristem a spoluvěřícími (to 

vše jako již přítomná skutečnost proměňovaného lidství a výhled na 

nenalomenou budoucnost proměněného lidství). Rozpojení teologie a etiky 

nutně povede k jejímu odteleologizování. Avšak na člověka je třeba nahlížet 

i v jeho budoucnostním rozměru, tedy kým se má stát.  

 

Lid Boží 

Otázkou církve jako lidu Božího se začíná první ze třech záhlaví (lid 

Boží, chrám Ducha, tělo Kristovo), v nichž se církev probírá jako politické 

zřízení. R. Jenson tuto otázku pojednává především jako 

součást problematiky vztahu církve a synagogy. V krátkosti lze Jensonem 

předkládaný problém a řešení shrnout takto: 

Téměř pokaždé je NZ zmínka o lidu Božím přinejmenším částečně 

vztažena k etnickému Izraeli. Apoštol Pavel zamítá možnost, že by Bůh 

odmítnul Izrael, a to, kde spatřuje problém, je skutečnost, že Izrael, který 

není součástí církve, tak není potomkem Abrahamovým na základě 

christologické víry. Dále Jenson pokračuje citací Jonathana Edwardse o 

tom, že pojem lid Boží je vztažen k celé řadě Božích skutků (SZ zná pojmem 

lid Boží jako oscilaci mezi označeními pro přirozené potomky Abrahamovy 

a /v exilu přeživším/ ostatkem věrných v lidu s tím, že novozákonní církev 

je připojena k tomuto celkovému obrazu). Podle dokumentu NE105 židé 

zůstávají vzácní Bohu. Pokud toto označení vnímá synagoga jako platné i 

o církvi, je samozřejmě kapitola sama o sobě. Jenson uzavírá s tím, že ve 

skutečnosti jsou synagoga a církev rovným dílem židovským fenoménem 

(obě dvě zůstávají jedinými přeživšími dědičkami židovství po roce 70), kdy 

nelze synagogu a Izrael jednoduše ztotožnit, byť ta jej zvnějšku nejvíce 

                                            
105 Nostra aetate, 4. in R. Jenson, ST 2, str. 194 
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připomíná. I v synagoze (stejně jako v církvi) tak lze spatřovat již zmíněný 

detour v dějinách spásy.106 

Pro další uvažování je tento pojem velice příhodný. Jestliže bylo o 

církvi řečeno, že se jedná o eschatologický detour, okliku, nepředvídatelný 

úkrok v dějinách spásy (s poukazem na to, že se v dějinách Božího sebe-

zjevování dosvědčeného Starým zákonem nejedná o nic mimořádného), 

událost v události příchodu nového věku, pak je třeba dovysvětlit, co je tímto 

pojmem myšleno ve vztažení k synagoze. Znamená to, že jestliže v případě 

církve jsme s to hovořit o nepředvídatelném úkroku (vždy ve srovnání vůči 

něčemu, tedy jako úkrok stranou směrem „od někoho“), lze v případě 

synagogy nalézt protipól, vůči němuž by byla jako předvídatelný krok?  

Potom je nasnadě ptát se, zdali označení detour (implikující v sobě 

kontinuitu i diskontinuitu) je přiměřeným označením pro synagogu jako 

přirozeného potomka Abrahamova, který stále zůstává (a vždy jím byl) 

Bohu milý. Při bližší pojmové analýze se ukáže, co je zřejmé. Kontinuitou 

se rozumí existence života společenství ve víře v to, že zaslíbení daná 

Abrahamovi jsou i jejími zaslíbeními. Diskontinuitou je kterýkoliv zlom, jenž 

vstupuje do tohoto zaslíbení jak z vnějšku (např. adoptivním vztahem), tak 

i z vnitřku (jednostranné nárokování tohoto zaslíbení). V případě církve je 

ona diskontinuita, zlom z vnějšku, zcela zřejmý. V případě synagogy pak 

lze onen zlom spatřovat pouze z vnitřku. Synagoga tím, že je přímou 

pokračovatelkou farizejského židovství, jednoho bývalého hnutí z mnoha 

vyrůstajících z židovství, uchovává pouze jeden z rozměrů abrahámovské 

víry. Rovněž i neexistence chrámového obětního systému ji soteriologicky 

zatěžuje, a sice absencí podstatného rozměru věrnosti, kdy je nyní 

odkázána pouze na oběť chval a studium tóry. Rovněž i synagoga byla 

(stejně jako křesťanská církev) vržena do času, a tak žije nejenom z toho, 

kým již je (přirozeným potomkem Abrahamovým), ale i kým se teprve stane.  

