
                    UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

                          Evangelická teologická fakulta

                               BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

    Pavla JANDEČKOVÁ

    2014



1

                              UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

                                    Evangelická teologická fakulta

                                    VINA A ODPUŠTĚNÍ

Problém viny a odpuštění u Karla Jasperse a Dietricha Bonhoeffera

                     

                                            Bakalářská práce

Pavla JANDEČKOVÁ

Katedra teologické etiky

Vedoucí práce: ThDr. Pavel KEŘKOVSKÝ 

Bakalářský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie

2014



2

Prohlašuji, že jsem tuto písemnou bakalářskou práci s názvem Vina a odpuštění 
(Problém viny a odpuštění u Karla Jasperse a Dietricha Bonhoeffera) napsala 
samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. 
Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti ke studijním účelům.  

V Sedlci-Prčici 3.6. 2014, Pavla Jandečková

                                

    



3

JANDEČKOVÁ, Pavla, Bakalářská práce. Vina a odpuštění (Problém viny a 
odpuštění u Karla Jasperse a Dietricha Bonhoeffera). Sedlec-Prčice, 2014

Titul: Vina a odpuštění 
Podtitul: Problém viny a odpuštění u Karla Jasperse a Dietricha 
Bonhoeffera

Anotace
Ve své bakalářské práci se zabývám problémem viny a odpuštění na základě 
autorů Karla Jasperse a Dietricha Bonhoeffera. V první části pojednávám ze 
systematického hlediska Jaspersovo rozlišení čtyř pojmů viny. Ve druhé části 
se soustředím na pojetí viny a odpuštění u D. Bonhoeffera. Na závěr píši o 
rozdílném pohledu na problém viny a odpuštění u filosofa K. Jasperse a 
teologa D. Bonhoeffera.

Klíčová slova: vina, svědomí, očista, pravda, svoboda, rozhodnutí, církev, víra, 
ospravedlnění, milost, zahojení, odpuštění.

Title: Guilt and Forgiveness
Subtitle: The problem of guilt and forgiveness in Karl Jaspers and 
Dietrich Bonhoeffer

Abstrakt
In my bachelor thesis deals with the problem of guilt and forgiveness on the 
basis of the authors Karl Jaspers and Dietrich Bonhoeffer. In the first part I 
discuss from a systematic point of view Jaspers distinguishing between the four 
concepts of guilt. In the second part I will focus on the koncept guilt and 
forgiveness by D. Bonhoeffer. In conclusion, I write about the different views 
on the issue of guilt and forgiveness from a philosopher K. Jaspers and 
theologian D. Bonhoeffer.

Keywords: guilt, conscience, clearing, truth, freedom, decision, church, faith, 
justification, grace, healing, forgiveness. 

     



4

Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé práce ThDr. Pavlu Keřkovskému za 
poskytnutí cenných rad a připomínek, které mi pomohly při zpracování daného 
tématu.



OBSAH

ÚVOD                                                                                                        1

1 VINA A ODPUŠTĚNÍ PODLE JASPERSE                                          4

     1.1 KLASIFIKACE VINY                                                                    6

           1.1.1 Kriminální vina                                                                       7

           1.1.2 Politická vina                                                                          7

           1.1.3 Morální vina                                                                            7

           1.1.4 Metafyzická vina                                                                     7

      1.2 SOUVISLOST JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ VINY                       8

      1.3 DŮSLEDKY VINY                                                                        9

      1.4 KDO SOUDÍ A KDO JE PŘEDMĚTEM POSUZOVÁNÍ?          9 

      1.5 OBHAJOBA                                                                                 11

      1.6 OTÁZKA VINY NĚMECKÉHO NÁRODA                               12

      1.7 NAŠE OČISTA                                                                             15

      1.8 CESTA OČISTY                                                                           15

2 VINA A ODPUŠTĚNÍ PODLE BOHOEFFERA                                  18

      2.1 POZNÁNÍ DOBRA A ZLA                                                          22

            2.1.1 Svědomí                                                                                24

            2.1.2 Člověk v roztržce                                                                  25

            2.1.3 Co nového Ježíš přinesl?                                                       27

            2.1.4 Soud jako pravé jednání člověka                                           28

            2.1.6 Boží vůle                                                                                29

      2.2 VINA, OSPRAVEDLNĚNÍ A OBNOVA                                     32

            2.2.1 Připodobnění Kristu                                                               33

            2.2.2 Vyznání viny                                                                          34

            2.2.3 Ospravedlnění a obnovení                                                      38

            2.2.4 Ospravedlnění jako poslední slovo nad lidskou vinou           40



1

      2.3 JAK ŽÍT ZODPOVĚDNĚ PŘED BOHEM A PŘED LIDMI         42

            2.3.1 Zodpovědnost                                                                          42

            2.3.2 Jednání přiměřené skutečnosti                                                 43

            2.3.3 Přijetí viny                                                                                46

            2.3.4 Svědomí                                                                                    47

            2.3.5 Svoboda                                                                                     51

      2.4 BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ                                                                            52

      2.5 BOŽÍ MANDÁTY                                                                             55

            2.5.1 Pojem mandátu                                                                          55

            2.5.2 Boží přikázání v církvi a ostatních mandátech                          56

3 SROVNÁNÍ POJETÍ VINY A ODPUŠTĚNÍ U JASPERSE                     60

   A BONHOEFFERA

     3.1 POJETÍ VINY                                                                                      60

     3.2 POJETÍ ODPUŠTĚNÍ                                                                          67

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ                                                                               72



2

ÚVOD

Cílem mé práce je srovnat pojetí viny a odpuštění u filosofa Karla Jasperse 

a teologa Dietricha Bonhoeffera. To znamená zjistit, v čem se jejich pojetí liší, 

případně v čem jdou stejným směrem, byť každý vychází z jiné tradice.

Zkušenost selhání, provinění, viny, je jednou ze základních zkušeností 

člověka, ať věřícího či tzv. nevěřícího. Rozpoznání viny je bolestnou 

záležitostí. Některé činy se dají napravit, jiné ne. Jak se s takovými pocity viny 

vypořádat? Věřící člověk se může obrátit s prosbou o odpuštění k Bohu, ale 

kam se má obrátit člověk tzv. nevěřící? 

K osvětlení problému viny a odpuštění jsou povolány jak filosofie, tak 

teologie. Proto jsem si vybrala srovnání pojetí viny a odpuštění u teisticky 

zaměřeného filosofa existence K. Jasperse a evangelického teologa a kazatele

Dietricha Bonhoeffera. 

V Jaspersově filosofickém pojetí je člověk jen možnou existencí. Stát se 

existencí je posláním člověka, není to součást jeho danosti. Ne každý se tedy 

existencí skutečně stává. Proti tomuto poslání se člověk může různými způsoby 

provinit. Jaspers tvrdí, že člověk se existencí stává v mezních situacích života, 

a právě v těch též selhává. Člověk se stává existencí hlavně tím, že si 

uvědomuje svá provinění. Problém viny je tedy pro Jasperse předně vnitřní 

záležitostí každého člověka samého. Uvědomovat si svá provinění znamená 

probudit v sobě člověka, stát se novým, obrozeným člověkem, jakoby se znovu 

narodit. 

V Bonhoefferově pojetí jako teologa je základem jeho uvažování člověk 

v roztržce, tedy člověk, který se odtrhl od svého počátku, od Boha, v důsledku 

prvotního hříchu. Člověk se má stát skutečným člověkem, to znamená, být 

připodobněn Vtělenému Kristu. Jen člověk přijatý v Kristu je skutečný člověk, 

jen člověk zasažený Kristovým křížem je souzený člověk a jen člověk účastný 

Kristova vzkříšení je obnovený člověk. Člověk se může obrátit jen tehdy, když 
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pozná svou vinu vůči Ježíši Kristu. Vina vůči Kristu, to znamená naše 

odpadnutí od Krista, tedy od podoby, které v nás chtěl nabýt a kterou nás chtěl 

přivést k naší vlastní podobě. 

Oba autoři se vyrovnávají s vinou obecně, ale hlavně s vinou německého 

národa v souvislosti s druhou světovou válkou. D. Bonhoeffer ještě před 

válkou a během války, Jaspers po válce, kdy reaguje na obžalobu téměř celého 

světa. Oba prošli zkušeností války, Bonhoeffer zkušeností nejzazší. Jejich 

pojednání o vině a odpuštění není akademickou debatou, ale reakcí na 

zkušenost války, která se jich osobně velmi dotkla.

Ve své práci se nejprve se zabývám problémem viny a odpuštění podle 

Karla Jasperse. 

V první kapitole se nejdříve zmiňuji o autorovi, jeho filosofii a jeho knize, 

aby bylo zřejmé, z jaké tradice autor vychází, jaké je jeho pojetí filosofie a také

v jaké dějinné situaci kniha vyšla. V podkapitolách následně pojednávám ze 

systematického hlediska Jaspersovo rozlišení čtyř druhů viny (vina kriminální, 

politická, morální a metafyzická).

Ve druhé kapitole popisuji, jak podle Jasperse spolu navzájem všechny tyto 

čtyři druhy viny souvisí a navzájem se ovlivňují.

Ve třetí kapitole píši o vnějších a vnitřních důsledcích jednotlivých druhů 

viny pro lidský život.  

Ve čtvrté kapitole se zmiňuji o tom, kdo vůbec podle Karla Jasperse může 

soudit a kdo, či co je předmětem posuzování. Zde také popisuji autorův názor, 

v jakém smyslu je možné soudit kolektiv a v jakém jednotlivce. 

V páté kapitole popisuji možnosti obhajoby ohledně viny.

V šesté kapitole pojednávám o Jaspersově pojetí viny v konkrétním případě 

poválečného Německa. 
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V sedmé kapitole popisuji, jak Jaspers vidí řešení ohledně viny německého 

národa. Autor mluví o očistě, o tom, že je nutné se projasňovat jako národ 

v historické reflexi i projasňovat se osobně jako jedinec. 

V osmé kapitole pojednávám, co podle Jasperse tato očista znamená a jak ji 

uskutečňovat, tedy o cestě očisty.

Ve druhé části své práce mluvím o problému viny a odpuštění podle 

Dietricha Bonhoeffera. Tato část je obsáhlejší, ale domnívám se, že všechny 

kapitoly, které jsem vybrala, souvisí s Bonhoefferovým pojetím viny.

Na začátku první kapitoly píši o autorovi a o etapách jeho duchovního díla. 

Tuto část jsem zařadila k objasnění tradice, ze které autor vychází, v jaké 

situaci vzniká jeho kniha a jak se v důsledku dějinné doby mění jeho pojetí 

teologie, specielně jeho názor na církev. Pak, k lepšímu pochopení viny, jak ji 

vidí Bonhoeffer, popisuji názor autora, na základě čeho člověk rozeznává 

dobro a zlo. Tuto kapitolu jsem ještě rozdělila na podkapitoly, ve kterých 

mluvím o svědomí, o jednání člověka v roztržce, o tom co Ježíš přinesl nového, 

aby člověka vyvolal zpět z roztržky s Bohem. Následně mluvím o soudu jako 

pravém jednání člověka a o Boží vůli.

Ve druhé kapitole píši o vině, ospravedlnění a obnově člověka. 

V podkapitolách mluvím tom, co podle Bonhoeffera znamená být skutečným 

člověkem, tedy o připodobnění Kristu, dále o církví jako místu vyznání viny, 

následně o ospravedlnění a obnovení a o reformačním učení o ospravedlnění.

Ve třetí kapitole popisuji autorův názor, jak má člověk žít zodpovědně před 

Bohem a před lidmi. Bonhoeffer popisuje zodpovědný život na základě pojmů 

jednání přiměřené skutečnosti, přijetí viny, svědomí a svoboda. Tyto pojmy 

vysvětluji v jednotlivých podkapitolách.

Čtvrtá kapitola je o Božím přikázání zjeveném v Ježíši Kristu a jak podle 

něj žít svůj život.
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V páté kapitole mluvím o místech, kde nebo v jaké dějinné podobě Bůh 

dává své přikázání. Boží přikázání zjevené v Kristu se k nám dostává  v církvi, 

manželství (rodině), v kultuře (práci) a vrchnosti. S Božím přikázáním se 

setkáváme v těchto čtyřech oblastech, které Bonhoeffer nazývá Boží mandáty. 

Popisuji, jak jsou tyto mandáty ve spojení, jak jsou vzájemně pro sebe i proti 

sobě. Zde zmiňuji Bonhoefferův zlomový dopis (list) z vězení ze 3. srpna 1944, 

ve kterém autor mění svůj pohled na církev.

Před závěrečným shrnutím své práce srovnávám pojetí viny a odpuštění 

podle Jasperse a Bonhoeffera. 

V závěrečném shrnutí své práce srovnávám cíl učení o vině a odpuštění u 

autorů Karla Jasperse a Dietricha Bonhoeffera. 

1 VINA A ODPUŠTĚNÍ PODLE JASPERSE

Karl Jaspers (1883-1969) nejprve studoval práva, ale pak přešel na medicínu, 

kde se specializoval na psychiatrii. Později přešel z lékařského světa do světa 

filosofie, kde je pokládán za jednoho z předních představitelů teistické skupiny 

filosofů existence. O křesťanskosti jeho myšlení se ale vedou spory, hlavně pro 

jeho odmítnutí myšlenky zjevení. 

Pro Jasperse je existence člověka možná jen skrze vykročení z imanence, 

jako překročení, transcendování všeho nehybného a faktického. Toto 

překročení se ale otevírá jen absolutní odvaze dějinného rozhodnutí, které za 

člověka nemůže vykonat nikdo jiný. Člověk existuje jen tehdy, pokud se ve 

vlastní spontánnosti rozhoduje uznat transcendenci (což je pouze jiné jméno 

pro Boha) za pravý základ sebe sama.
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V Jaspersově pojetí je člověk jen možnou existencí, ne každý člověk se tedy 

existencí opravdu stává. Stát se existencí je posláním člověka, není to součást 

jeho danosti. Proti tomuto poslání se může člověk různými způsoby provinit. 

Subjekt tedy již není to, co je, co trvá uprostřed proměn života, ale někdo, kdo 

se děje, kdo se stává, kdo v tom může selhávat, kdo se může provinit vůči sobě 

i druhým, vůči své povolanosti k existenci. Jaspers dokonce tvrdí, že člověk se 

existencí stává v mezních situacích života, a právě v těch také selhává. Toto 

selhávání se ale připravuje již v každodenním životě jako provinilost. Lze proto 

říci, že člověk jako ten, který je, se stává existencí hlavně tím, že si uvědomuje 

svá konkrétní provinění. Problém viny je tedy pro Jasperse primárně vnitřní 

záležitostí každého člověka samého. Ten, kdo mluví jen o vinách druhých, 

ještě nedospěl, ještě se nestal člověkem, neboť buď o svých proviněních vůbec 

neví, či si je není ochoten přiznat. Uvědomovat si svou provinilost znamená 

probudit v sobě člověka, stát se novým člověkem, obrodit se, jakoby se znovu 

narodit.

Jaspers kritizuje filosofii, která již před první světovou válkou byla naprosto 

bezstarostná. Byla sice intelektuálně na výši, ale ohledně svého obsahu 

nevěrohodná, protože pohodlně nevnímala situaci doby. Takovou filosofii 

Jaspers odmítá. Filosofie nesmí být vzdálena skutečnému životu, pravdu nelze 

najít ve filosofickém vědeckém systému. Filosof musí dostát širším 

požadavkům, než jen odborným. Filosof se má snažit porozumět době, ve které 

žije a vyhlížet dopředu, co se chystá a co přichází. Musí prokázat svou integritu 

též v osobním životě a také ve své odpovědnosti společenské a politické. 