Z pohledu synagogy tak je možno chápat diskontinuitní rozměr církve 

v její naroubovanosti k lidu víry vztahujícímu se k zaslíbením daným 

Abrahamovi. Z pohledu církve lze chápat diskontinuitní rozměr synagogy 

                                            
106 Volně podle R. Jenson, ST 2, str. 191-194 
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v jednostranném uchování zaslíbení daných Abrahamovi. Samostatnou 

kapitolou by pak byla (hodnoceno ze strany církve) otázka nerozpoznání 

mesiášského nároku v osobě Ježíše synagogou, kdy, pokud je Ježíš Kristus 

zjevením Boha, pak nerozpoznání tohoto zjevení jistotně přináší nalomený 

pohled na realitu. V tomto momentu lze spatřovat onu diskontinuitu 

synagogy. Jestliže platí věta, že „všechno v něm [v Kristu] spočívá“107, pak 

jakékoliv postavení se vně této věty, je nutno hodnotit jako ne-spojený 

pohled na to, co je míněno oním „všechno“. 

 

Chrám Ducha 

Pro pojetí církve jako chrámu Ducha jsou významné především 

následující texty: 

A) „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“108 

B) „V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený 

v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní [ἐν 

πνεύματι] příbytek Boží.“109 

 

Jenson vysvětluje, že „… oba texty reflektují jemné trojiční rozlišení. 

V prvním listu Korintským [text A] se Duch jeví jako záměrná analogie k 

výrazům „sláva“ nebo „jméno“ Boží, které setrvávaly v chrámě, což 

znamená, že se jedná o Boží osobní přítomnost. V pasáži Efezským [text 

B] Duch sjednocuje církev jako totus Christus a tato struktura je poté místem 

příbytku pro Boha. V těchto pasážích církev není chrámem pro Ducha 

(anebo Ducha obsahující), ale chrámem pro Otce, vytvořený skrze Ducha. 

Jedná se tedy o chrám, který je jedno se vzkříšeným Kristem.“110 

 

 

 

                                            
107 Kol 1,17 

108 1 K 3,16 (ČEP) 

109 Ef 2,21.22 (ČEP) 

110 R. Jenson, ST 2, str. 197-198 
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Chrám a lid 

 V návaznosti na předchozí kapitolu (Lid Boží) je na místě se zamyslet 

nad otázku po vztahu mezi lidem a chrámem. U Pavla je myšlenka církve 

jako chrámu formulována pozitivně (v církvi přebývá Boží Duch, tedy Boží 

sláva [A]; církev jako součást totum Christum je chrámem, příbytkem Božím 

[B]). Myšlenka církve (event. Krista) jako chrámu pravděpodobně není 

pouze Pavlova, ale byla zřejmě součástí starší novozákonní tradice. 

V synoptické tradici se s myšlenkou zboření a nového postavení chrámu 

setkáváme u Marka, Matouše a ve Skutcích. Texty jsou stylizovány tak, že 

se jedná o výrok v ústech křivých svědků (Mk 14,58; Mt 26,61); 

kolemjdoucích během ukřižování (Mk 15,29); a ve Skutcích ve výpovědi 

křivých svědků Štěpánovi je výrok omezen pouze na zboření chrámu a 

následně spojen s obviněním o změně Mojžíšových ustanovení (Sk 6,14). 

U Jana nakonec pronáší výrok sám Ježíš, a to sice při diskuzi s židy o 

oprávněnosti Ježíšova zboření a nového postavení chrámu spolu 

s vypravěčovým dodatkem, že se jedná o chrám Ježíšova těla (J 2,18-21). 

 Výskyt výroku ve třech novozákonních tradicích (Pavel/pavlovská 

tradice; synoptici; janovská tradice), kdy v každé z nich sehrává výrok do 

jisté míry nezávislou funkci, naznačuje, že výrok není původním výtvorem 

ani jedné z těchto tradic, ale že jde o navazování na starší tradici/e (tradice 

„o chrámu“), a tudíž lze na podobě výroku vysledovat proměny v pojetí 

eklesiologie.  

 U synoptiků (kromě Sk) je výrok spojen s odmítnutím Ježíšova 

mesiášského nároku. Ve Skutcích je připsán Štěpánovi (diasporní žid) 

s výtkou o relativizaci Mojžíšova zákona, čímž zahrnuje polemiku ohledně 

způsobu chápání platnosti zákona (v souvislosti s eklesiologickým 

přesahem vně palestinského židovství). U Jana je chrám identifikován 

s Ježíšovým tělem a vzkříšením. V této verzi výroku sledujeme zřetelné 

eklesiologické vydělení (Ježíš a židé). U Pavla je chrám ztotožněn s onou 

vazbou církve a těla Kristova, totus Christus. 

 Je pozoruhodné, že u synoptiků není forma výroku přímo vztažena 

do souvislosti se zbořením chrámu v r. 70, kdy by tak církev představovala 

jakousi substituci za již neexistující chrám. Tématem je stále rozpoznání 
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Ježíšova mesiášského nároku a ve Skutcích otázka zákona. U Pavla je 

církev chrámem v analogickém významu ke starozákonnímu místu 

přítomnosti Boží slávy, kdežto v pavlovské teologii se řeší církev již 

konstrukčně, tedy chrám jako stavba (snad za již chrám neexistující), a tudíž 

implicitně obsahuje tázání po tom, která komunita je místem pravé 

přítomnosti Boha. U Jana stojí židé vůči Kristu jako chrámu především 

polemicky. 