Své pojetí filosofie Jaspers názorně vyjádřil svým životem. Odmítl rozluku 

se svou manželkou, židovského původu, během vlády nacistického režimu 

v Německu. Oba manželé se tak dostali do mezní, hraniční situace, kdy již 
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končí každé účelové uvažování. Podle Jasperse by jeho filosofie nebyla ničím, 

pokud by na tomto rozhodujícím místě selhala.1

Kniha Otázka viny vyšla poprvé v Německu v roce 1946. Vzhledem 

k autorovým morálním nárokům na svůj národ, který se pomalu vyrovnával se 

svou úlohou ve světovém válečném konfliktu při utrpěné porážce, se dílu 

v Německu nedostalo většinou kladné odezvy. Tehdejší Německo a jeho 

obyvatelé řešili každodenně mnoho nepříjemností, kterým nešlo uniknout, a je 

pochopitelné, že si nechtěli pokládat otázky o své vině více, než bylo nezbytně 

nutné. Ale Jaspers se neohlíží na to, zda je v zemi nálada pro sebezpytování, 

nepřemýšlí o tom, zda je vhodné vydat tuto knihu rok po válce. Karl Jaspers 

jde často proti proudu, pohodlným, líbivým a dobově populárním stanoviskům 

navzdory. Diskutuje témata, která mnozí z pohodlnosti raději přehlíží. 

Jaspersova kniha ale není nějaké prázdné moralizování. Obsahuje soubor 

myšlenek a otázek člověka, který vším tím prošel, který vidí složitost problému, 

ale nechce ji vytěsňovat ani zjednodušovat, nechce za žádnou cenu rezignovat 

na pravdu. Jaspersova kniha ale také není jen historickým dokumentem, 

popisující situaci poválečného Německa. Ani dnes neztrácí svou aktuálnost.

Jde o poznání, že my všichni neseme zodpovědnost nejen za minulost a za 

budoucnost, ale hlavně před budoucností.

1.1 KLASIFIKACE VINY

Karl Jaspers ve své knize Otázka viny vymezuje čtyři druhy viny: kriminální, 

politickou, morální a metafyzickou.2 Činí to z toho důvodu, aby se vyhnul 

obecnému, neplodnému výkladu o vině, která vše bez rozdílu klade na jednu 

úroveň a posuzuje bez správného rozlišování. 

                                               
1 JASPERS, Karl, Otázka viny. Příspěvek k německé otázce.  Praha: ACADEMIA, 2009, 8-11 
2 JASPERS, Karl, Otázka viny, 25-30
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1.1.1 Kriminální vina

Tento druh viny je snadno určitelný, neboť její činy evidentně porušují 

přesně specifikované zákony. Jedná se o vinu právní. Kriminální vinu 

posuzuje soud. 

1.1.2 Politická vina

Do této kategorie patří činy politiků a státníků a také následky činů. 

Odpovědnost ale nesou všichni občané, kteří jsou reprezentováni vládou, 

kterou si sami určili a zvolili. O vině rozhoduje vítěz, jeho moc a vůle, a to jak 

v domácí politice, tak v zahraniční. Politickou vinu určují především normy 

mezinárodního a přirozeného práva. Díky politické předvídavosti, jež počítá 

s dalšími následky, a díky uznávání zákonů přirozeného a mezinárodního práva 

dochází ke zmírnění násilí a zvůle. 

  

1.1.3 Morální vina

Morální vinou Jaspers rozumí osobní zodpovědnost, případně vinu za 

všechny činy, kterých se dopustí jednotlivec. Tato vina se týká také politických 

a vojenských činů. Jaspers kritizuje alibismus vyplývající z pouhého plnění 

rozkazů, jimiž se jedinci zříkají osobní zodpovědnosti v případech zločinů, kdy 

konali na něčí rozkaz. Zločin je zločinem, i když je proveden na něčí rozkaz. 

Ale zde podle stupně nebezpečí, vyhrožování či teroru platí polehčující 

okolnosti. Míru této viny posuzuje vlastní svědomí a komunikace s bližním, 

s milujícím člověkem, který se zajímá o mou duši a je ochoten mi naslouchat.

1.1.4 Metafyzická vina

Metafyzická vina je absence solidarity s člověkem jako člověkem. V rámci  

solidarity mezi lidmi je každý člověk spoluodpovědný za všechno bezpráví, za 

všechnu nespravedlnost na světě. Jestliže se člověk stane svědkem bezpráví či  
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nespravedlnosti a nepostaví se proti nim, je tato solidarita porušena a stává se 

spoluviníkem.

Metafyzická vina zahrnuje naši nečinnost při zločinech a nespravedlnosti, 

jimž jsme nezabránili anebo jsme neudělali vše, co jsme udělat mohli, 

abychom jim zamezili. Jestliže dojde k tomu, že druhý je zabíjen a já zůstávám 

naživu, svědomí mi říká, že to, že ještě žiji, je moje vina. Pokud se člověk 

dostane do takové situace, ocitá se na hranici, kdy se musí rozhodnout: buď 

bezpodmínečně, bez šance na úspěch nasadit život, nebo raději zůstat naživu, 

protože úspěch je nemožný. Tato vina se nedá právně, politicky ani morálně 

přiměřeně postihnout. Tuto vinu může posoudit jedině Bůh. 

1.2 SOUVISLOST JEDNOTIVÝCH DRUHŮ VINY

Diferenciace viny by ale mohla vést k omylu, říká Jaspers, pokud bychom 

neměli stále na mysli, jak úzce spolu všechny druhy viny souvisí a vzájemně se 

ovlivňují. Z každého pojmu viny vyplývají následky i pro ostatní druhy viny. 

Pokud by bylo v lidské moci oprostit se od metafyzické viny, pak bychom 

nebyli lidmi, ale anděly a o všech ostatních třech vinách by se nemuselo 

diskutovat.

Politická vina vyrůstá z mnohých malých morálních prohřešků. Jedná se 

například o různé pohodlné přizpůsobování se politickým poměrům, laciné

ospravedlňování bezpráví, nevědomé podpory bezpráví, účast na vzniku 

neprůhledné veřejné atmosféry, která jako taková umožňuje bezpráví, násilí,  

zvůli, zlo.

Morální vina vzniká z neujasněného pojmu moci v soužití mezi lidmi. 

Každý člověk je zapleten do mocenských poměrů, jejichž prostřednictvím je 

mu umožněn život. Této vině se nikdo nemůže vyhnout, je to vina všech, vina 

člověka jako takového, vina člověčenství. Proti této vině můžeme bojovat tím, 

že prosazujeme moc, která prosazuje lidská práva. Lhostejnost vůči politice, 
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nezájem o státní moc, která by lidská práva uskutečňovala, je hlavní politickou 

vinou, která je současně vinou morální. Člověk nemá pocit společné 

odpovědnosti, ale jen přihlíží, pracuje a poslušně koná. Má sice dobré svědomí 

v poslušnosti i v tom, že se neúčastní na rozhodování a konání držitelů moci, 

ale nese morální odpovědnost.  

1.3 DŮSLEDKY VINY

Každá z jmenovaných čtyř druhů viny přináší důsledky pro lidský život. 

Důsledky viny jsou dvojího typu. Jednak vnější důsledky, hmatatelné a jasně 

vymezitelné a dále vnitřní důsledky, které plynou pro jedince z reflexe svojí 

viny.  

U kriminální viny je důsledkem trest, o kterém rozhodne soudce na základě 

své svobodné vůle. Nejde o to, zda viník uzná, že je trestán právem. 

Pro politickou vinu platí, že je nutné se z ní zodpovídat a důsledkem je také 

nutnost nápravy a ztráta nebo omezení moci. 

Morální vina spěje k vnitřnímu náhledu, k pokání a obrodě, jež se projevují 

i navenek. Tento vnitřní proces člověka pak má i vnější důsledky pro svět. 

Metafyzická vina vede k nazření vlastního já před Bohem a k odstranění 

pýchy spojené s počátkem nového vnitřního života. Tento nový vnitřní život je 

ale spojen s nesmazatelným vědomím viny v pokoře před Bohem.        

1.4 KDO SOUDÍ A KDO JE PŘEDMĚTEM POSUZOVÁNÍ?

Pro Jasperse je také důležité určit kdo, koho a jak může posuzovat a soudit. 

Obžaloba má ale smysl jen v případě, když je stanovena podle svého hlediska, 

podle svého předmětu a když si uvědomíme, kdo je žalobce a kdo obžalovaný. 

Výčitky vůči jednotlivci Jaspers rozděluje na vnější a vnitřní. 

Vnější výčitky přicházejí zvenčí, ze světa. Ty mají vypovídající hodnotu 

v případech viny kriminální a politické. Jsou vznášeny se záměrem přiřknout 
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trest a hnát viníka k odpovědnosti. Mají platnost právní a politickou, ale ne 

morální a metafyzickou. 

Vnitřní výčitky vycházejí z vlastní duše a obviňují člověka za jeho morální 

selhání. Tyto výčitky nemohou být vyvolány nikým jiným, než daným viníkem. 

Žádný člověk nemá právo morálně soudit druhého. Jediná možnost, jak 

druhého soudit, je soudit ho tak, jako by se jednalo o mne. Neboť pokud 

někoho obviňujeme, nemůžeme přesně zjistit jeho smýšlení a motivy k určitým 

činům, ale pouze určité činy a způsoby jednání. I když se snažíme motivy činu 

při posuzování zohlednit, můžeme se k nim pouze přiblížit. „Morálně můžeme 

dávat vinu jen sobě samým, ne druhému, a jestliže druhému, tedy jen 

v solidaritě láskyplného boje.“3

Dále se Jaspers zabývá otázkou, v jakém smyslu je možné soudit kolektiv a 

v jakém jednotlivce. Za zločin můžeme soudit jen jednotlivce, ať už ho spáchal 

sám nebo při tom měl řadu kompliců. Komplicové jsou pak každý jednotlivě,

podle stupně své spolupráce, vedeni k odpovědnosti. Jaspers odmítá morální 

obvinění celého národa jako celku, stejně tak jako obvinění jakékoliv kolektivu. 

Vymezení kolektivů, ať už je to kolektiv národa, kolektiv jednotlivých 

náboženství či kolektiv žen, je podle Jasperse naprosto mylné a zavádějící, 

protože fakta tato vymezení překračují. Neexistuje vymezení národního 

charakteru v tom smyslu, že by jej sdílel každý jednotlivý příslušník národa. 

Podle Jasperse je vymezování národa a následné posuzování viny národa jako 

celku falešnou substancializací, na kterou doplácí člověk jako jedinec, protože 

tak přichází o svoji důstojnost. Jediná možnost, kdy lze připustit kolektivní 

vinu národa, je politická odpovědnost národa. V ostatních případech je 

nemožné, aby kolektiv nesl vinu kriminální, morální nebo metafyzickou. 

Posuzování v kategorii národa jako celku Jaspers přirovnává k názoru, že Židé 

                                               
3 JASPERS, Otázka viny, 36
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se provinili tím, že byl ukřižován Ježíš Kristus. Kdo ale byli ti Židé? Šlo pouze 

o skupinu politicky a nábožensky rozčílených lidí, kteří v té době měli mezi 

Židy určitou moc, která vedla ve spolupráci s římskou posádkou k Ježíšově 

ukřižování.4

Komu ale náleží právo dělat soudce, ptá se dále Jaspers. Každému, kdo 

soudí, kdo někomu činí výčitky, má být položena otázka, jaké má zmocnění, 

z jakého důvodu soudí a v jakém jsou on a posuzovaný vzájemném vztahu.  

Při posuzování kriminální viny a politické viny je to snadné. Míru viny lze 

určit podle angažovanosti jedince na režimu (např. v hitlerovském Německu).  

Soudcem bude vítěz politického boje. Politická vina je určena rozhodnutími 

vítěze, kterým se musí podřídit každý člověk, který chtěl zůstat naživu, protože 

takový je smysl toho, že ještě žije. 

Jak ale vymezit něčí právo na soud v rovině morální a metafyzické viny? 

Ohledně těchto dvou vin neexistuje na světě žádný soudce. Soudcem je pouze 

Bůh. A co platí před Bohem, nemusí platit před lidmi. Bůh totiž nemá žádnou 

instanci, která by ho na zemi zastupovala – ani v úřadech církví, ani ve 

světských úřadech států, ani ve veřejném názoru světa. 

1.5 OBHAJOBA

Obhajoba je možná tam, kde se apeluje na právo a kde je obžalovanému 

umožněno mluvit, píše dále Jaspers.5 Obhajoba má tyto možnosti: 

a) Rozlišování - obhajoba klade důraz, aby byla vina přesně určena. Tím 

dojde k zúžení jejího rozsahu.

b) Fakta - obhajoba předkládá fakta, která zdůrazňuje a srovnává. 

                                               
4 JASPERS, Otázka viny, 39
5 JASPERS, Otázka viny, 42
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c) Právo - obhajoba apeluje na přirozené právo, mezinárodní právo či lidská 

práva. Například stát, který uvnitř nerespektoval lidská práva nebo vně 

nerespektoval mezinárodní právo, nemůže v toto právo při soudu doufat. 

d) Odmítnutí obžaloby - obhajoba může poukázat na to, že obžaloba není 

vedena z čistých pohnutek. Obžaloba se například používá jako zbraně 

z politických nebo hospodářských účelů.  

e) Odmítnutí soudce - obhajoba odmítá soudce, který podle ní posuzuje 

zaujatě, nebo se jedná o věc, jež nepodléhá lidskému soudci.

f) Protiobžaloba – obhajoba ukazuje na jednání a činy  druhých, které byly 

také příčinou zla, popřípadě na obecné světové souvislosti, které znamenají 

společnou vinu. 

1.6 OTÁZKA VINY NĚMECKÉHO NÁRODA 

Autor obšírně rozebírá vinu v konkrétním případě poválečného Německa. 

Jako nejpodstatnější otázku vidí, jak se německý národ, potažmo každý 

německý občan prosvítí, posoudí a očistí. Obžaloba, kterou na Německo uvalil 

okolní svět, má pro Jasperse menší význam než obžaloba vnitřní. Neboť 

následná očista z vnitřní obžaloby, jež se objevuje dříve než výčitky zvenčí, 

disponuje potenciálem obrody německého člověka, který se díky oné očistě po  

zpracované vnitřní obžalobě promění. Objasnění otázky viny je tedy pro 

Německo, respektive obyvatele Německa klíčové ne proto, aby umlčeli výčitky, 

jimiž je konfrontuje vnější svět, ale proto, aby se oni sami vypořádali se svojí 

vinou osobní a vnitřní.

Následně Jaspers aplikuje svou klasifikaci viny na druhou světovou válku. 

K politické vině v souvislosti s úlohou Německa ve druhé světové válce 

Jaspers konstatuje, že podíl viny je na každém příslušníku německého národa. 

V moderním státě totiž nikdo nezůstává mimo dění, i když se to tak na první 
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pohled může u některých skupin ve společnosti, např. u mnichů, jevit. Ale 

politická odpovědnost se týká i jich, protože vše, co v moderním státě existuje, 

tedy i osamocený klášter s mnichy, existuje jen díky politickému a státnímu 

řádu. Apolitický život není možný. Všichni tedy neseme, píše Jaspers,

spoluvinu na tom, že v duchovních podmínkách německého života existovalo 

něco, co umožnilo vznik tohoto režimu. Je nutné převzít vinu otců. Jsme 

politicky odpovědni za náš režim, že jeho činy, za začátek války a za to, že 

jsme dovolili, aby se na přední místa dostali vůdcové určitého typu. 