 Z této eklesiologické úvahy o chrámu jako o místu (a společenství) 

pravého Božího přebývání vyplývá, že v NZ lze spatřovat především 

pluralitu hlasů a postupné rozbíhání mezi církví a synagogou, což je dáno 

mnoha situačními událostními vlivy a v jednotlivých (raně)křesťanských 

sborech různě. Nový zákon toto vzájemné rozbíhání zná, ale nehodnotí je 

pozitivně jako žádoucí, čímž se otevírá možnost hledání nových 

eklesiologických modelů bez zatížení na konkrétní události111 a problémy. 

Vyjádřeno celkově, uvažování o chrámu lze dost možná chápat inkluzivně. 

Chrám církve nemusí být chápán jako alternativa vůči synagoze, ale 

především v takovém pojetí, které vyjadřuje zahrnutí jeho pohano-

křesťanské části, která, rozpoznajíc v Kristu mesiáše a Boží příklon 

k člověku, tak patří mezi lid Boží. Tato myšlenková trajektorie je to, co lze 

nejpřiměřeněji předpokládat jako celkové pozadí112 a záměr většiny NZ 

textů. 

 Nutno dodat, že jednoznačně zužující „supersessionismus“, který si 

křesťanství nadělilo na dlouhou dobu do vínku v podobě vyděďování židů 

z lidu spásy, nacházíme až v poapoštolské tradici druhého století (Ignácius, 

Barnabáš, Justin). 

 

 

 

                                            
111 Pád chrámu jednou z takových událostí jistě byl. Ta v rané církve jistě podněcovala 

novou eklesiologickou reflexi. Přestože se zde nejedná o novozákonně-historickou práci, 
je dobré předpokládat, že vztah jeruzalémského sboru, který, jakožto jedna z existujících 
legitimních forem v pluralitním raném křesťanstvu, platil za možný most mezi církví a 
synagogou, se nepřestal vůči chrámu pozitivně orientovat až do jeho zničení v roce 70. 

112 Ani u Jana, který tak nápadně zevšeobecňuje slovem „židé“, se nesetkáváme pouze 
s jejich odmítnutím. Farizeus Nikodém, Josef z Arimatie a Natanael jsou pozitivní židovské 
postavy. 
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Duch proroctví 

 Pozoruhodným jevem je novozákonní profécie. Jak bylo zmíněno na 

předchozích stranách této práce (kapitola Církev a Duch), církev vzniká 

v událostním dvojtaktu „Vzkříšení – Letnice“ (viz. Příloha 1). V průběhu 

Letnic spolu se sestoupením Ducha, skrze něhož se spolu-zakládá církev, 

se takto vzniklé společenství vůči svému okolí stává společenstvím 

prorockým.  

 „V Joelově proroctví je to Bůh Izraele, kdo vylévá Ducha, ale 

v Petrově kázání je tím vzkříšený Kristus jakožto mesiášský prorok, který je 

nositelem Ducha, aby jej rozdával. […] Tam, kde Matouš vyjadřuje, že 

učedníkům budou dány „dobré věci“113, Lukáš upřesňuje, že půjde o Ducha 

Svatého. […] Jestliže dar Ducha je dán křtem, tedy vstupem do církve, pak 

[…] církev jako celek je prorockým společenstvím. Anebo vyjádřeno jinak, 

církev je jedním společným Prorokem (a single communal prophet). 

Proroctví církve zní: „Ježíš je vzkříšen.“114  

Na rozdíl od starozákonních proroků, kteří byli posíláni k lidu své 

doby, kdy jejich úkol měl především místní záběr, má toto proroctví církve 

univerzální povahu, neboť „…po Kristově vítězství nad smrtí se vzkříšení 

stalo obecným zákonem stvoření …“115. Proto nemůže existovat žádné jiné 

proroctví, které by šlo nad, vně, nebo mimoběžně s tímto. Případně žádná 

jiná prorocká komunita, jejíž zvěstování by bylo podstatně neslučitelné nebo 

jakkoliv nepodobné s větou „Ježíš je vzkříšen“, není legitimním prorokem. 

Veškerá další zvěstování – revelatio specialis mediata – se vždy bude 

ubíhat k této větě. 

 Dar Ducha a křest Duchem jsou spojené skutečnosti. Člověk je křtem 

Ducha křtěn skrze toho stejného Ducha, jehož vylití spolu-zakládá církev, a 

který ji uschopňuje, aby se stala (Ef 2,21.22, Duchovním - ἐν πνεύματι) 

prorockým společenstvím. Existence116 církve a dar Ducha jsou dvě strany 

stejné mince. Křest Duchem znamená nechat se obdarovat Duchem, který 

                                            
113 Lk 11,13 

114 R. Jenson, ST 2, str. 198-199 

115 V. Lossky, Dogmatická teologie, str. 101  

116 Na připomenutí již zmíněný citát Karla Bartha: „Sbor nemluví je slovy. Mluví už faktem 
své existence ve světě.“ 
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sám sebe dává. Zároveň je třeba udržet vědomí, že tento sebe-dávající se 

Duch a existence církve jsou dvě strany, stejné mince.  

Dar Ducha a křest Duchem nejsou zaměnitelné skutečnosti. Platí 

tedy následující:   

1. Církev existuje, a tak (a proto) prorokuje. 

2. „Úloha církve je pouze vyznavačská, jelikož její mluvení může pouze 

doprovodit Slovo, jelikož On (Duch) sám koná.“117 

Pro odlišení toho, co znamená existovat před příchodem Ducha a po 

něm, je vhodné srovnat hebrejská slova „pronárod“ a „lid“. Pronárod (ּגֹוי) 

znamená totéž, co neuspořádaný hmyzí roj, kdežto lid (ַעם) je uspořádanou 

organizovanou skutečností mající svůj řádný τέλος. Tak je tomu s Duchem, 

neboť tam, kde vstupuje, tvoří a udržuje smysluplný řád.  

 

Řád a mír v církvi 

„Jakožto Boží politické zřízení, skvělou vlastností církve je její mír, 

poklidný řád. V království [βασιλεία], bude existovat dokonalý mír, tedy 

dokonalá vzájemná služba jednotlivých struktur církve. Církev anticipuje 

takovýto eschatologický mír v nedokonalé, ale reálně existující shodě svých 

členů nacházejících se ve vzájemně se doplňujících formách vedení a 

poslušnosti. Ti, kteří uplatňují vládu v církvi, ji konají jako služebníci slova a 

svátostí … a církevní kázně.“118 

 Církev překonává nespravedlivé pořádky tohoto světa  tím, že již 

nyní, mezi časy, anticipuje, tedy reálně žije, eschatologický mír 

v nedokonalé formě. Církev žije svobodná vzhledem k tomuto světu díky 

vědomí toho, že struktury tohoto světa nad ní nemají poslední slovo 

(…brány pekel ji nepřemohou, Mt 16,18). Avšak sama není nestrukturální 

fluidní masa, případně ἀνομία, ale struktury tohoto světa překonává 

vlastními strukturami kázně a služby slova a svátostí. Ať už je vně církve 

módní cokoliv, členové církve se dobrovolně podřizují kázni církve, neboť 

ví, že skrze kázeň ji jako pastýř vede sám Kristus; naslouchají služebníkům 

                                            
117 K. Barth. The Church Dogmatics, Vol. IV.4, str. 31-32 

118 R. Jenson, ST 2, str. 204-208 
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slova, neboť ví, že oním Slovem dosvědčeným ve slově církve je sám 

Kristus; přijímají svátosti, neboť skrze ně se sytí samotným Kristem, či 

ponořují do něj. V těchto strukturách řádu církve se nachází mír a pokoj, 

který svět nezná, nemůže dát, nemůže vzít. Zamezit věřícímu z jakéhokoliv 

důvodu přístup ke svátosti, slovu, řádu, se rovná nasměrovat jej opačným 

směrem, než jakým je vytyčený vektor πρός τέλος člověka. To se rovná 

faktickému zabránění možnosti zakoušet anticipaci eschatologického míru, 

byť v jeho nedokonalé formě v prostředí církve. 

 Podíl křesťana na věcech veřejných tohoto světa je užitečný, ale 

možný jen do té míry, pokud jej nenutí jít směrem ἀπό τέλους člověka. O 

jak moc nesnadnou věc se častokrát jedná, není jistě pochyb. Na rozdíl od 

církve již zvítězilé je ta bojující postavena před úkol být světlem a solí země. 

Ne nadarmo jsou slova modlitby Páně nejenom „přijď tvé království“, ale i 

„neuveď nás v pokušení“.  

 

Tělo Kristovo 

„Smysl výpovědi, že církev je tělem Kristovým, znamená, že církev 

je objektem (předmětem, zpředmětněním), prostřednictvím něhož je 

vzkříšený Kristus možný k nalezení (available to be found), je přístupný 

k odpovědi (to be responded to), je možné jej uchopit (to be grasped). Kam 

se mám obrátit (intent) ve shromáždění věřících, abych se zaměřil (indend) 

na Pána? Odpověď bude znít: Kolem sebe, na shromáždění jako takové … 

jelikož je Kristus přítomen jako svátostný předmět v našem středu.“119 

Autor myšlenku dále rozvádí s poukazem na Hegelovu teorii o 

předmětech. Pro to, aby existoval mezi osobami rovný vztah, musím být „já“ 

podmětem, jehož „ty“ je předmětem; a naopak „ty“ je podmětem, jehož „já“ 

je předmětem. Pokud tato vzájemná reciprocita není zachována, dochází 

k zotročení jedné ze stran. V případě Boha (jakožto podmětu) by se na 

straně člověka (předmět) jednalo o absolutní otroctví. Proto církev je 

možností (availability) pro Krista, druhé identita Boha, jelikož Kristus se 

svátostí stává možností pro církev. Kam se má vzkříšený Kristus obrátit, 

                                            
119 R. Jenson, The Church and The Sacraments in C. E. Gunton, The Cambridge 

Companion to Christian Doctrine, str. 211 
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aby našel sám sebe? Ke společenství věřících. „Kdo jsem?“ táže se 