Při zabývání se morální vinou Jaspers opět uvádí tezi, že jedinec může být 

morálně posuzován jen sám sebou. Na druhou stranu konstatuje, že s morální 

vinou se mohou potýkat jen lidé, kteří mají svědomí, naslouchají mu a cítí nad 

svým jednáním lítost. Jaspers vyjmenovává klamy, jimiž lidé implicitně 

klamali své svědomí. Poukazuje tak i na intelektuály, kteří sami sebe 

považovali za antinacisty, ale přitom jimi nebyli a svoji sebereflexi zúžili na 

racionalizaci svého konání. Slepota vůči utrpení druhých a vnitřní nedotčenost 

viděným zlem, to je skutečná morální vina. Morálně může být člověk povinen 

nasadit vlastní život, pokud je naděje na realizaci určitého cíle. Ale z morálního 

hlediska neexistuje nárok obětovat svůj život, jestliže člověk  ví, že tím ničeho 

nedocílí. Z morálního hlediska existuje nárok dát život v sázku, ale ne si vybrat 

jistou smrt. Morálně se v obou případech požaduje spíše opačný postoj, tedy 

nekonat to, co je vzhledem k světským účelům nesmyslné, ale přednostně si 

uchovat život pro jejich realizaci. Jaspers ale do posuzování morální viny 

zahrnuje i polehčující okolnosti: „Každý rok a každá situace má své zvláštní 

omluvy a svá zvláštní břemena, která lze rozlišit vždy jen v individuálním 

případě.“6

Jestliže člověk přestane být solidární s jiným člověkem jako člověkem, je 

vinen vinou metafyzickou. Tato solidarita je trvalým požadavkem i v případě, 

                                               
6 JASPERS, Otázka viny, 76
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kde již morálně smysluplný požadavek končí. Solidarita je porušena, pokud 

jedinec přihlíží, jak dochází k zločinu. Zde nestačí, že dává obezřetně v sázku 

svůj život, aby tomu zabránil. Pokud k tomu dochází a pokud je člověk při tom, 

ale přesto zůstává naživu, pak se v něm ozývá hlas, který mu sděluje, že to, že 

je stále naživu, je jeho vina. Tato vina má jiný zdroj a týká se všech, co zůstali 

na živu, zatímco jiní byli vražděni. Na rozdíl od morální viny, která je 

vymezitelná či spíše uchopitelná tím, do jaké míry lidé ignorovali strašlivé 

okolnosti v tehdejším Německu, vinu metafyzickou, která je hůře postihnutelná, 

si uvědomili lidé, kteří byli tváří v tvář deportaci Židů a dalších zločinů 

zachváceni bezmocí, zoufalstvím a zděšením. Tito lidé udělali další krok ve 

své vnitřní proměně následkem toho, že si uvědomili svou metafyzickou vinu. 

Osud Německa má být zkušeností pro všechny. Kéž by druzí nešli 

podobnými cestami, říká autor. Neboť pokud sledujeme vinu německého 

národa až k jejímu počátku, narážíme na lidství, jehož náklonnost ke zlému na 

sebe vzala v případě Německa strašlivou podobu, ale je možností v člověku 

jako člověku. Když se mluví o německé vině, tak se často říká, že je to vina 

všech. Že skryté všeobecné zlo má společnou vinu na tom, že v Německu 

vypuklo zlo. Ale bylo by falešnou vyhýbavostí, říká Jaspers, pokud by se 

Němci snažili zmírnit svou vinu tím, že by ji vztahovali k vině lidství. Otázka 

dědičného hříchu se nesmí stát něčím, co by dovolovalo vyhýbat se německé 

vině. Tuto vinu je podle Jasperse třeba přijmout, byť bývá předkládána ze 

strany světa nezřídka takovým způsobem, který je sám o sobě vinný.7

Ke konci pojednání o německých otázkách směřuje autor k nástinu řešení. 

Tato tendence vrcholí v poslední části s názvem: Naše očista.

                                               
7 JASPERS, Otázka viny, 113-114 
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1.7 NAŠE OČISTA

Při mluvení o očistě Jaspers užívá pojem projasňování (prosvěcování).

Rozumím tomuto termínu tak, že jde o přemítání nad svou vinou a o snahu 

pochopit ji, ujasnit si ji a přijmout skrze rozlišování viny. Tím člověk postupně 

získává jasné vědomí o sobě. 

  Je nutné projasňovat se jako národ v historické reflexi i projasňovat se 

osobně jako jedinec, říká Jaspers. Tyto dva postoje ale od sebe nelze oddělit. 

K prvnímu totiž dochází pouze skrze druhý. To, k čemu spolu v pravdivé 

vzájemné komunikaci dospějí jednotlivci, si může následně uvědomit mnoho 

lidí. Tím dochází k sebeuvědomění národa.8  

Jaspers zde opět odmítá myšlení v pojmech kolektivů jakožto myšlení ve 

fikcích. Každá opravdová proměna se odehrává pouze díky jednotlivcům, 

v jednotlivci, v nesčetných jednotlivcích. Prvním požadavkem je vždy zabývat 

se sebou samým. Každý z nás se musí očistit od viny, tak jak ji každý z nás 

v sobě nalézá.

1.8 CESTA OČISTY

Cestu očisty Jaspers aplikuje na poválečné Německo. Očista znamená 

nejdříve nápravu. Vzhledem k politické vině to znamená vytyčit si úkoly, 

právně je zakotvit a jejich splněním alespoň částečně obnovit to, co bylo 

zničeno v zemích napadených Německem. Člověk, který vnitřně přijme vinu, 

touží pomáhat každému, komu zvůle režimu uškodila. 

Očista skrze nápravu je nezbytná, ale očista je mnohem více. Náprava je 

opravdová a naplňuje svůj smysl jen jako výsledek očistné proměny člověka. 

Ujasnit si a přijmout svou vinu znamená současně ujasnit si svůj nový život 

s jeho novými možnostmi. Kde k tomuto dojde, tam již není život prožíván 

v jasné náladě. Člověk se sice může v krátkých světlých chvílích chápat 

                                               
8 JASPERS, Otázka viny, 115
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životního štěstí, ale toto štěstí už probíhá jen na pozadí trudnomyslnosti, jako 

nějaké krásné kouzlo, které zase pomine. Život je dovolen už jen tak, že je 

stravován úkolem.

Důsledkem je pokora. Skrze své vnitřní jednání před transcendencí si 

uvědomujeme svou lidskou konečnost a nedovršitelnost. Potom můžeme bez 

touhy po moci v láskyplném boji rozmlouvat o pravdě a navzájem se v něm 

spojovat. Nebo můžeme mlčet. Prostotou tohoto mlčení sdělujeme, že jsme 

pokorně připraveni snášet, co je nám přisouzeno. Za všech okolností je to, že 

jsme dosud naživu, lidským úkolem, který se nedá na světě nikdy dokončit.

„Očista je cestou člověka jako člověka“, píše dále Jaspers.9 To, že člověk 

vnitřně přijme vinu, je přitom jen pouhým momentem. Hlavní věcí při očistě 

nejsou vnější činy, vnější odčiňování. Očista je především vnitřní pochod, 

který se nedá  jednou provždy naplnit. Je to nikdy nekončící proces, skrze který 

se člověk stává sebou samým. „Očista je věcí naší svobody.“10 Každý člověk 

má před sebou neustále dvě cesty. Jedna vede k očistě, druhá pak do nečistoty. 

Cesta očisty není pro všechny stejná. Každý člověk jde osobně svou vlastní 

cestou očisty. Obecné myšlenky mohou jen nasměrovat a snad i touhu po 

očistě v druhých probouzet. Očistu ale nelze uskutečnit jako akt rozumné vůle, 

očista probíhá jako proměna z vnitřního jednání, kde je podstatou láska 

k člověku.

Jednou z cest očisty je podle Jasperse i promýšlení myšlenek, které zde  

předložil. O těchto myšlenkách ale člověk nesmí přemítat jen abstraktně 

rozumem, ale musí si na ně vytvářet vlastní názor. Musí si je uvnitř sebe 

zpřítomňovat, osvojovat nebo zavrhovat. Tento vnitřní proces a to, co z něho 

vyplyne, je pak očistou.11

                                               
9 JASPERS, Otázka viny, 136
10 JASPERS, Otázka viny, 136
11 JASPERS, Otázka viny, 137
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Očista duše je také podmínkou politické svobody. Teprve z vědomí viny 

totiž vyrůstá vědomí solidarity a společné odpovědnosti, bez kterých není 

svoboda možná. Politická svoboda začíná tím, že většina příslušníků národa

přijme společnou odpovědnost za politiku svého státu. Tito jednotlivci pak 

v sobě nesmí mít nereálnou touhu pojímat politiku jako úsilí o uskutečnění ráje 

na zemi, ale budou politiku pojímat jako hledání dostupné cesty v konkrétním 

světě, vedenou ideálem lidství jako svobody. 

Jak daleko jsme došli s vnitřní očistou založenou na vědomí viny, poznáme 

podle našeho postoje k výčitkám. Bez vědomí viny bude naše reakce na 

výčitky vždy protiútokem. Pokud jsme však prošli otřesem vnitřní proměny, 

pak nás útoky zvenčí zasahují jen povrchově. Mohou v nás sice ještě vyvolávat 

pocity urážky a bolest, ale již nepronikají do nitra duše. Snášíme pak 

nespravedlivá obvinění s pokorou a vnitřním klidem, protože pýchy se 

vzdorem  jsme se vnitřní proměnou zbavili.    

Kdo opravdově přijme svou vinu a jeho vědomí bytí se promění, u toho 

výčitky druhých již nezasáhnou bod, ve kterém je vědomí viny 

nezahladitelným ostnem. V tomto bodě totiž vědomí vlastního já na sebe vzalo 

novou podobu. Bez projasnění a proměny naší duše by se však citlivost proti 

útokům stále stupňovala. Výčitkám bychom se neměli vyhýbat, ale spíše je

vyhledávat a zkoumat. Pak se stávají kontrolou našeho myšlení. 

Na závěr Jaspers konstatuje, že ve světě stále trvá možnost dalšího, nového 

neštěstí. Chod věcí nespočívá v rukou žádné člověka. Z proměny ve vědomí 

viny přirozeně nevyplývá, že bychom měli být odměněni novým štěstím života. 

Očista nás může osvobodit jen v tom smyslu, že budeme připraveni na to, co 

v lidském světě může přijít a neustále se angažovat v tom, co je možné udělat, 

aby k dalšímu neštěstí nedošlo. Očištěná, čistá duše může žít v opravdovém 

napětí, které plyne z toho, co se chce tváří v tvář naprosté záhubě v lidském 

světě neúnavně angažovat pro to, co je možné. Ale co se stává pravdou před 
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tváří smrti, v nekrajnější mezní situaci, je zlým svodem, pokud se do toho 

člověk z netrpělivosti či zoufalství zhroutí předčasně. Protože onen mezní 

postoj je pravdivý jen tehdy, pokud je výsledkem neúchylné rozvahy, která se 

vždy chápe toho, co je možné, dokud život ještě trvá. Údělem člověka je 

pokora a zachování míry.12

2 VINA A ODPUŠTĚNÍ PODLE BONHOEFFERA

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), přední německý evangelický teolog,

studoval teologii na württemberské universitě v Tübingen. Později se stal 

kazatelem a také učitelem, zároveň se však účastnil mírového hnutí. Politické 

události související s Hitlerovým nástupem k moci roku 1933 vedly také 

k rozkolu a krizi uvnitř tehdejší německé evangelické církve. Velká část 

představitelů této církve začala zcela otevřeně kolaborovat s hitlerovským 

režimem a jako tzv. němečtí křesťané se zmocnila oficiálního církevního 

vedení. Dochází k ustanovení tzv. árijského paragrafu, zaměřeného hlavně 

proti Židům a též  k degradaci a (nacistické ideologii poplatné) denunciaci 

Starého zákona. Proti německým křesťanům se otevřeně staví antifašisté, 

demokraticky smýšlející věřící a členové církve. Ti v roce 1934 na synodickém 

shromáždění v Barmen ustanovují tzv. vyznávající církev, konstituovanou na 

bázi společně přijatého Barmenského vyznání (vypracované K. Barthem). Do 

činnosti tohoto hnutí odporu v evangelickém prostředí se hned od začátku 

aktivně zapojuje i Dietrich Bonhoeffer, který se o rok později (1935) stává 

vedoucím kazatelského semináře vyznávající církve. 

Po svém zatčení v dubnu roku 1943 byl vězněn pro svoji činnost v hnutí 

odporu a za aktivní účast na protihitlerovském spiknutí. Jeho rozhodnutí chtít, 

                                               
12 JASPERS, Otázka viny,138-139
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to znamená také připravovat porážku hitlerovského Německa, bylo pro něj 

jedinou možností. Byl německým vlastencem v tom smyslu, že si přál, aby 

byla odčiněna německá vina a očištěno německé jméno. D. Bonhoeffer byl 

popraven 9.dubna 1945 v koncentračním táboře Flossenbürgu. Praktická 

mravní povinnost tvůrce programu „nenáboženské interpretace biblických 

pojmů“, povinnost, spočívající v činné účasti na antifašistickém hnutí, byla 

vyústěním Bonhoefferových vlastních teologických hledisek.   

V celém duchovním díle D. Bonhoeffera lze rozlišit tři základní etapy. Ve 

všech třech údobích se jeho teologické myšlení soustředí na biblické svědectví 

o Ježíši Kristu. Výrazné mezníky dělí jeho cestu za Kristem do tří úseků.13

První etapou je úsek, počínající jeho doktorskou disertací Sanctorum 

Communio z roku 1927, až do nástupu nacismu k moci (1933). V tomto období 

se jeho pozornost zaměřuje na církev jako instituci. Základní tezí zmíněné 

disertace, je „Kristus existující jako církev“. Daný postoj mladého teologa je 

motivován snahou o určitou identifikaci s pevným opěrným bodem ve 

zmatcích poválečného světa. Bodem, jímž se tehdy Bonhoefferovi tehdy jeví 

církev jako konkrétní historická instituce. 

Druhou fází je období přibližně sedmileté a uzavírá se začátkem války 

(1939). Tato fáze se kryje s bojem vyznávající církve proti bludné cestě 

německého křesťanství. V této etapě Bonhoeffer poznává na pozadí událostí 

spojených s rozkolem v církvi, rasismem, antisemitismem a nástupem 

německých křesťanů, že jeho teze o totožnosti empirické církve s přítomným 

Kristem musí být nově upřesněna. Ve střetu víry s nacionalistickými bludy je 

Kristus přítomen pouze v církvi věrné evangeliu. V této době začínají první 

mocenské represe nacistického režimu, zaměřené také proti vyznávající církvi 

                                               
13 DVOŘÁČEK, Jan Amos,  Křesťanský profil a odkaz Dietricha Bonhoeffera, in: 
BONHOEFFER, Dietrich, Na cestě k svobodě (Listy z vězení).  Praha: VYŠEHRAD, 1991, 27
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a jejím kazatelským seminářům. Tato etapa má v životě a díle D. Bonhoeffera 

velký význam i s ohledem na jeho dva klíčové obraty („od frází ke skutečnosti“, 

jak sám později píše – dopis z 22.4. 1944).14 Tím prvním obratem je hned na 

počátku konverze od teologa ke křesťanu, druhým pak (od roku 1935) obrat

k odpovědně jednajícímu současníku. Tak to charakterizuje Eberhard Bethge, 

Bonhoefferův dlouholetý přítel a životopisec, jenž se zasloužil o poválečné 

vydání vězeňských zápisků.15

Bonhoeffer si více než dříve začíná uvědomovat, že od skutečného 

křesťanského života je aktivní činnost v zájmu míru i úsilí o sociální 

spravedlnost neodlučitelná. Stává se velmi kritickým nejen vůči jakýmkoli 

projevům politického či rasového útlaku, ale také panující sociální nerovnosti. 

Cítí čím dál tím větší odpor k pouhé spekulativní, akademické, od sociálního 

života odtržené teologii. Tato fáze je nesena myšlenkou, že obroda církve je 

možná jen obnovou otřesených náboženských základů jak z tradice reformační,

tak i předreformační. Od akademické teologie se Bonhoeffer obrací k hluboké 

religiozitě. Obnova církve podle něho vzejde z nové podoby mnišství.

S ukončením jeho činnosti v kazatelském semináři skončilo jeho intenzívní 

náboženské období, které vystřídala fáze třetí a poslední. Tuto proměnu 

způsobil jeho přechod z církevní půdy do sféry politické, když se spolu 

s nejbližšími příbuznými zapojil do protihitlerovské konspirace. Jeho důsledný 

odpor proti nacismu se ještě zvýšil po rozpoutání války. V této tragické době 

německých dějin, kdy se jiní křesťané snažili uniknout ze zoufalých zmatků 

světa, zmítaného a pustošeného válkou, do svatyně vnitřní zbožnosti, do 

Bonhoefferova zorného pole naopak vstupuje svět se všemi profánními 

problémy. Z fragmentů etiky, za války koncipovaných, je zřejmé, že odhalení 

                                               
14 BONHOEFFER, Dietrich, Na cestě k svobodě (Listy z vězení), Praha: VYŠEHRAD, 1991, 
196
15 SOUČEK, Josef Bohumil, Předmluva,  in: BONHOEFFER, Dietrich, Na cestě k svobodě 
(Listy z vězení), Praha: VYŠEHRAD, 1991, 7
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světskosti světa a osvobození k životu v pravé světskosti se stalo novým 

klíčovým tématem. V etice se rýsuje kladný obrat a vztah ke světu, nová 

perspektiva naděje pro svět a odpovědnosti za svět. Na druhé straně zde 

zůstávají některé otázky ještě nevyjasněné. Jde například o Bonhoefferovo 

učení o Božích mandátech. V rámci třetího úseku Bonhoefferova duchovního 

zápasu bylo třeba ještě dalšího vykročení, ke kterému došlo na jaře 1944. 