[Kristus], odpověď zní „hlavou společenství“, podmět, jehož předmětem je 

ono společenství.120  

Bůh se v Kristu, ve své druhé identitě, stává sobě protějškem, v němž 

se stává předmětem lidskému společenství; lidské společenství se na 

oplátku stává předmětem jemu. Pojem „availability“ lze přeložit jako 

přístupnost, možnost, a vyjadřuje se v něm skutečnost „dání se k dispozici“ 

druhé straně. Jakkoliv se logika vzájemného „dávání se za předmět“ může 

zdát příliš „předmětná“, jedná se o zajímavý způsob vyjádření toho, že 

Kristus nesedí pouze po Otcově pravici v nebi, jakoby snad na zemi byl 

přítomen pouze jaksi zduchovněle, ne-předmětně, ne-fyzicky. Tento 

pojmový „sakramentální anti-doketismus“ zajišťuje to, že Kristus je 

skutečně, reálně přítomen ve svém společenství víry, které již o něm 

zvěstuje samotnou svou existencí, protože je společenstvím jiného typu, 

jelikož je tělem Krista. Opět jde o vyjádření toho, že církev je zároveň pro 

své okolí „bránou nebe“ (Kristus jako podmět), a rovněž je shromáždění 

kolem této brány (Kristus jako předmět). Jestliže Kristus, druhá identita 

Boha, je vyjádřením „věčného“, a jestliže společenství, tělo této druhé 

identity, je vyjádřením „časného“, pak dochází v tomto vzájemném dávání 

se jeden druhému za předmět a bytí jeden druhému podmětem k překonání 

„věčného“ a „časného“, tedy nejvrcholnější dialektice, v níž je přítomný 

okamžik pohlcen věčností, aniž by v ní byl zrušen. 

Na antropologické rovině dochází k zásadním proměnám. Jestliže se 

Bůh v Kristu takto mohutně ztotožňuje, jedná se o hlasité „ano“ člověku ze 

strany Boha. Pokud bylo v inkarnaci „rehabilitováno“ lidství, pak v takto 

pojaté eklesiologii dochází k jeho „zbožštění“.  

Pavel Milko tento až niterně radostný koncept „zbožštění člověka“ 

(θέωσις) vymezuje a vysvětluje s přihlédnutím k církevním otcům, a sice že 

se nejedná o růst do velikosti nepostižitelné Boží podstaty a dosáhnutí 

neomezené blaženosti. Jde především o nesmrtelnost, blaženost a 

nadpřirozenost, tedy člověka přesahující plnost a intenzitu života. Jedná se 

                                            
120 Tamtéž, volná citace, str. 211 
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o vyjádření touhy po fyzickém obnovení skrze kontakt s Boží přirozeností.121 

Myšlenku „zbožštění“ člověka lze nalézt v textech Písma: 

„…už nežiji já, ale žije ve mně Kristus…“122 

„…už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.“123 

„…abyste tím měli účast na božské přirozenosti.“124 

 Církev jako Kristovo tělo je bezpochyby fyzická kategorie. Účast na 

jeho synovství (můžeme se stát adoptivními syny Boha) v souvislosti 

s uvažováním o „zbožštění člověka“ skrze to, že se s námi lidmi Kristus 

takto dělí, má obrovský potenciál pro soteriologii, antropologii, etiku. 

 

Svátost jako ztělesnění Krista 

Nyní přichází na řadu tázání po smyslu svátosti jako takové. Pokud 

řekneme, že Kristus je v církvi svátostně přítomen, co se tím přesně myslí?  

 

1. „V klasické terminologii, kterou položil Augustin, svátosti náleží 

do kategorií signa, věcí, které odkazují na něco jiného, než sebe. 

To, k čemu odkazují, je res … Svátosti jsou těmi znameními, 

jejichž res je Kristova milost.“ 

2. „Svátosti něco dělají a to, co dělají, je ta věc, kterou znamenají … 

vyjádřeno jinak, tím že ukazují k rei, tato znamení neukazují na 

žádnou jinou událost, než na sebe.“125 

 

Svátostné pojetí ztělesnění Krista není nic jiného než zachytitelný  

moment, v němž jsme s to postřehnout (tady a teď), tu skutečnost, a sice 

že se Kristus stává předmětem pro církev, která je v onom okamžiku 

podmětem. Na tuto „skandální předmětnost“ Kristova sebe-dání, kdy 

vstupuje pod materiální způsobu, lze nahlížet jako rehabilitaci fyzického 

stvoření. Pro Krista není hmotný svět příliš zlý na to, aby se s ním ztotožnil 

                                            
121 Volně podle P. Milko, Theosis, Dogmatika 

122 Ga 2,20 

123 Ga 4,7 

124 2 P 1,4 

125 R. Jenson, The Church and The Sacraments in C. E. Gunton, The Cambridge 
Companion to Christian Doctrine, str. 212 
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nejenom při inkarnaci, ale i použil jej jako prostředek, v němž se církvi 

nabízí. Fyzično tudíž není krisij, ale stále je ktisij.  