Výsledkem jeho nových myšlenek, úvah a výhledů, jsou jeho teologické dopisy. 

Bonhoeffer je napsal ve vězení během čtyř měsíců, od 30. dubna do 23. srpna 

1944. Obsahují nové, převratné myšlenky, ve kterých Bonhoeffer proniká 

k pramenům křesťanské zvěsti a víry cestou tzv. nenáboženské interpretace 

biblických pojmů. Programu nenáboženské interpretace měla být věnována 

hlavní část studie, ale zachovala se z ní jen stručná osnova. Z ní je zřejmé, že 

vlastní střed nové interpretace biblických svědectví Bonhoeffer našel

v Ježíšově „bytí pro druhé“. Vlastní těžiště myšlenky, ale trvalým středem 

jeho myšlení je otázka: „Kdo je Kristus pro nás dnes.“ Na tuto otázku se 

Bonhoeffer snaží odpovědět až v posledních dopisech: Tajemství Kristovy 

jedinečnosti spočívá v jeho bytí pro druhé. Kristova existence vydávající se 

„pro nás“ je živým zdrojem Bonhoefferovy víry. Výraz „bytí pro druhé“ se měl 

stát heslem nenáboženské interpretace v poslední rozvržené práci. Protože Bůh 

v Kristu chce tu být pro nás a ne sám pro sebe, jsme i my jím povolání k životu 

v pro-existenci. V tom je nejhlubší smysl lidství a života v pravé světskosti, 

k němuž nás Ježíš osvobodil. Úkolem nenáboženské interpretace, jak o ní 

jednají poslední dopisy, je odkrývat v biblických pojmech a svědectvích zvěst 

o Boží moci bojující a trpící lásky, která nás osvobozuje a současně povolává 

ve zcela pozemském prostředí porušeného světa k smysluplnému bytí pro 

druhé.16

                                               
16 DVOŘÁČEK, Jan Amos,  Křesťanský profil a odkaz Dietricha Bonhoeffera, in: 
BONHOEFFER, Dietrich, Na cestě k svobodě (Listy z vězení), Praha: VYŠEHRAD, 1991, 28-
46
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Tím se mění také Bonhoefferův pohled na církev. Tento nový pohled 

zmiňuji v kapitole o Božích mandátech (viz. 2.5.2).

2.1 POZNÁNÍ DOBRA A ZLA

Každý člověk je ve svém životem postaven do mnoha situací, ve kterých 

musí volit. Jak se má člověk v určité situaci zachovat, aby nemusel mít 

následně pocity viny? Jak poznat, co je v dané situaci dobro či zlo? 

   D. Bonhoeffer píše, že cílem etiky obecně je poznat dobré a zlé (nebo 

morální a nemorální). Ale hlavním úkolem křesťanské etiky je podle jeho 

názoru vzdát se tohoto poznání. Poznání dobrého a zlého totiž svědčí o roztržce 

člověka se svým počátkem, tedy s Bohem. 17 Neboť člověk na svém počátku 

zná jen jedno, a to Boha. Druhého člověka, sebe sama a všechny věci pak zná 

pouze v jednotě se svým poznáním Boha. V důsledku svého odtržení od 

počátku již člověk sám sebe nechápe ve světle skutečnosti určené jeho 

počátkem, ale v rámci svých vlastních možností, tedy být dobrý nebo zlý. 

Člověk už zná jen sebe, Boha ne, protože Boha může člověk znát pouze tehdy, 

pokud zná jedině Boha. Vědomí dobrého a zlého je tedy roztržkou s Bohem. 

Dobré a zlé může člověk znát jedině proti Bohu.18

Ale protože se člověk svého počátku nemůže zbavit, tak namísto poznání 

sebe sama v počátku Božím, teď jako počátek poznává sám sebe. Sám sobě 

rozumí ze svého vědomí dobrého a zlého. Za počátek dobra a zla pokládá sám 

sebe. 

Svůj názor Bonhoeffer dokládá citáty z Písma. „Teď je člověk jako jeden 

z nás, zná dobré i zlé“, říká Bůh (Gn 3,22).19 Na počátku byl člověk stvořen 

k Božímu obrazu (srv. Gn 1,27), ale potom se své podobnosti Bohu zmocnil. 

                                               
17 BONHOEFFER, Dietrich, Etika. Praha: KALICH, 2007, 15 
18 BONHOEFFER, Dietrich, Etika, 16
19 Bible: Písmo Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad, 7. vyd., Praha: Biblická 
společnost, 1996



24

Aby byl člověk skutečným obrazem Božím, musel by žít ze svého počátku 

v Bohu. Ale člověk chce být jako Bůh. Odtrhl se od svého počátku a sebe sama 

učinil vlastním stvořitelem i soudcem. 

Počátek je dar člověku od Boha. Ale člověk chce žít z vlastního počátku.  

Jestliže se však změní počátek, tak se změní i dar. Člověk jako Boží obraz žije 

z počátku v Bohu. Člověk, který se připodobnil Bohu, žije jen ze svého 

vlastního počátku. Odtržením od počátku se člověk zmocňuje tajemství Božího. 

Tuto událost líčí Písmo svaté jako jedení zakázaného ovoce (srv. Gn 3,1-7). 

Nyní člověk poznává, co je dobré a co zlé. Vědění dobrého a zlého znamená  

úplný převrat v jeho poznání, které dosud spočívalo jen v poznání Boha jako 

jeho počátku. Když člověk zná dobré a zlé, zná to, co může a smí znát jen 

počátek, tedy Bůh sám. Znát dobré a zlé znamená nahlížet sebe sama za 

počátek dobrého a zlého, za počátek odvěké volby. Místo, aby člověk přijal

volbu Boží, chce volit sám. Místo, aby sebe sama znal jen v jednotě se 

skutečností dobrotivé Boží lásky, musí nyní sama sebe znát s možností volit, 

být počátkem dobrého a zlého. Z člověka se stala bytost jako Bůh, ale proti 

Bohu. Právě v tom podle Bonhoeffera spočívá hadova lstivost. Člověk ví, co je 

dobré a zlé, ale toto poznání si vykupuje za cenu odcizení od počátku. Z tohoto 

důvodu není dobré a zlé, které zná, dobré a zlé Boží, ale dobré a zlé proti Bohu. 

„Připodobněním sebe sama Bohu se člověk stal bohem proti Bohu.“20 Tím se 

člověk s konečnou platností odtrhl od věčného života. Bůh člověka vyhnal ze 

zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak Bůh člověka zapudil 

(srv. Gn 3,23-24).

Člověk znající dobré a zlé na základě vlastní volby, proti Bohu, člověk, 

který chápe sama sebe ve svých rozporných možnostech, je tak odtržen od 

jednotícího života v Bohu a je vydán napospas smrti. Nyní je odsouzen žít sám 

se sebou, v odcizení s Bohem, s lidmi a věcmi.

                                               
20 BONHOEFFER, Etika, 17
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2.1.1 Svědomí 

Svědomí je znamením roztržky člověka se sebou samým, píše dále

Bonhoeffer.21 Hlas svědomí vyzývá člověka k jednotě alespoň se sebou samým. 

Proto se hlas svědomí projevuje zákazy typu: Nesmíš, neměl jsi. Když člověk 

zákaz neporušuje, svědomí se uklidní. Co nepodléhá zákazu, to je dovolené. Ve 

svědomí se tak život jeví jako rozdělený na dvě části. Jednak na to, co je 

dovoleno a na to, co je zakázáno. To, co je dovoleno, je pro svědomí totožné 

s dobrým. Z toho plyne, že svědomí nepostihuje život jako celek, ale reaguje 

jen na určité činy. V činění zakázaných skutků spatřuje ohrožení celého života, 

tedy roztržku se sebou samým. Posledním měřítkem ale zůstává právě jednota 

se sebou samým, která je ohrožená vždy jen v okamžiku porušení zákazu. Ale 

skutečnost, že tato jednota už předpokládá roztržku s Bohem a člověkem 

zůstává mimo svědomí. To znamená, že nezávisle na tom, jestli člověk zákaz 

přestoupil, už zákaz sám – jako volání svědomí – vyplývá z toho, že člověk je 

v roztržce s počátkem. Proto svědomí nemá nic společného se vztahem člověka 

k Bohu a k druhému člověku, ale týká se jen vztahu člověka k sobě samému. 

Vztah člověka k sobě samému, odtržený od vztahu k Bohu a k druhému 

člověku, vzniká bohorovností člověka v jeho roztržce. Ale svědomí tento vztah 

převrací, protože vztah k Bohu a lidem vyvozuje ze vztahu člověka k sobě 

samému. „Svědomí se vydává za hlas Boží a za normu pro vztah k druhému 

člověku.“22 Tak má člověk z pravého vztahu k sobě opět najít pravý vztah 

k Bohu a k lidem. Tento obrat vznikl nárokem člověka být jako Bůh, tedy znát 

dobré a zlé. Svědomím volá člověk sám sebe, který se stal zlým, zpátky ke 

svému vlastnímu, lepšímu já, k dobrému. Toto dobré, plynoucí z jednoty 

člověka se sebou samým, má teď být počátkem všeho dobrého. Toto dobré má 

                                               
21 BONHOEFFER, Etika, 21
22 BONHOEFFER, Etika, 22 
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teď být to dobré Boží. „Jako nositel poznání dobrého a zlého se člověk stává 

soudcem Boha a člověka, tak jako je soudcem sebe sama.“23

Poznání dobrého a zlého v roztržce se svým počátkem přivádí člověka 

k sebepoznání. Teď jeho život spočívá v poznání sebe sama, stejně jako na 

počátku spočíval v poznání Boha. Sebepoznání je nekonečnou snahou člověka 

překonat vlastním myšlením vlastní roztržku a dojít k jednotě se sebou. 

„Poznávat nyní znamená vytvářet vztah k sobě, všecko vztahovat na sebe, 

poznávat ve všem sebe sama a sebe sama ve všem.“24 Tak dochází k tomu, že 

člověk, který je v roztržce s Bohem, je v roztržce se vším, co existuje, ať už se 

jedná o svět věcí, lidí, citů, postojů či vztahů. Všechny tyto roztržky vznikají 

jako důsledky základní roztržky, která nastala poznáním dobrého a zlého. 

Roztržka vyžaduje soudce a soudcem dobrého a zlého je zde člověk. 

2.1.2 Člověk v roztržce 

Jako typický příklad jednání člověka v roztržce Bonhoeffer uvádí jednání 

farizeů. Farizeové nejsou nějakým dějinným jevem, charakteristickým jen pro 

určitou dobu, ale farizeus je člověk, který usiluje o poznání dobrého a zlého, 

píše Bonhoeffer.25 Tomuto poznání podřizuje celý svůj život a jednání a přísně 

soudí sebe stejně tak jako svého bližního. Každý okamžik života je pro něho 

konfliktní situací, ve které musí volit mezi dobrým a zlým. Farizeus ale není 

pyšný, uvědomuje si své prohřešky a za rozpoznání dobrého a zlého děkuje 

pokorně Bohu.  

Tito lidé k druhému přistupují tak, že ho zkoumají, jak se rozhoduje 

v konfliktních situacích. Farizeové se snaží donutit ke konfrontaci a rozhodnutí 

také Ježíše. Chtějí zjistit, jak se zachová. Ale Ježíš se do žádného z těchto 

sporů, jak je popisují evangelisté, nenechal zatáhnout. Farizeové nemohou 
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jinak, než stavět Ježíše do konfliktních situací. Ale stejně tak Ježíš nemůže 

jinak než tyto situace odmítnout. Tak jako pokušení a otázky farizeů vycházejí 

z roztržky, z poznání dobrého a zlého, tak Ježíšovy odpovědi vycházejí 

z jednoty s Bohem, s počátkem. Farizeové a Ježíš mluví na naprosto odlišných 

úrovních, proto se jejich slova tolik míjejí.26

Dále Bonhoeffer vysvětluje, z jakého důvodu se slova Ježíše a farizeů

míjejí. To, co mezi Ježíšem a farizeji probíhá, je opakováním Ježíšova 

pokušení, kdy ďábel usiluje vnést do Božího slova rozpor, a Ježíš je z bytostné 

jednoty s Božím slovem překonává (srv. Mt 4,1-11). Toto ďáblovo pokoušení 

Ježíše má předehru ve lstivé otázce, kterou had v ráji přivedl Adama a Evu

k pádu: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ (Gn 3,1b). 

Hadova otázka v sobě skrývá veškerou roztržku a člověk je proti ní bezmocný, 

neboť roztržka tvoří podstatu člověka. Tuto otázku lze překonat, ne zodpovědět, 

ale pouze mimo roztržku.27

Tato pokušení se pak opakují, když se na Ježíše obracíme se svými 

otázkami my a chceme od něj řešení v konfliktních situacích, konstatuje 

Bonhoeffer. Již v Novém zákoně dávají lidé Ježíši různé otázky, ale Ježíš nikdy 

neodpovídá tak, že by přistoupil na lidské buď-anebo, jež tyto otázky zahrnují. 

Ježíš se nikdy nedá vyprovokovat, aby byl rozhodčím v různých životních 

otázkách a odmítá přistoupit na tyto lidské alternativy. Pak se  nám může zdát, 

že Ježíš se otázce vyhýbá, že odpovídá na něco zcela jiného, než se ho lidé 

ptají. Ale Ježíš hovoří s naprostou svobodou a odkládá všechny zákony stranou. 

To farizeům připadá jako rušení všeho řádu zbožnosti a víry. Všechno

rozlišování, o které se farizeové tak snaží, Ježíš odmítá. Ježíšova svoboda ale 

není libovolný výběr jedné z mnohých možností. Ježíšova svoboda naopak 

vyvěrá z čiré prostoty jeho konání, pro které neexistuje pluralita možností, ale 
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jen jedna jediná možnost. Této jediné možnosti Ježíš říká Boží vůle. Ježíš 

nežije a nejedná na základě poznání dobrého a zlého, ale jen podle vůle Boží. 

A Boží vůle je jen jedna. V ní se opět vrací počátek, na ní se zakládá svoboda a 

prostota všeho konání.28  

2.1.3 Co nového Ježíš přinesl?

Co Ježíš přinesl nového, Bonhoeffer objasňuje na základě několika jeho 

výroků. „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ (Mt 7,1). Těmito slovy Ježíš 

nenapomíná k opatrnosti a shovívavosti při posuzování bližních, tak jak je znali 

i farizeové, ale varuje člověka, který zná dobré a zlé. Tato slova vychází 

z Ježíšovy jednoty s Bohem. „Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby 

svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen“ (J 3,17). Pro člověka, který je ve 

stavu roztržky s Bohem, spočívá dobro v posuzování, při kterém je posledním 

měřítkem on sám. Člověk se tak stává soudcem. Jako soudce se staví na roveň 

Bohu, ale s tím rozdílem, že každý soud, který vynese, postihuje jej samého. 

Ježíš útočí proti člověku jako soudci tím, že chce, aby se člověk bytostně 

obrátil a ukazuje, že je bezbožník a hříšník, a to právě ve chvíli, kdy činí své 

dobré. Ježíš žádá jednotu s Bohem, tedy překonání poznání dobrého i zlého. 

Pokud ale proneseme soud nad svým bližním, znamená to, že jsme s Bohem 

v roztržce. 

To, že člověk vynáší soudy nad svými bližními, patří k jeho bytostné 

podstatě, která se projevuje v jeho řeči i jednání. Není to žádná špatnost 

člověka v roztržce. Takto ale lze člověka ale nahlížet jen z hlediska Ježíše 

Krista, z hlediska nabyté jednoty. Člověk typu farizea poznává sám sebe jen 

ve svých ctnostech i nectnostech, ale ne ve své bytostné podstatě, tedy ve své 

roztržce s Bohem. K obratu v jeho celkovém bytí může dojít jen překonáním 

poznání dobrého a zlého. Toto překonání nabízí Ježíš. 
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Ježíšova slova „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ (Mt 7,1), jsou vyřčena jako 

varování člověku v roztržce, která vyslovuje ten, kdo je sám smíření. Je to 

pobídka ke smíření.29

2.1.4 Soud jako pravé jednání člověka 

Podle Bonhoeffera existuje také soud, který je pravým jednáním člověka.

Tento soud nevychází z roztržky, ale z dokonané jednoty s počátkem, s Ježíšem 

Kristem, z poznání Ježíše Krista jako Smírce. Takové souzení a poznání již 

proto nepůsobí další roztržku, ale smíření. Soud Ježíše Krista je v tom, že 

nepřišel soudit, nýbrž zachránit. „A podobně lidé, kteří jsou v Kristu smířeni 

s Bohem a člověkem, budou soudit všechno jako ti, kdo nesoudí, a budou znát 

všechno jako ti, kdo neznají dobré a zlé.30 Jejich soud pak bude v tom, že 

budou bratrsky pomáhat k právu, přivádět na správnou cestu a těšit. Bude to 

soud smíření a ne roztržky, soud nesouzením, soud, který je činem smíru. 

Člověk pak bude znát všechno, ale už ne tak, že by rozlišoval dobré a zlé, 

nýbrž tak, že pozná Ježíše Krista jako počátek a smíření. Protože ten, kdo zná 

Krista, poznává Boží vůli, která se týká jej samého. Pak přestává být jako 

soudce mezi dobrým a zlým, tedy v roztržce, ale jako ten který již nemůže volit, 

ale už zvolil tím, že je vyvolen ke svobodě a jednotě v konání Boží vůle. 

Dostal tak nové poznání, kterým je překonáno poznání dobrého a zlého. Má 

poznání Boha, avšak ne jako člověk, který je jako Bůh, ale jako ten, který je 

obrazem Božím. Nezná nic jiného, než Boha zjeveného v Ježíši Kristu, 

ukřižovaného a vzkříšeného Boha, a v něm zná vše. Poznává Boha jako 

ukončení roztržky, všeho souzení, jako toho, který miluje a žije. Poznání 

dobrého a zlého působí rozklad, poznání Ježíšovo a všech, kdo jsou s ním 

spojeni, vykupuje a smiřuje.31
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Ježíš říká: „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 

aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti 

odplatí.“ (Mt 6,3-4). Těmito slovy Ježíš zapovídá člověku, který koná dobré, 

toto dobré znát. Nové poznání, poznání smíření, které se naplnilo v Kristu, 

překonává roztržku a ruší poznání vlastního dobra. Toto poznání se proměňuje 

v konání, bez jakýchkoli soudů o sobě samém. Člověk už své dobré posuzovat 

nemusí, naopak, už je vůbec nemá chtít znát. Jeho konání už je pro něj 

nesporné, neexistuje jako jedna z možností, ale jako to jediné, tedy konání Boží 

vůle. Soud zůstává skryt, ne jen před druhými lidmi, ale i před vlastním 

poznáním. Neboť když člověk zná Ježíše, nemůže již znát své dobré, a pokud 

zná své dobré, tak už nemůže znát Ježíše. Člověk nemůže žít současně ve 

smíření i v roztržce, ve svobodě i pod zákonem. 

Ale pro člověka je nemožné, aby sám ze sebe unikl a překonal poznání 

svého dobrého. Z roztržky od počátku, z poznání dobrého a zlého, 

z odpadlictví, nás může vyvolat jen Ježíš Kristus. Ježíš nás volá k jednotě,

k počátku, k novému životu, který je pouze v něm. Je to osvobodivé volání 

k obrácení. Volání, které ruší i samo poznání odpadlictví. Místo toho nám dává 

nové poznání Ježíše Krista, poznání, které splývá s konáním Boží vůle.

Toto vše, shrnuje Bonhoeffer, se završuje v Ježíšově podobenství, kde mluví

o posledním soudu (srv. Mt 25,31nn). Až bude Ježíš člověka soudit, pak jeho 

následovníci nebudou vědět, že jej krmili, napájeli, oblékali a navštěvovali. Své 

dobré nebudou znát. To jim odkryje až Ježíš Kristus. Ale i potom bude veškerý 

soud na straně Boží a Kristově. My se budeme jen podivovat a přijímat.32

2.1.6 Boží vůle

Ježíš nás volá z roztržky od počátku, z našeho poznání dobrého a zlého, 

k poznání a činění Boží vůle. Podle Bonhoeffera Boží vůle není nějaká 

                                               
32 BONHOEFFER, Etika, 31-33 



31

soustava pravidel daná zvenčí, ale je v různých životních situacích vždy nová. 

Člověk tedy musí stále znovu zkoumat a hledat, co je Boží vůlí v danou chvíli.

Jak Boží vůli hledáme? Hledání Boží vůle Bonhoeffer vykládá na základě 

slov apoštola Pavla: „…proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 

rozpoznat, co je vůle Boží,…“ (Ř 12,2). Podmínkou rozpoznání Boží vůle tedy 

je, aby se zkoumání dělo na základě naprosté vnitřní proměny člověka, na 

základě obnovy mysli. K této proměně může dojít pouze překonáním podoby 

člověka po pádu, Adama, a připodobněním se novému člověku, Kristu. Jedná 

se o podobu Božího dítěte, jež existuje v jednotě s Boží vůlí v podobnosti 

s jediným Božím synem.33

Sami ze sebe, z vlastního poznání dobrého a zlého, Boží vůli nepoznáme. 

Boží vůli může zkoumat pouze ten, jemuž je vlastní poznání dobrého a zlého 

odebráno a kdo se naprosto vzdá požadavku poznávat Boží vůli sám od sebe.

Takový člověk již žije v jednotě s Boží vůlí, neboť se na něm Boží vůle už 

naplnila. Boží vůli lze poznávat pouze na základě poznání Boží vůle v Ježíši 

Kristu.

Dále Bonhoeffer vysvětluje, proč je nutné stále znovu Boží vůli zkoumat. 

Poznání Boží vůle je milostí Boží. Boží vůle se odhaluje vždy znovu jen těm, 

kdo po ní stále znovu pátrají a touží. Poznání Ježíše Krista, proměna, obnova, 

láska, není něco provždy daného člověku do vlastnictví. Proto každý nový den 

nastupuje otázka, jak člověk dnes a zde a v této situaci setrvá v tomto novém 

životě s Bohem a s Ježíšem Kristem. A právě tato otázka je smyslem zkoumání, 

co je Boží vůle. Toto zkoumání vychází z poznání, jak nás Boží vůle 

zachovává, drží a vede. Vyplývá z poznání darované jednoty s Boží vůlí a toto 

poznání usiluje denně upevňovat v životě. Zkoumání Boží vůle je svobodné 

pro stále nové slovo Boží a pokorně a s nadějí je přijímá jako jediné slovo Boží. 
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Toto zkoumání již nezpochybňuje počáteční jednotu znovunabytou v Ježíši 

Kristu, nýbrž ji předpokládá, a přesto se o ni musí stále znovu  snažit.34

Ale i za tohoto předpokladu musíme stále znovu zkoumat, co je v dané 

situaci Boží vůlí, protože žijeme konkrétní život a ocitáme se v konkrétních

situacích, ve kterých musíme jednat. Při hledání vůle Boží musí vzájemně 

spolupracovat srdce, rozum, poznávací schopnosti, zkušenosti a bedlivé 

vnímání daných faktů. Toto vše přitom prostupuje přikázání, které zahrnuje 

celý život. Při zkoumání Boží vůle se nesmíme spoléhat na intuici či nějaké 

vnuknutí, ale musí zde vládnout duch přísné sebekontroly, pečlivé zvažování 

možností a důsledků. Při zkoumání Boží vůle je nutné uvést do pohybu 

množství lidských sil. Ale není nutné trápit se neřešitelnými konflikty, ani si 

pyšně myslet, že všechny konflikty zvládneme. Máme věřit, že Bůh svou vůli 

dá poznat tomu, kdo o toto poznání pokorně prosí. „Při vážném zkoumání tu je 

i svoboda ke skutečnému rozhodování a s ní naděje, že skrze takové zkoumání 

neprosazuje svou vůli člověk, nýbrž Bůh.“35 Obavy, jestli jsme se rozhodli 

správně, se neupínají k vlastnímu dobrému, ale ani se neobrací v jistotu 

poznání dobrého a zlého. Naše obavy a úzkosti jsou překonávány poznáním 

Krista, který sám vynáší milostivý soud. „Vlastní dobré člověka zůstává tedy

až do času ukryto v poznání a milosti Soudce.“36

Ale z neznalosti vlastního dobrého, kdy člověk při svém konání hledí jen na 

Krista, nevyplývá lehkomyslnost. Stejně jako existuje farizejské sebezpytování, 

tak existuje i křesťanské sebezpytování. Křesťanské sebezpytování se ale 

neodvíjí od vlastního poznání dobrého a zlého a na jeho uskutečnění v životě. 

Křesťan se už zpytuje jen na základě skutečnosti, že Ježíš Kristus vstoupil do 

jeho života, že žije v něm, a to tak, že zaujímá to místo, které doposud 

zaujímalo v člověku jeho poznání dobrého a zlého. Při sebezpytování se 
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křesťan neobrací od Ježíše Krista k vlastnímu já, ale upíná se na Krista, protože 

Kristus je v nás již přítomen a jedná v nás, protože mu náležíme. 

Pak se ale musíme také ptát, zda a jak mu v každodenním životě náležíme 

my, jak mu věříme a jak ho posloucháme. Na tuto otázku ale nemůžeme 

odpovědět sami od sebe. Na naše zpytování nedostaneme nějaké znamení, že 

jsme se osvědčili, protože již nemáme žádné měřítko, podle kterého bychom se 

mohli posuzovat. Naším jediným měřítkem je pouze sám Ježíš Kristus. Naše 

zpytování bude již vždy spočívat pouze v tom, že se vydáme cele soudu Ježíše

Krista. Závěr tedy nevyvozujeme sami, ale necháváme jej Ježíši Kristu, o němž 

vyznáváme, že je v nás. 

Proces sebezpytování ale není zbytečný, protože Ježíš v nás opravdu 

přebývá a jeho přebývání v nás není jen mechanické působení, ale dění, které 

probíhá a prokazuje se vždy znovu právě tímto sebezpytováním. Tedy tak jako 

Bůh žádá, abychom se stále znovu ptali na jeho vůli, neboť je to vůle živého 

Boha a ta se prosazuje právě takto, tak je Ježíš zcela v nás právě tím, že se 

v něm stále znovu zpytujeme. Křesťanské zkoumání Boží vůle je takto do 

určité míry částí vůle Boží, tak jako je křesťanské sebezpytování částí vůle 

Ježíše Krista v nás.37

2.2 VINA, OSPRAVEDLNĚNÍ A OBNOVA

Při následujícím mluvení o člověku má Bonhoeffer na mysli skutečného, 

souzeného a obnoveného člověka. Být skutečným člověkem, znamená podle 

Bonhoeffera být připodobněn Kristu. „Jen člověk přijatý v Kristu je skutečný 

člověk, jen člověk zasažený Kristovým křížem je souzený člověk a jen člověk 

účastný Kristova vzkříšení je obnovený člověk.“38
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2.2.1 Připodobnění Kristu

Připodobnění Kristu neznamená, že usilujeme stát se podobnými Ježíšovi. 

Nejedná se zde o aktivitu člověka, Ježíšova podoba na nás sama od sebe působí 

a podle své vlastní podoby utváří naši podobu. Dát se utvářet znamená, že se 

dáme uvést do podoby Ježíše Krista, že se dáme připodobnit Vtělenému, 

Ukřižovanému a Vzkříšenému Kristu, píše Bonhoeffer.39

Být připodobněn Vtělenému Kristu znamená být skutečný člověk. Skutečný 

člověk smí a má být člověkem, kterým je ve skutečnosti. Už nemusí 

pokrytecky předstírat, že je lepší, než opravdu je. Bůh miluje skutečného 

člověka, vždyť sám se stal skutečným člověkem.  

Být připodobněn Ukřižovanému Kristu, to znamená být člověkem, kterého 

Bůh soudí. Každý nový den si člověk s sebou nese rozsudek smrti od Boha, 

vědomí, že musí zemřít v důsledku svého hříchu. Uvědomuje si, že před 

Bohem může obstát jedině v jeho soudu a milosti. Takový člověk se 

nepovyšuje nad bližního, ani se mu nedává za vzor, protože poznává, že je 

největší ze všech hříšníků. Hřích druhého člověka dokáže odpustit, ale svůj 

vlastní hřích ne. Poznává, že všechno utrpení, kterým prochází, mu slouží 

k tomu, aby se svou vlastní vůlí zemřel a dal nad sebou pravdu Bohu. Pouze 

tím, že dá Bohu nad sebou a proti sobě za pravdu, stává se před Bohem 

spravedlivý.

Být připodobněn Vzkříšenému Kristu znamená stát se před Bohem novým 

člověkem. Takový člověk žije uprostřed smrti, je spravedlivý uprostřed hříchu, 

je nový uprostřed starého. Žije, protože žije Kristus a žije pouze v Kristu. 

„Život, to je pro mne Kristus“ (Fp 1,21). Sláva jeho nového života je skryta, ale 

už tu a tam zahlédne záblesk budoucího. 

Kristus člověka utváří do nové podoby. Ale tato podoba není člověku cizí, 

není to podoba Boží, ale podoba vlastní, která mu bytostně přísluší. Člověk se 
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stává skutečným člověkem, protože Bůh se stal skutečným člověkem. Ale 

člověk se nestává Bohem. Stává se skutečným člověkem před Bohem. V Ježíši 

Kristu byla podoba člověka před Bohem nově stvořena.40

Kristova podoba je jedna a táž v každé době a na všech místech. Ale ne jako 

všeobecná idea, ale jako ta, jakou je vtělený, ukřižovaný a vzkříšený Bůh. Ježíš 

nehlásá žádný systém, který by určoval, co by dnes, zde a v každé době bylo 

dobré. Kristus neučí žádnou abstraktní etiku, kterou by bylo nutné prosazovat.  

Kristus na nás chce, abychom byli skuteční lidé před Bohem. Kristus nebyl 

jako nějaký moralista, který by miloval teorii dobra, ale miloval skutečného 

člověka. Nezajímal se jako nějaký filosof o to, co je univerzálně platné, ale o to, 

co slouží konkrétnímu člověku. Zajímal se o to, jestli mé jednání napomáhá 

bližnímu k tomu, aby se stal člověkem před Bohem. Kristova podoba, jakkoli 

je a zůstává jedna a táž, chce nabýt podoby ve skutečném člověku, to je 

pokaždé jinak.41

Opakem člověka zahrnutého do podoby Krista je člověk, který je 

stvořitelem sebe sama, který je svým vlastním soudcem a svým vlastním 

obnovitelem. Takový člověk žije tak, že míjí své vlastní lidství. Jestliže člověk 

odpadne od Krista, odpadne současně od své vlastní podstaty.42

2.2.2 Vyznání viny

Člověk se může obrátit jen tehdy, když pozná svou vinu vůči Ježíši Kristu. 

Vinou vůči Kristu Bonhoeffer nemyslí nějaká naše pochybení či přestoupení 

abstraktního zákona, ale naše odpadnutí od Krista. To znamená od podoby, 

které v nás chtěl nabýt a kterou nás chtěl přivést k naší vlastní podobě. Pravé 

poznání viny tedy nevychází ze zkušenosti úpadku člověka, ale pouze 

z Kristovy podoby samotné. K tomu je nezbytná určitá míra společenství 
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s touto podobou. Je to velký div. „Vždyť jak jinak může mít člověk, který od 

Krista odpadl, s Kristem ještě společenství, než skrze milost, kterou Kristus 

sám odpadlíka podrží a společenství s ním upevní?“ 43 Poznat vinu nám 

umožňuje pouze Kristova milost, na základě toho, že Kristus odpadlíka zachytí. 

Takové poznání viny je odlišné od každého jiného poznání, k němuž člověk 

dospěl sám a které je neplodné. 