Jestliže církev jako výčet jednotlivých fyzických těl věřících je 

Kristovo tělo, pak i Kristus jako její hlava musí přistupovat fyzicky, a ne 

v nějakém nehmotném éterickém těle. Věta „toto jest tělo mé, které se za 

vás vydává“, neznamená nic jiného, než že se „vydává“; nelze se vydávat 

– být pro druhého – jinak než tělesně. Myšlenka Kristovy svátostné 

přítomnosti hovoří o službě Krista církvi, který přes stále ještě poněkud 

nalomené společenství s církví ještě bojující, je pro ni reálně „tady a teď“, a 

tak ji  - mezi věky - posiluje na cestě k budoucímu nenalomenému 

společenství. Toto je prostředkováno jako svátostný dar nejenom formou 

odkazování vně sebe na budoucnost, ale jako závdavek v okamžiku „tady 

a teď“. Proč mluvit o svátostech v souvislosti s otázkami po politickém 

zřízení Boha? V království nebude rozdílu mezi lidmi.  

„Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, 

otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus. „126 

Kdyby svátost odkazovala pouze vně sebe, byl by tento dokonalý mír 

jdoucí napříč společenskými stavy pouze budoucnostní záležitostí, 

doufáním církve. V Kristově přítomnosti však církev zakouší něco z toho, co 

přijde, čímž, jelikož církev touto skutečností již žije a na ni se plně orientuje, 

relativizuje struktury tohoto světa, které jsou konfliktní vůči politickému 

programu τῆς βασιλείας. V tomto smyslu působí pozitivní rozklad 

nespravedlivého společenského uspořádání. 

Je třeba podotknout, že toto sebe-dávání Krista církvi je Kristův 

svobodný a dobrovolný skutek. Platnost svátosti není odvislá ani od 

vlastních mravních kvalit a poklesků toho, který pronáší nad tělem a vínem 

modlitbu požehnání. Kněz nestahuje Krista z nebe, ani mu v tom nemůže 

zabránit, jelikož Kristus sám dobrovolně přichází. Jak o to církev ví? Je tomu 

                                            
126 Ko 3,11 (ČEP) 
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tak proto, že Kristus sám dal zaslíbení a tuto svátost ustanovil slovy: „Toto 

jest mé tělo…to čiňte na mou památku.“127 

Kristovo sebe-dávání se v prospěch církve a jednotlivých jejích členů 

je možno přijímat „nehodně“ pro „odsouzení“ (ne tak, že by snad účastník 

večeře byl příliš velkým hříšníkem a čekal, než vykáže dostatečné mravní 

kvality, aby k ní mohl přistoupit), ale v tom smyslu, že by věřící 

nerozpoznal128, že se mu zde, v chlebu a víně, dává sám Kristus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
127 1 K 11,24 

128 „Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě 
odsouzení.“ (1 K 11,29; ČEP) 
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ZÁVĚR 
  

Tato práce měla za cíl zhodnotit eklesiologii v myšlení Roberta 

Jensona. Tento úkol spočíval v promýšlení myšlenkových trajektorií a 

postupů v předloze autorova textu „The Church – The Church’s Founding” 

z autorova díla JENSON, W. Robert. Systematic Theology :  The Works of 

God. Vol. 2. Nakolik se jedná o reprezentativní text, který hovoří za celkové 

autorovo myšlení, nelze říci, neboť oněch 44 stran hodnoceného textu je 

spíše kratší úsek. Nicméně tato práce ukázala, že, byť nelze uchopit 

celkový obraz autorova myšlení, je možno se zaměřit pouze na jednotlivý 

detail v mozaice a ten důkladněji uchopovat. Výsledek je přitom nadmíru 

překvapivý a obohacující. 

Jensonovo pojetí spočívá v tom, že existuje pouze jediná církev. 

Církev jako skutečnost je však velice plastická (neboť existuje mezi 

stvořením v čase a v prostoru, což je její pozitivní rozměr, a tím je skutečně 

katolická /všeobecná/). Její počátek Jenson spatřuje ve dvojtaktu událostí 

vzkříšení a Letnic a její místo lze nalézt v uprostranění času ve skutečnosti 

rozdvojení eschatologie. V tomto prostoru je bránou nebes - do přítomnosti 

Boha prostřednictvím Krista, a přítomností Boha samotného 

prostřednictvím Krista, jelikož jako tělo Kristovo je církev spojena s hlavou, 

Kristem, který je druhou identitou Boha. Vnitřní dynamikou celého procesu 

je působení Ducha, který křísí Ježíše a odkládá parusii, uvrhuje církev do 

času. Tímto se církev stává okamžikem v příchodu království, čímž však 

eklesiologicky nenahrazuje Izrael podle těla. V tomto čase se Duc o církev 

stará prostřednictvím udílení institucionálních charismat, aby nezabloudila 

v této „uvrženosti“ v čase, a tak neztratila nic na své věcnosti. 