Poznání viny se podle Bonhoeffera odehrává v církvi. Církev je totiž 

společenství lidí, kteří byli milostí Krista přivedeni k rozpoznání viny vůči 

němu. Poznávají svou vinu vůči Kristu jako svůj vlastní osobní hřích i jako 

odpadnutí světa od Krista. Jako společenství vyznávají tuto vinu a berou ji na 

sebe. Jen církev může být místem osobního i kolektivního znovuzrození, 

místem obnovy, neboť v církvi Kristus uskutečňuje svou podobu uprostřed 

světa.

Znamením živé Kristovy přítomnosti je to, že zde jsou lidé, uvědomující si 

odpadnutí od Krista. A to nejen ve smyslu, že odpadnutí poznávají u druhých, 

ale že vyznávají svou vlastní vinu na tomto odpadnutí. Dělají to bez 

postranního pohledu na spoluviníky. Toto vyznání bere veškerou vinu na sebe. 

Když se vina nějak počítá a měří, pak místo vyznání viny nastupuje neplodná 

morálka samospravedlnosti. Východiskem vyznání viny nejsou jednotlivé 

přestupky, ale Kristova podoba. Proto jde o vyznání bezpodmínečné a úplné. 

Vždyť Kristus na sebe bezpodmínečně a úplně vzal naše viny, prohlásil se za 

vinného naší vinou a naší viny nás zprostil. Tato Kristova milost nás 

osvobozuje od nahlížení na vinu druhých lidí a jak říká Bonhoeffer, vede 

člověka k padnutí na kolena a k vyznání: Mea culpa, mea maxima culpa (Má 

vina, má veliká vina).44
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Takovým totálním vyznáním dopadá všechna vina světa na křesťany, na 

církev. A protože se zde vina nezamlčuje ani nezapírá, ale vyznává, otevírá se 

možnost odpuštění. Nehledá se zde vlastní viník a nežádá se spravedlivá

odplata, potrestání zlého a odměna dobrému. Tito lidé na sebe berou všechnu 

vinu, ale ne v nějaké hrdinské sebeoběti, ale proto, že jsou přemoženi svou 

vlastní vinou vůči Kristu. Tím se přestanou zajímat o spravedlnost, která trestá 

hlavní viníky a starají se jen o odpuštění vlastní veliké viny.

V církvi se vyznává hlavně osobní vina jednotlivce jako pramen jedu, který 

otravuje celé společenství. Člověka nemůže upokojit, že jeho podíl na tom je 

třeba mizivý, protože tady se nerozsuzuje, ale naopak přiznává, že vším je 

vinen právě můj hřích. Jak říká Bonhoeffer, já jsem vinen žádostivostí, 

zbabělým mlčením, když jsem měl mluvit, pokrytectvím tváří v tvář moci, 

bezcitností a zapíráním svých chudých bratří, já jsem vinen odpadlictvím od 

Ježíše Krista. 45 Proč by mě měla zajímat vina druhých? Hříchy druhého 

člověka omluvit mohu, ale ne svůj vlastní hřích a vinu. 

Nejedná se ale o jakési chorobné zkreslování skutečnosti, protože základem 

pravého poznání viny je, že již nerozsuzuje a rozsuzovat ani nemůže, neboť 

svůj vlastní hřích rozpoznává jako hřích Adamův. Takové vyznání ale nelze 

požadovat na každém jednotlivci. Tito jednotlivci jsou spojeni ve společenství 

církve a v nich a skrze ně církev poznává a vyznává svou vinu. Jak tedy zní  

vyznání viny církve? 

Církev vyznává, že nevyřizovala dostatečně jasně svou zvěst o jediném 

Bohu, který se zjevil v Kristu a který netrpí vedle sebe jiné bohy. Vyznává 

svou ustrašenost a své nebezpečné ústupky. Církev vyznává, že selhala, když 

měla zpozornět a když měla utěšovat. Oněměla, když měla křičet, protože 

zabíjeli nevinné. Nenašla pravé slovo a pravý způsob v pravé chvíli. Nestavěla 
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se na odpor až do krve proti odpadnutí od Ježíše Krista a zapříčinila 

bezbožnost mas. 

Církev vyznává, že zneužívala jméno Ježíše Krista, neboť se za ně styděla 

před světem a nebránila jeho zneužívání, když se pod pláštíkem jména Ježíše 

Krista děly násilnosti a bezpráví (za nacismu). 

Církev vyznává, že je vinna ztrátou dne odpočinku, znesvěcováním 

nedělního klidu a prázdnotou svých bohoslužeb.

Církev vyznává, že zavinila ztrátu autority rodičů, protože se nepostavila 

proti zneucťování stáří a proti kultu mládí. Zapříčinila tak rozpad mnohých 

rodin, zradu dětí na rodičích, sebezbožnění mládeže a tak i její odpadnutí od 

Krista. 

Církev vyznává, že přihlížela krutému tělesnému i duševnímu násilí,  

nenávisti a vraždám. Nepozvedla proti tomu svůj hlas a nehledala způsob, jak 

obětem pomoci. Má vinu na životech slabých a bezbranných bratřích Krista.  

Církev vyznává, že se beze slov dívala na okrádáni chudých (uloupený 

židovský majetek) a na obohacování a korupci mocných  

Církev vyznává, že se nesnažila usvědčit všelijaké pomlouvače, že se

dopouštějí bezpráví a nechala postižené jejich osudu. 

Církev vyznává, že toužila po pokoji a bezpečí, po majetku a slávě, a proto 

lidskou žádostivost nekrotila, ale naopak podněcovala.

Církev vyznává, že přestoupila celé Desatero a že odpadla od Ježíše Krista. 

Nedosvědčovala Boží pravdu tak, aby v ní veškeré hledání pravdy i veškeré 

vědecké snažení našlo svůj počátek. Ani nehlásala Boží spravedlnost tak, aby 

v ní všechno skutečné právo vidělo svůj prazáklad. Nezvládla zvěstovat Boží 

péči natolik věrohodně, aby z ní veškeré lidské hospodaření vyvozovalo 

závazky. Církev vyznává, že svým mlčením má vinu na tom, že se ztratila 

zodpovědnost, statečnost a ochota za něčím stát a za poznanou pravdu i trpět. 

Je vinna tím, že vrchnost odpadla od Ježíše Krista.
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Může se z toho všeho, co bylo řečeno, někdo vyvléknout? Chtěli by snad 

církevníci sejmout to ze sebe jako urážku, stát se soudci světa a svalovat vinu 

na druhé?, ptá se Bonhoeffer. 46 Vyznání viny přece neznamená morální 

degradaci. Vyznání viny je znovunabytí podoby Krista, který na sebe vzal 

hřích světa. Vždyť svobodné vyznání viny není něco, co lze udělat nebo 

neudělat. Je to průnik podoby Krista do církve a buď se tomu církev podrobí, 

nebo přestane být Kristovou církví. Ten, kdo maří vyznání viny církve, ten se 

proviňuje na Kristu. 

Vyznáním své viny církev nevyvazuje ostatní lidi z jejich vlastního vyznání 

viny, ale volá je do společenství, které vyznává vinu. Odpadlé lidstvo může 

před Ježíšem Kristem obstát, pouze když se podřídí jeho soudu. „K tomuto 

soudu volá církev všechny, kdo jí naslouchají.“47

2.2.3 Ospravedlnění a obnovení 

Církev a jednotlivce, kteří jsou souzeni pro svou vinu, ospravedlňuje sám 

Ježíš Kristus, ten, který bere veškerou lidskou vinu na sebe a odpouští. Toto 

ospravedlnění církve i jednotlivce vyplývá z toho, že mají účast na podobě 

Ježíše Krista. Je to skutečná podoba člověka před Bohem. Podoba člověka, 

kterého Bůh soudí, vydává na smrt a probouzí k životu novému. „Jenom když 

církev a jednotlivec na sebe berou potupu kříže jako veřejné smrti hříšníka, 

dostávají také podíl na slávě člověka probuzeného k nové spravedlnosti a 

k novému životu.“48

Ospravedlnění Západu, který odpadl od Ježíše Krista, se uskutečňuje jen 

v Božím ospravedlnění církve, které ji přivádí k vyznání viny, k podobě kříže. 

Obnovu Západu lze uskutečnit pouze tím, že Bůh církev obnoví a uvede do 

společenství se vzkříšeným Kristem. 
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Je ale možné, aby celý Západ byl ospravedlněn a obnoven vírou v Krista?  

Při této otázce je nezbytné si uvědomit, říká Bonhoeffer, 49 že o ospravedlnění 

a obnově církve mluvíme v jiném smyslu než o ospravedlnění a obnově 

Západu. Církev je totiž ospravedlňována a obnovována svou vírou v Ježíše 

Krista, to znamená, když se podrobí podobě Ježíše Krista. Ale Západ jako 

dějinně politická veličina může být ospravedlněn a obnoven jen vírou církve, 

tedy nepřímo. Církev ve víře zažívá odpuštění všech svých hříchů a novou 

milost. Pro národy existuje jediné zhojení viny, a to tím způsobem, že se vrátí 

k řádu, právu a pokoji a dovolí církvi svobodně zvěstovat Krista.

Církev a jednotliví věřící se musí okamžitě rozejít se svou vinou a začít na 

základě pokání a odpuštění hříchů nový život. Ale v dějinách národů se jedná 

vždy jen o pomalý ozdravný proces. Stará vina, která v životě církve a věřících 

končí pokáním a odpuštěním, trvá v dějinách národů dále. Zde potom existuje 

v dějinných střetnutích také něco jako odpuštění, které je ale jen slabým 

odleskem toho, co ve víře přijímáme od Krista. Jedná se o to, že je nutné se 

vzdát požadavku, že viník má plně odpykat bezpráví, které zapříčinil. Minulost 

totiž nelze žádnou lidskou mocí zvrátit a kolo dějin se nedá otočit zpět. 

Všechny rány se zhojit nedají, ale je důležité, aby nevznikaly nové rány. Zákon 

odplaty „oko za oko, zub za zub“ (Ex 21,24; Lv 24,20), je vyhrazen pouze 

Bohu, který soudí národy. Tento zákon by v lidských rukou způsobil jen další 

zlo. Předpokladem pro toto odpuštění v dějinách je, že vina se zahojí, to 

znamená, že se z násilí stane právo, ze zvůle řád a z války mír. Kde to tak není, 

kde stále vládne bezpráví a zvůle, tam o takovém odpuštění nelze mluvit. 

V takovém případě se církev musí postavit proti násilí a zvůli a volat viníky   

k odpovědnosti za jejich viny. 

K ospravedlnění a obnově Západu dojde až tehdy, až bude obnoveno právo, 

řád a pokoj, až bude vina odpuštěna a až padne jakákoli iluze, že by spáchané 
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zlo šlo nějakými trestními opatřeními smazat. A církvi Krista, jako původkyni 

veškerého odpuštění, ospravedlnění a obnovy bude dán v životě národů prostor. 

Tak jako je vina odpadnutí od Ježíše Krista společnou vinou Západu, ačkoli je 

míra viny odlišná, tak bude nutně společné i ospravedlnění a obnovení. „Každý 

pokus zachránit Západ a vyloučit přitom některý západní národ je předem 

odsouzen k neúspěchu.“50

2.2.4 Ospravedlnění jako poslední slovo nad lidskou vinou

Poslední slovo nad lidskou vinou má pouze Bůh. Reformační učení hovoří  

o ospravedlnění hříšníka pouhou milostí. „O tom, co je křesťanský život se 

nedovídáme z toho, čím je člověk sám o sobě, ale z toho, čím je člověk na 

základě této události.“51 Tuto událost nelze uchopit žádným lidským bytím,

jednáním nebo utrpením. Temnou propast lidského života zatíženého vinou 

nyní otevírá mocná síla. Proniká sem slovo Boží. Člověk si pokorně 

uvědomuje, že ho Bůh miluje a přijímá a že vedle něho stojí jeho bližní, 

kterého Bůh miluje jako jeho samého. Veškerou minulost obestírá slovo 

odpuštění a veškerá budoucnost spočívá ve věrnosti Boží. Minulý hřích je 

překonán Boží láskou v Ježíši Kristu a budoucnost se stává zproštěna hříchu 

životem z Boha. Toto vše se odehrává, když k lidem přichází Kristus. Život 

člověka, který se setkává s Kristem, již není ztracený, ale ospravedlněný, a to 

pouhou milostí. 

Ale nejen pouhou milostí, ale také pouhou vírou. To učí reformace na 

základě Písma (srv. např. Ř 3,21-5,21). Jen víra staví život člověka na novém 

základě a tímto novým základem je život, smrt a vzkříšení Krista. Mimo tento 

základ je život před Bohem neospravedlněný a je vydán smrti a odsouzení. Žít 

ze života, smrti a vzkříšení Krista znamená ospravedlnění před Bohem. Věřit 
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pak znamená najít tento základ, zakotvit v něm a nechat se jím podepírat. Věřit 

znamená postavit svůj život na základ mimo sebe sama, na základ věčný, na 

Ježíše Krista. „Věřit znamená být uchvácen pohledem na Ježíše Krista, nevidět 

nic jiného než jeho, být vytržen ze zajetí svého vlastního „já“ a být vysvobozen 

Ježíšem Kristem.“52 Jen víra je jistota, vše mimo víru podléhá pochybnostem. 

A jistotou víry je Ježíš Kristus. Věřím Ježíši Kristu, že můj život je 

ospravedlněn. K ospravedlnění života vede cesta víry.

Protože víra je skutečnou přítomností Kristovou, není nikdy sama. 

Doprovází ji také láska a naděje. Bez lásky a naděje by to byla víra falešná

která nemůže ospravedlnit. Byla by to mrtvá víra, pouze naučené pakování 

článků víry, která by neobsahovala skutky pokání a lásky. V setkání s Ježíšem 

člověk dostává vše, co Kristus je a má, ale život člověka je ospravedlňován 

pouze tím, co je Kristovo, ne tím, co bylo člověka. „Tak se nad člověkem 

protrhávají nebesa a radostné poselství o Boží spáse v Ježíši Kristu proniká 

jako výkřik radosti z nebes na zem, a člověk věří. A tím, že věří, přijal Krista a 

má všechno.“53 Nyní žije před Bohem. Předtím nevěděl, co je život, nerozuměl 

sám sobě. Mohl se snažit pochopit sám sebe a sebeospravedlnit jen se svými 

možnostmi a se svými činy. Ospravedlňoval se tak před Bohem, jehož si sám 

vymyslel. Život na jiném základě, z moci a s pomocí někoho jiného, mu 

zůstával utajen. Tento život našel, až když byl ospravedlněn Kristem. Svůj 

život vydal Kristu a Kristus se teď stává jeho životem. Jak čteme v Písmu: 

„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Ga 2,20). Křesťanský život se tak stává 

kristovským životem. 
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2.3 JAK ŽÍT ZODPOVĚDNĚ PŘED BOHEM A PŘED LIDMI

Bonhoeffer popisuje zodpovědný život na základě pojmů: jednání přiměřené 

skutečnosti, přijetí viny, svědomí a svoboda. Nejprve se zabývá otázkou 

zodpovědnosti jako takové.

2.3.1 Zodpovědnost

  Člověk žije v setkávání s jinými lidmi a tímto setkáváním je mu vždy 

v různé formě uložena zodpovědnost za druhého člověka, píše Bonhoeffer.54

Každý pokus žít a jednat, jako by byl člověk sám, znamená nejen popření 

zodpovědnosti, ale též skutečnosti, ze které jeho zodpovědnost plyne. 

Skutečnost, ze které jeho zodpovědnost vyplývá, je lidské společenství, ze 

kterého se nikdo nemůže úplně vymanit a každý z něho žije. 

Bonhoeffer se staví proti abstraktní etické schematizaci, která často ovládá 

etiku. Chybu vidí v tom, že za směrodatného pokládá jen izolovaného jedince, 

za normu jen to, co je absolutní a všeobecně platné a za etické rozhodování 

pouze rozhodování mezi jasně poznaným dobrem a jasně poznaným zlem. Ale 

podle Bonhoeffera takový izolovaný jednotlivec neexistuje a nemáme ani 

absolutní měřítko dobra a zla, protože dobro a zlo se v dějinách většinou 

nepředstavuje ve své čisté podobě. 55 Z této abstraktní etické schematizace 

vyplývá určité praktické jednání, při kterém se stále hledá řešení etického 

problému, ale toto hledání stále znovu troskotá. Jedná se přitom o ústup 

jednotlivce ze zodpovědnosti vlastního dějinného bytí do soukromého 

uskutečňování etických ideálů, ve kterém vidí záruku svého osobního dobra.  

Za úkol etiky se zde považuje realizace určitých principů, nehledě na jejich 

vztah k životu. Tento postoj vede, podle radikálnosti principů, z celkové 

                                               
54 BONHOEFFER, Etika, 222
55 BONHOEFFER, Etika, 221



44

zodpovědnosti do privátní občanské existence nebo do klášterního života. Za 

dobro se pak vydává vlastní věrnost principům bez ohledu na druhého člověka. 

Ale ve chvíli, říká Bonhoeffer, kdy na sebe jednotlivec bere odpovědnost za 

druhé, tak už subjektem jednání není izolovaný jednotlivec, ale ten, kdo nese 

zodpovědnost. Není žádný rozdíl v tom, jak velkou zodpovědnost nese, jestli za 

jednotlivce, za společenství či celé společenské skupiny. Normou jednání pak 

není všeobecný princip, ale konkrétní bližní, tak jak mi byl dán Bohem. Pak se 

již nerozhoduje mezi jasně poznaným dobrem a zlem, ale s odvahou víry mezi 

dobrem a zlem ukrytým v konkrétní dějinné situaci.56

Jednat v konkrétní dějinné situaci znamená jednat svobodně, tedy 

rozhodovat se a jednat sám, bez toho, že by člověku kryli záda lidé či principy 

a zároveň nést zodpovědnost za důsledky svého jednání. Zodpovědnost 

znamená poslední svobodu k posouzení určité situace, k rozhodnutí a jednání. 

Zodpovědné jednání není nikdy předem a jednou provždy dáno, ale rodí se 

v určité dané situaci. Člověk zde neuskutečňuje nějaký princip, ale musí 

zvažovat, hodnotit a postihnout, co je  v dané situaci nutné a správné. Toto vše 

se děje v nebezpečné svobodě vlastního já. Člověk musí vstoupit do oblasti 

relativního, do pološera, jež v dějinné situaci zahaluje dobro a zlo. Cílem 

zodpovědného člověka není prosazovat absolutní dobro, ale dává přednost 

relativně lepšímu před relativně horším, neboť ví, že to absolutně dobré může 

být ve výsledku někdy to nejhorší. „V maximální míře se tu uplatňuje svoboda 

zodpovědného proti otročení absolutně dobrému.“57

2.3.2 Jednání přiměřené skutečnosti

Člověk, který jedná zodpovědně, zahrnuje danou skutečnou situaci do svého 

jednání. Nevnucuje ale skutečnosti nějaký zákon, ale naopak, jeho jednání je 
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přiměřené skutečnosti. Jednání přiměřené skutečnosti znamená jednat 

přiměřeně Kristu, říká Bonhoeffer. Jednání přiměřené Kristu nevyplývá 

z nějakých etických zásad, ale z osoby Ježíše Krista. Jelikož je celá lidská 

skutečnost zahrnuta v Kristu, je proto jednání přiměřené skutečnosti možné 

pouze v něm a z něho. Počátkem jednání přiměřené skutečnosti je vtělený Bůh 

Ježíš Kristus, který miloval lidi, soudil a smířil s Bohem.

Jednat zodpovědně tedy znamená zahrnout do podoby jednání lidskou 

skutečnost, kterou Bůh v Kristu přijal. Svět skrze Ježíše nepřestal být světem.  

Každé jednání, které chce zaměnit svět s Božím královstvím, je popřením jak 

Krista, tak světa. Pokud je zodpovědné jednání založeno v Kristu, jsou právě 

hranice tohoto jednání nově stanoveny. Jelikož se jedná o světské jednání, je 

zodpovědnost vymezena. Nikdo nenese zodpovědnost za to, zda ze světa udělá 

Boží království, ale má udělat, přiměřeně skutečnosti vtělení Božího v Kristu, 

nejbližší potřebné kroky. Jelikož se zodpovědné jednání neřídí ideologií, ale 

skutečností, dá se proto jednat pouze v rámci této skutečnosti. Úkolem nemůže 

být změnit svět od základů, ale jednat tak, jak je na daném místě vzhledem ke 

skutečnosti, potřebné. Ale ani na daném místě nemůže zodpovědné jednání 

vždy ihned vykonat to poslední, ale musí postupovat krok za krokem a ptát se, 

co je možné. Přitom poslední krok a tím poslední zodpovědnost vkládá do 

Božích rukou a žije z Boží milosti a soudu.58

Protože se Bůh stal člověkem, musíme zodpovědné jednání promýšlet, 

posuzovat a hodnotit v rámci lidství. Je nutné také domýšlet důsledky jednání a 

odvážit se pohledu do nejbližší budoucnosti. „Poněvadž se však člověkem stal 

Bůh, musí se zodpovědné jednání ve vědomí, že tato rozhodnutí jsou lidská, 

vydat úsudku o tomto jednání jakož i o jeho důsledcích samému Bohu.“59 Na 

rozdíl od ideologického jednání, které má své ospravedlnění vždy již ve svém
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principu, zodpovědné jednání se vzdává své poslední spravedlnosti. Skutek, 

který vykonáme po zodpovědném uvážení všech okolností při pohledu na 

poslední skutečnost Božího vtělení v Ježíši Kristu, v okamžiku uskutečnění 

vydáváme pouze Bohu. K zodpovědnému dějinnému jednání patří, že vposledu 

neznáme vlastní dobré a zlé a tak jsme odkázáni na milost. „Ideolog se cítí 

ospravedlněn ve své  ideologii, zodpovědný žije z milosti Boha, do jehož rukou 

vkládá své jednání.“60

Ztělesněním dokonale zodpovědného života je Kristus, říká Bonhoeffer.61

Kristus nejedná jako jednotlivec, který usiluje dojít k nějaké vlastní etice 

dokonalosti, ale jedná jako ten, který do sebe pojal a nese v sobě já všech lidí. 

Veškerý jeho život, jednání i utrpení je zástupné. Jako vtělený stojí na místě 

všech lidí. To, co měli žít, činit a trpět lidé, postihuje Krista. Jeho naprosto 

dokonalá zodpovědnost spočívá v této zástupnosti, která vyplňuje jeho lidské 

bytí. A v této zástupnosti Krista za lidi, spočívá základ veškeré lidské 

zodpovědnosti. 

Obsahem zodpovědnosti Krista za lidi je láska. Kristus je vtělená Boží láska 

k lidem. Z tohoto důvodu Ježíš není hlasatelem abstraktních etických ideologií, 

ale vykonavatelem Boží lásky. Nezve člověka k uskutečnění etických ideálů, 

ale do života v lásce Boží, to znamená ve skutečnosti. V lásce Boží se člověk 

setkává se soudem Božím podle věčných přikázání božské spravedlnosti. Tato 

přikázání se odlišují od každé ideologie, protože jsou naplněna v Kristu 

uprostřed dějin, a sice v realizaci Boží lásky ve světě. Jako naplněná v Ježíši 

Kristu nesou a zachovávají lidi i svět v lásce Boží. „Přikázání božské 

spravedlnosti jsou naplňována v zástupnosti, a to znamená v konkrétním 

zodpovědném jednání lásky k lidem.“62
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Jádrem veškerého zodpovědného jednání je postihnout ve skutečnosti Boží 

lásku, kterou byla skutečnost, svět, milována, a odtud hledat způsob zacházení 

se světem. Pochopení Krista jako Boží lásky ke světu, k lidem, poznání 

v Kristu a Krista ve skutečném světě umožňuje svobodu zodpovědného jednání 

ve světě. 

2.3.3 Přijetí viny

  „Poněvadž Ježíš neusiluje o ustanovení a uskutečnění nových etických 

ideálů, tedy o to, aby sám byl dobrý, ale jde mu výhradně o Boží lásku k lidem, 

může přijmout vinu lidí, dát se obtížit jejich vinou.“63 Ježíš nechce vystupovat 

jako jediný dokonalý mezi provinilým lidstvem. Nechce se zbavit viny, ve 

které žijí lidé, které miluje. Láska, která by nechala člověka osamoceného 

v jeho vině, by se netýkala skutečného člověka. Tak je Ježíš v zástupné 

odpovědnosti za lidi, ve své lásce k nim, obtížen vinou, kterou nese s pokornou 

láskou. Ježíš je tedy vinen jako ten, který v dějinném bytí člověka jedná 

zodpovědně. Z lásky k člověku, z bezhříšnosti, vstupuje Ježíš Kristus do viny 

lidí a bere ji na sebe. Bezhříšnost a nesení viny je v Kristu nerozlučně spojeno. 

V tomto bezhříšně vinném Kristu má teď svůj počátek každé zástupně 

odpovědné jednání. Protože se jedná o zodpovědné jednání, ve kterém se jedná  

o druhého člověka a vychází z lásky k člověku, pak se nemůže chtít oprostit od 

účasti na lidské vině. 

Jelikož na sebe Kristus vzal vinu všech lidí, tak se každý zodpovědně 

jednající člověk stává viníkem. Člověk, který se chce v zodpovědnosti vyhnout 

vině, vystupuje z poslední skutečnosti dějin, ze spásného tajemství, jež 

obklopuje Krista nesoucího bezhříšně vinu a nemá žádný podíl na Božím 

ospravedlnění, které je nad touto událostí, píše Bonhoffer.64 Takový staví svou 
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osobní nevinu nad zodpovědnost za lidi a nevidí ještě bezútěšnější vinu, kterou 

právě tím na sebe vzal. Neboť skutečná nevina se prokazuje právě tím, že kvůli 

druhému člověku přijímá účast na jeho vině. 

K podstatě zodpovědného jednání skrze Krista tedy patří, že se bezhříšný 

stává vinným. Pokud se z toho ale vyvozuje svoboda ke zlému jednání, pak jde 

o bezbožnost a zvrácenost. Pouze když k vině vede zodpovědnost a nesobecká 

láska, má jednání podíl na ospravedlnění, jež je zaslíbeno Kristu bezhříšně 

nesoucímu vinu. I když  lidské zodpovědné jednání není nikdy jednání 

bezhříšného, přesto má jako takové na rozdíl od každého samospravedlivého 

principiálního jednání nepřímo podíl na jednání Ježíše. Jde tedy o relativní 

bezhříšnost, jež se projevuje v zodpovědném přijetí viny. 

2.3.4 Svědomí 

Proti tomu se ale může vzbouřit naše svědomí, které protestuje nechat se 

kvůli jinému člověku zatížit vinou. Zodpovědnost za druhého má v hlase 

citlivého svědomí své meze. Zodpovědnost, jež by žádala jednat proti svědomí, 

by se sama odsoudila. Co je na tomto postoji správné a co falešné, klade otázku 

Bonhoeffer a nabízí vysvětlení.65

Správné na tom je, že není dobré jednat proti vlastnímu svědomí. V tom se 

shoduje všechna křesťanská etika. Jak tomu rozumět? Pojem svědomí je podle 

Bonhoeffera volání lidské existence k jednotě se sebou, které se vnitřně ozývá 

v člověku mimo vlastní vůli a rozum. Objevuje se jako obžaloba ze ztráty 

jednoty a jako varování před ztrátou sebe sama. Není v první řadě zaměřeno na 

určité jednání, ale na určité bytí. Bouří se proti jednání, které ohrožuje toto bytí 

v jednotě se sebou samým.66
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Takto formálně vymezeno zůstává svědomí instancí, proti které není dobré  

jednat. Neposlouchat hlas svědomí znamená přivodit na sebe rozpad vlastního 

bytí. Neposlouchat hlas svědomí nevede ke smysluplnému sebeodevzdání, ale 

je proti vlastnímu životu. Zodpovědnost, která by v tomto formálním smyslu

konala na svědomí násilí, by nebyla pravou zodpovědností. 

Ale pokud hlas svědomí vychází z ohrožené jednoty člověka se sebou 

samým, co je obsahem této jednoty? Tím je hlavně vlastní já, které chce být 

jako Bůh a znát dobré a zlé (srv. Gn 3,5), říká Bonhoeffer.67 Hlas svědomí je 

tedy snahou našeho já ospravedlnit se svým poznáním dobrého a zlého před 

Bohem, před lidmi a před sebou. Hlas svědomí má tedy svůj počátek i svůj cíl 

v autonomii vlastního já. Takto je člověk se svým svědomím vázán zákonem,

který sám objevil a který může mít různou podobu. Ale když hrozí ztráta sama 

sebe, je zákonem nepřekročitelným. 

K velkému obratu ale dojde ve chvíli, kdy již jednota lidské existence 

nespočívá v její autonomii, ale když ji nacházíme mimo vlastní já a jeho zákon, 

tedy v Kristu. Když se jednotícím bodem mého bytí stává Ježíš Kristus, pravý 

Bůh a pravý člověk, formálně zůstává svědomí stále hlasem mého vlastního 

bytí, který mě volá k jednotě se sebou samým. Ale tato jednota se již 

nerealizuje návratem k mé autonomii žijící ze zákona, ale ve společenství 

s Kristem. Hlas přirozeného svědomí, i ten nejpřísnější, se teď jeví jako 

bezbožné sebeospravedlňování. Je překonáno svědomím, které je osvobozeno 

Kristem a které mě volá k jednotě se sebou samým v Ježíši Kristu. Mým 

svědomím se tak stává Ježíš Kristus. Jednotu se sebou samým mohu tedy najít, 

pouze když své já odevzdám Bohu a lidem. „Počátkem a cílem mého svědomí 

není zákon, ale živý Bůh a živý člověk, jak se se mnou setkává v Ježíši 

Kristu.“68 Kristus se stal rušitelem zákona kvůli Bohu a člověku. 
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Ježíš rušil zákon  o sobotě (srv. Dt 5,14), aby ji světil láskou k Bohu a též

k člověku (srv. Mk 2,23-28). Opustil rodiče, aby mohl zůstat v domě svého 

Otce (srv. L 2,48-50), a tak poslušnost vůči rodičům očistil. Ježíš stoloval 

s celníky a hříšníky (srv. Mt 9,11) a z lásky k lidem byl ve své poslední chvíli 

opuštěn od Boha (srv. Mk 15,34). Jako bezhříšně milující se Ježíš stal viníkem 

a sdílel lidskou vinu. Tak Kristus osvobozuje svědomí člověka pro službu 

Bohu a bližnímu a svědomí osvobozuje též a právě tam, kde se člověk 

solidarizuje s lidskou vinou. „Svědomí osvobozené od zákona se nebude 

ostýchat vzít na sebe kvůli druhému člověku cizí vinu, naopak, právě tím se 

projeví jako čisté.“69 Svědomí, které je osvobozené od zákona, není úzkostlivé 

jako svědomí vázané zákonem, ale otevírá se pro druhého člověka a jeho 

konkrétní nouzi. Osvobozené svědomí se spojuje se zodpovědností založenou 

na Kristu, aby neslo vinu kvůli bližnímu. I když lidské jednání, na rozdíl od

bezhříšnosti Krista, nikdy není bez hříchu, protože je otráveno dědičným 

hříchem, přesto má jakožto jednání zodpovědné, na rozdíl od každého 

samospravedlivého jednání, nepřímo podíl na jednání Ježíše Krista. „Pro 

zodpovědné jednání tedy existuje něco jako relativní bezhříšnost, která se 

projevuje právě v zodpovědném přijetí cizí viny.70

Nést vinu druhých je při zodpovědném jednání nezbytné, ale svědomí nám 

zde klade dvě hranice, píše dále Bonhoeffer. 71 Jednak i svědomí, které je 

osvobozené v Kristu, svou podstatou člověka volá k jednotě se sebou samým. 

Když přebírám nějakou zodpovědnost, nesmí se to dít na úkor této jednoty. 