Druhá část práce se zaměřila na církev jako politické zřízení. Každá 

organizace či skupina lidí se nevyhnutelně stává veřejnou záležitostí a 

promlouvá do diskurzu ohledně uspořádání věcí tohoto světa. V případě 

církve se jedná o vyznávání, že ten, který je její původce, je Pán. Toto 

vědomí naplňuje konkrétní obsahy etických kategorií.  

Církev jakožto politické zřízení Boha je označována pojmy: lid Boží, 

chrám Ducha, tělo Kristovo. Nejedná se o „obrazy“, metafory, ale o 
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nepřenesené vyjádření toho, kým církev je. Církev je lidem Božím, jelikož 

Bůh si povolává konkrétní lidi tohoto světa, kteří neexistují jako izolovaní 

jedinci, ale utvářejí společenství. Církev žije ve vědomí, že Bůh si povolává 

svůj lid v různých časech a místech a že je to nejenom ona, ale i Izrael podle 

těla, který je Bohem chtěná skutečnost. Církev je chrámem Ducha, jelikož 

je místem přebývání Boží slávy. Zároveň se jedná o komunální prorocké 

společenství, jelikož dosvědčuje Kristovo vzkříšení jakožto novou realitu pro 

tento svět. A konečně, církev je tělem Krista. Tato významná myšlenka 

„tělesnosti“ církve má závažné antropologické a sakramentální dopady. 

Jelikož se Kristus ztotožňuje s fyzičnem, dochází k jakési pozitivní 

„rehabilitaci“ tělesnosti. Zároveň se Kristus, ženich, dává k dispozici své 

církvi, nevěstě. Stává se pro ni předmětem, aby i ona byla předmětem pro 

něj. Svátost tudíž odkazuje k věci, kterou sama přináší. V tomto propojení 

Boha a světa dochází k překonání rozdílu mezi časným a věčným. 

 Dílo R. Jensona lze jen doporučit. Ne však jako večerní četbu, ale 

jako souputníka na celý život, neboť jej lze plně domyslet a polemizovat 

s ním četbou v „mravenčím“ tempu. Jelikož pocházím z tak specifického 

prostředí, kterým jen probuzenecká církevní denominace může být, a která 

častokrát propadá do jakési „eschatománie“, jež s sebou přináší některé 

značně problematické důrazy (oproštěnost od světa spolu se zvláštním 

pojetím individualizované soteriologie mnohdy hraničícím až se 

synergismem), shledávám Jensonův důraz na vnitrosvětskost spásy a 

docenění reálné Kristovy přítomnosti uvnitř společenství církve, pro niž se 

fyzicky vydává, za objevný.  

Církev není rétorické kolbiště, místem mobilizace jednotlivých 

věřících za záchranu světa a „uspišování“ parusie, ale prostorem jiného 

typu; společenstvím, které je shromážděno kolem přítomného Krista jako 

svého protějšku, který jí vychází vstříc; a zároveň je církev jeho tělem, čímž 

je s ním ztotožněna. Je tedy vpravdě bránou do království i společenstvím 

shromážděným kolem této brány.  

 

 

 



73 
 

SUMMARY 
 

This thesis was designed to provide assessment of ecclesiology in 

thinking of Robert Jenson, illustrate and examine his thought-trajectory and 

advancement by evaluating textual passage „The Church – The Church’s 

Founding“ of author’s work JENSON, W. Robert. Systematic Theology :  

The Works of God. Vol. 2. Whether it might be considered as representative 

text, typifying entire thinking of the author, cannot be determined, because 

the actual 44-pages-textual-passage is rather a precariously short portion. 

Nonetheless, this thesis demonstrated fact of possibility of being focused 

on an exclusively small mosaic-piece along with in-depth examination of it, 

yet without necessity of being able to grasp the total aggregate of author’s 

thinking. Moreover, the actual outcome is both surprising and enriching. 

Author’s concept is based on conviction that there is only one church. 

However, this church is greatly multi-dimensional entity (because she 

resides among creation in time and space), which is of positive aspect, and 

in being so she is truly catholic (universal). Author regards her 

commencement at event-twosomeness of resurrection and Pentecost and 

her locality can be found in open spacing of time, thus at the reality of split 

eschatology.  Within this space she is both the gate to heaven, that is, to 

the presence of God via Christ; and the presence of God himself via Christ. 

Because as the body of Christ she is connected with the Head, the Christ, 

who is the second identity of God. Internal vivifying force of the entire 

process is the activity of the Spirit, who raises Christ and delays parusia, 

and in doing so Spirit throws the church to time. Therefore, the church 

becomes an event within coming of the kingdom, but in doing so, in 

ecclesiological facticity, she does not replace Israel according to the flesh. 

At this age, Spirit takes care of the church by providing institutional 

charismata, so she need not stray at the time, so she need not lose anything 

about her matter-of-factness. 

The second part of this thesis is focused on the church as a polity. 

Every organisation and group of people are inevitably a public issue as it 

raises up the voice in a discourse concerning settings of this world. When it 
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comes to the church, it is based on confessing about the one who is both 

her originator and Lord. Such realization saturates content of particular 

categories of ethics. The church as a polity of God is labeled with 

descriptions: the people of God, the temple of the Spirit, the body of Christ. 

They are neither „pictures“ nor figurative expressions but real description of 

what the church really is. The church is people of God because God 

summons particular people not to exist as a set of isolated individuals but 

to create a community. The church sticks to an idea that God summons his 

people in various times and places; it is not only the church but also Israel 

according to flesh who are dear to God. The church is the temple of the 

Spirit because it is a place of presence of glory of God and the body created 

by the Spirit. At the same time it is a communal Spirit of prophecy as it bears 

witness that Christ is risen which is a new reality for this world. Finally the 

church is the body of Christ. This significant idea of „corporeity“ of the church 

brings forwards some grave anthropological and sacramental impacts. 

Hence Christ identifies himself with physical matter, it positively rehabilitates 

corporeity. Christ, the groom, makes himself available for the church, the 

bride. He becomes an object for her so she may reciprocally become an 

object for him, too. Therefore, the sacrament points to very the same things 

that she brings about herself. The mutual connection of God and the world 

overcomes boundaries between temporal and eternal. 

The master piece of R. Jenson ought to be recommended. It is not a 

“duck soup”; it is a lifelong friend, for he can be fully comprehended and 

conversed with on slow reading pace. Since I was raised in specific 

environment of great-awaking kind of church (with tremendous stress on 

“eschatomania”, and individual synergism kind of soteriology) I find some 

Jenson’ emphasis on mundaneness of salvation with real Christ’s presence 

in the mid of his community rather fascinating. The church is neither a 

rhetoric battlefield nor rallying of community towards saving the world and 

hastening the second coming. It is a space of different kind (community 

gathered around Christ present as its counterpart who goes to meet her; 

simultaneously, identified with him as his very body). Truly, the church is a 

gate towards the kingdom and at the same time a community gathered 

around this gate. 
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PŘÍLOHY  
 

Příloha 1: Integrující model  

Vztah institucí a charismat: Instituce a charismata jsou neroztržena. 

 

Vzkříšení         

                         Eschaton 

Letnice 

body konstituující          doba církve          translace církve  

církev                do Boha 

Body konstituující církev jsou v průběhu pobytu církve v čase neustále 
přítomny prostřednictvím charismat institucí. Slouží jako kontinuální 
působení Ducha, jakožto směrovka, jehož vedení má vyústění do bodu 
eschatonu, jímž je translace církve do Boha. 

 

Příloha 2: Absentující model 

Vztah institucí a charismat: Instituce a charismata neexistují. 

 

Vzkříšení         

                         Eschaton 

Letnice 

body konstituující          doba církve          translace církve  

církev                do Boha 

Na základě absence charismat institucí, vědomí o bodech konstituující 
církev jsou v průběhu pobytu pozapomenuty. Během několika raných 
generací přežívají v podobě vzpomínek na minulost, ale s faktickou absencí 
Ducha prostřednictvím spolu s působením jeho charismat, není 
zprostředkována Kristova aktualita v čase a komunita víry žije v prázdném 
prostoru mezi vzkříšením/letnicemi a eschatonem. Komunita ztrácí 
představu, jestli směřuje, případně kam směřuje. 
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Příloha 3: Spiritualistický model  

Vztah institucí a charismat: Instituce a charismata jsou roztržena (tzv. free 

floating spiritualismus) 

 

Vzkříšení         

                         Eschaton 

Letnice 

body konstituující          doba církve          translace církve  

církev                do Boha 

Pouhý důraz na charismata bez jejich institucionálního rozměru vede ke 
zmatečnosti entuziazmu. Krom příslovečné atomizace na pod-hnutí. Zde se 
rovněž ztrácí ze zřetele cíl směru, anebo naopak je jediným tématem. 

 

 

Příloha 4: Exkartorický model 

Vztah institucí a charismat: Instituce a charismata jsou roztržena (tzv. 

institucionalizmus) 

 

Vzkříšení         

                         Eschaton 

Letnice 

body konstituující          doba církve          translace církve  

církev                do Boha 

Pouhý důraz na instituce bez jejich charismatického rozměru vede tomu, že 
komunita přestává být vedena Duchem, přestává být Kristovým „přítomný 
časem“ a má za předmět samu sebe. Zároveň jako své počáteční body 
může vnímat zcela jiné, čímž může jít o snahu ospravedlnit svou existenci 
určitými vnějšími důkazy. 
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Příloha 5: Náčrt trojičního vzorce modlitby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Tabulku pojmů k trojiční modlitbě: 

 učedníci Otec Syn Duch 

směr od k v skrze 

pohyb odvaha přiznání se pozvání umožnění 

začátek 

(vztahů) 

přijetí 

synovství 

otcovství přirozené 

synovství 

sbližuje 

vrchol 

(vztahů) 

 otcovství  sbližuje 

 

 

 

 

 

 

 

modlí se s nárokem synovství 

potvrzuje nárok synovství 
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