Pokud člověk obětuje své já v nesobecké službě, nesmí to zaměňovat s ničením

tohoto já. V jaké míře na sebe člověk může ve spojitosti se zodpovědným 

jednáním cizí vinu vzít, to je vždy vymezeno jednotou člověka se sebou 

samým, tím, co unese. Existují zodpovědnosti, které někdo nemůže unést, 
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protože by ho to zlomilo. Jako příklady zodpovědnosti, které člověk nemusí 

být schopen unést, Bonhoeffer uvádí vyhlášení války, revoluce, porušení 

politické smlouvy, či jen propuštění jediného živitele rodiny, který tak zůstane 

bez práce, nebo jen osobní radu při podstatném životním rozhodování. I když 

síla unést zodpovědné rozhodnutí má vzrůstat a i když každé odmítnutí 

zodpovědnosti je již také zodpovědné rozhodnutí, přesto v konkrétním případě 

zůstává apel svědomí k jednotě se sebou samým v Ježíši Kristu nepřekonatelný. 

To také objasňuje, proč jsou zodpovědná rozhodnutí tak různá. 

Druhou věcí je to, že i svědomí osvobozené v Kristu podrobuje zodpovědné 

jednání zákonu. Pokud jej člověk plní, zachovává jednotu se sebou, jak je 

založena v Kristu. Pokud ho neplní, jde o nezodpovědnost. Jedná se o zákon 

lásky k Bohu a k bližnímu, jak je vyložen v Desateru, v Kázání na hoře a též

v apoštolské parenézi. Obsahem svého zákona se přirozené svědomí nápadně 

shoduje se zákonem svědomí osvobozeného v Kristu, říká Bonhoeffer.

„Zakládá se na tom, že svědomí usiluje o zachování života samého a že se 

proto vyznačuje stejnými základními rysy jako zákon života, i když jsou 

v jednotlivostech znetvořené a vpodstatě převrácené.“ 72 Také svědomí 

osvobozené v Kristu zůstává tím, čím bylo jako přirozené, tedy varováním před 

přestoupením zákona života. Ale protože tím posledním již není zákon, ale 

Kristus, musí v konfrontaci mezi svědomím a konkrétní zodpovědností padnout 

rozhodnutí pro Ježíše Krista. Tím nedochází ke konfliktu, ale k nabytí poslední 

jednoty, neboť podstatou a cílem konkrétní zodpovědnosti je přece tentýž Ježíš 

Kristus, který je pánem svědomí. Takto je zodpovědnost vázána svědomím, ale 

svědomí je zodpovědností osvobozováno. Tím se vyjadřuje totéž, jako když 

prohlásíme, že zodpovědný člověk se proviňuje bez hříchu nebo že 

zodpovědnost může nést pouze člověk se svobodným svědomím. 
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Člověk, který na sebe v zodpovědnosti bere vinu, tuto vinu přičítá pouze 

sobě a nikomu jinému, nese za ní zodpovědnost. Nejedná tak v hříšné pýše na 

svou moc, ale s vědomím, že je odkázán na milost. „Před ostatními lidmi 

člověka se svobodnou zodpovědností ospravedlňuje nezbytnost, před sebou 

samým jej zprošťuje viny jeho svědomí, ale před Bohem doufá pouze 

v milost.“73

2.3.5 Svoboda

Se zodpovědným životem souvisí svoboda. Zodpovědnost předpokládá 

svobodu a svoboda může existovat pouze v zodpovědnosti. „Zodpovědnost je 

svoboda člověka, která je dána jen vázaností na Boha a bližního.“74

Zodpovědný člověk jedná ve svobodě vlastního já, bez toho, že by se 

schovával za principy nebo okolnosti, ale bere v potaz všechny lidské, 

všeobecné a principiální vztahy, které existují. Skutečnost, že mu nemůže 

pomoci ani ulehčit nic jiného než jeho skutek a on sám, je výrazem jeho 

svobody. Zodpovědný člověk musí sám, ve svobodě vlastní já, usuzovat, 

rozvažovat, zkoumat motivy, vyhlídky, cenu a smysl svého jednání. Ale ani 

ryzí motivy, vyhlídky, cena nebo smysl zamýšleného jednání se nemohou stát 

zákonem jeho jednání, za který by se mohl skrývat a na který by se mohl 

odvolávat či se jím omlouvat a zbavovat viny. Potom už by člověk nebyl 

skutečně svobodný. Zodpovědný člověk je při svém jednání vázán jen na Boha 

a na bližního, jak se s ním setkávají v Kristu. Probíhá to přitom v oblasti 

relativity, v pološeru, kterým dobré a zlé halí dějinná situace, mezi množstvím 

perspektiv, ve kterých se jeví každá situace. Zodpovědný člověk se 

nerozhoduje mezi právem a křivdou, dobrým a zlým, ale mezi právem a 

právem, křivdou a křivdou. Proto je zodpovědné jednání svobodnou odvahou, 
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není ospravedlňováno žádným zákonem, naopak se každého sebeospravedlnění 

vzdává a vzdává se i svého konečného platného poznání dobrého a zlého. 

„Dobré jakožto zodpovědné konáme, aniž bychom to dobré znali, a jestliže čin, 

který jsme pochopili jako nezbytný a který je přesto (nebo právě tím!) 

svobodný, odevzdáváme Bohu, jenž vidí do srdce, váží činy a řídí dějiny.“75

Svobodu od strachu před rozhodováním a činem nám dává Boží přikázání.

2.4 BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ

„Boží přikázání vždy je a zůstane Božím přikázáním zjeveným v Ježíši 

Kristu. Není žádné jiné Boží přikázání než to, které zjevil a které podle svého 

zalíbení zjevil právě v Ježíši Kristu.“76

Boží přikázání neobsahuje všeobecné etické poučky. Není tím všeobecně 

platným a nadčasovým. Není to abstraktní řeč o něčem a o někom. Boží 

přikázání je jasné slovo Boží k člověku, a to konkrétní slovo ke konkrétnímu 

člověku. Je to vždy oslovení a nárok, nárok tak obsáhlý a vymezující, že 

neposkytuje člověku svobodu výkladu a aplikace, ale jen svobodu poslušnosti 

či neposlušnosti. Boží přikázání nesmíme poznávat jako něco mimo čas, jako 

něco mimo prostor, ale musíme je slyšet jako vázané na čas a prostor. „Boží 

přikázání je buď určité, jasné a konkrétní až do konce, anebo to není přikázání 

Boží.“77

Boží přikázání zahrnuje celý lidský život, je bezpodmínečné a totální. 

Zakazuje, přikazuje, ale též dovoluje. Spoutává, ale také osvobozuje k pravému 

životu, a to tím, že spoutává. Boží přikázání je naprostý a konkrétní požadavek 

na člověka ze strany milosrdného Boha v Ježíši Kristu.

Boží přikázání nás každý den provádí životem. Nemá jen slavnostní 

podobu, jak stojí v Desateru, ale též podobu všedních slov, napomínání a výzev 
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ke konkrétnímu jednání. Nejde o nějaké tříštění Božího přikázání, ale naopak 

se tím projevuje jeho dokonalá jednota a současně jeho naprostá konkrétnost. 

Přikázáním dostává život jasný směr a vnitřní jistotu. Boží přikázání se stává 

základní součástí života a člověk v ní žije, aniž by si to stále znovu 

uvědomoval. „A jestliže je přikázání součástí našeho života, dává nám svobodu 

k pohybu a jednání a svobodu od strachu před rozhodováním a činem. Dává 

nám jistotu, klid, naději, rovnováhu a radost.“78 Až když člověku přikázání 

nejen hrozí, protože překračuje své meze, ale když člověka svým konkrétním 

obsahem přemáhá, teprve pak je osvobozen od strachu a nejistoty

v rozhodování.

„Boží přikázání je svolení žít jako člověk před Bohem. Od všech lidských 

zákonů se odlišuje tím, že přikazuje svobodu.“79 Jeho hlavním předmětem je to, 

co se vůbec přikázat nedá, totiž svoboda. Svolení a svoboda ale neznamenají, 

že by Bůh poskytoval člověku prostor, aby si žil podle toho, jak se mu zachce,  

nezávisle na Božím přikázání. Toto svolení a tato svoboda vyplývají pouze 

z Božího přikázání a jsou možné pouze skrze Boží přikázání a v přikázání. 

Nikdy nejsou od přikázání oproštěny, vždy se jedná o svolení Boží. Jen jako 

takové nás osvobozují od úzkosti před konkrétním rozhodováním a jednáním. 

Poskytují nám jistotu, že nás Bůh svým přikázáním osobně povede.  

Boží přikázání člověku dovoluje, aby žil jako člověk před Bohem. Jako 

člověk, ne pouze jako subjekt etických rozhodování. Když mluvíme o Božím 

přikázání, jde o časný, křehký lidský život. O tomto životě ale  etické nic neví. 

Etické tento život jen uvádí v každém okamžiku nově do konfliktu jeho 

povinností, rozčleňuje život do mnohých jednotlivých rozhodování. Etické 

odmítá, že jednat znamená též trpět, dopustit, aby se něco dělo obráceně. 

Vyžaduje za všech okolností jasnost, přímočarost a uvědomělost lidských 
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motivů a jednání. Roztíná tím vše, co je v životě spletité. Boží přikázání 

člověku povoluje, aby byl člověkem před Bohem a nechává život běžet. 

Provází člověka životem. Dovoluje mu jíst, spát, pracovat, odpočívat, aniž by 

jej zastavovalo a stále mu kladlo otázku, zda smí také spát, jíst, pracovat. 

„Nenutí člověka, aby sám sebe a své skutky hodnotil a posuzoval, ale dovoluje 

mu žít a jednat s jistotou a nadějí, že ho Boží přikázání vede.“80 Boží přikázání 

nenutí člověka k sebetrýznivému zpytování ryzosti motivů svého jednání, 

nenutí člověka k přísnému pozorování a hodnocení sama sebe. Smyslem 

přikázání není, aby se člověk vyhnul přestoupení a trápil se etickými konflikty 

a rozhodováním, ale aby svůj život jako celek přijal svobodně a samozřejmě.

Přikázání nás osvobozuje k životu a jednání. Kořeny lidského života a jednání 

jsou ukryty v šeru, aktivita a pasivita, vědomé a nevědomé se jistě 

neoddělitelně prolínají. Ale to vše je v Božím přikázání zahrnuto. Pouze když 

nás toto Boží svolení uchvátí, tedy shora, vniká do  života člověka světlo.

Boží přikázání vždy je a zůstane Božím přikázáním zjeveným v Ježíši 

Kristu. Boží přikázání tedy nevyrůstá ze stvořeného světa, ale přichází shora 

dolů. Až z přikázání vyrůstá zákon, je v něm obsažený, ale sám jej neobsáhne. 

Pokud nahradíme filosofický pojem etického biblickým pojmem zákon, píše 

Bonhoeffer, vyplyne z toho, že přikázání a zákon patří neoddělitelně k sobě, 

ale je nutné je rozlišovat. Zákon je obsažen v přikázání, z něho vzniká a z něho 

je třeba je chápat. Bonhoeffer nepomýšlí na existenci jakéhokoliv zákona nebo 

řádu nezávisle na Kristu.81

Boží přikázání je jasné slovo Boží k člověku, a to konkrétní slovo ke 

konkrétnímu člověku. Tak konkrétně a jasně jako Bůh mluvil k Abrahamovi, 

Jákobovi a Mojžíšovi, tak konkrétně a jasně jako mluvil v Ježíši Kristu 

k učedníkům a skrze apoštoly ke sborům, tak konkrétně a jasně mluví i k nám. 
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Znamená to tedy, že Bůh v každém okamžiku nepřeslechnutelně klade akcent 

věčnosti na určité jednání, které vyžaduje? Ne, to neznamená, odpovídá 

Bonhoeffer. Neboť konkrétnost Božího přikázání spočívá v jeho dějinnosti.

Bůh své přikázání dává v určité dějinné podobě. Kde tedy nebo v jaké dějinné 

podobě Bůh dává své přikázání? „Boží přikázání zjevené v Ježíši Kristu se 

k nám dostává v církvi, rodině, práci a vrchnosti.“82 S Božím přikázáním se 

tedy setkáváme v těchto čtyřech oblastech, kterým Bonhoeffer říká Boží 

mandáty. 

2.5 BOŽÍ MANDÁTY

Boží přikázání zjevené v Ježíši Kristu zahrnuje celý lidský život a dělá si 

celistvý nárok na člověka i na svět. Boží přikázání ale nenacházíme kdekoli či 

všude. Nelze je nalézt v teoretické spekulaci ani v soukromé inspiraci, ani 

v dějinných silách, ale jen tam, kde se samo podává. Může být oprávněně 

vysloveno pouze tam, kde k tomu Bůh zmocňuje a jestliže k tomu zmocňuje. 

Nachází se tam, kde jsou Boží mandáty založené na Kristově zjevení. Těmito 

mandáty jsou církev, manželství a rodina, kultura (práce) a vrchnost. 

2.5.1 Pojem mandátu 

Mandát znamená konkrétní Boží pověření založené na zjevení v Ježíši 

Kristu a dosvědčené v Písmu. Je to zmocnění k vykonání určitého Božího

příkazu, propůjčení Boží autority pozemské instanci. Jedná se tedy o vyjádření 

Božího nároku na určitou oblast pozemského života a její utváření na základě 

Božího přikázání. Nositel mandátu jedná v zastoupení jako místodržící toho, od 

koho pověření dostal, říká Bonhoeffer.83

Boží mandáty závisí jen na jednom Božím přikázání, jak bylo zjeveno 

v Kristu. Byly do našeho světa seslány shora jako řády skutečnosti v Kristu, 
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tedy skutečnosti Boží lásky ke světu a k lidem, jak je zjevena v Kristu. 

Nepovstaly tedy z dějin, nejedná se o pozemské síly, ale o Boží pověření. 

Pouze při pohledu shora, od Boha, lze pochopit, co je církev, manželství, 

kultura a vrchnost. Nositelé mandátu nedostávají pověření zdola, nejsou 

vykonavateli lidské vůle, ale pověřenci, zástupci a místodržiteli Božími. Toto 

platí nezávisle na tom, jak církev, rodina či vrchnost dějinně vznikla.

Boží mandáty umožňují slyšet Boží přikázání, jak je zjeveno v Kristu, pouze 

když jsou spolu, pro sebe a proti sobě navzájem. Žádný z těchto mandátů 

neexistuje jen pro sebe a nemůže si dělat nárok, že nahradí ty ostatní. Pouze 

když se církev, manželství a rodina, kultura (práce) a vrchnost navzájem 

vymezují, jestliže Boží přikázání uplatňují vedle sebe a spolu, vždycky svým 

způsobem, jsou shora zmocněny k projevu. Žádná z těchto autorit zmocněných 

k jeho zvěstování se nemůže sama o sobě s přikázáním Božím ztotožnit. 

Svrchovanost Božího přikázání se projevuje právě v tom, jak tyto autority řadí 

k sobě, vedle sebe, spolu i proti sobě. Jako přikázání zjevené v Kristu se 

uplatňuje jen v této rozmanitosti konkrétních vztahů a vymezení. 

2.5.2 Boží přikázání v církvi a ostatních mandátech

Bonhoeffer nyní mluví o Božím přikázání v každém ze čtyř mandátů, jak 

jsou ve spojení, jak jsou vzájemně pro sebe a vzájemně proti sobě.  

V církvi se s Božím přikázáním můžeme setkat ve dvou podobách. Je to 

kázání a zpověď, případně také církevní kázeň. Jedná se tedy o setkání veřejné 

i skryté, konstatuje Bonhoeffer.84

Obě podoby Božího přikázání náleží k sobě, nemůžeme je oddělovat. Pokud 

se zanedbává zpověď, tam se potom Boží přikázání v kázání chápe pouze jako 

hlásání všeobecných mravních principů, kterým chybí jakýkoli konkrétní nárok. 

Jestliže se naopak zanedbává kázání, tam sice nechybí konkrétnost, ale vzniká 

                                               
84 BONHOEFFER, Etika, 319



58

zákonická kazuistika, která hubí svobodu víry. To vede k tomu, že se skrytě 

zasahuje do ostatních Božích mandátů, do rodiny, kultury a vrchnosti. Ruší se 

tím jejich volná sounáležitost a absolutizuje se mandát církve. 

Obě podoby Božího přikázání v církvi jsou zvěstováním Božího zjevení. 

Církev dostala mandát ke zvěstování Božího slova. Bůh chce mít místo, kde se 

jeho slovo až do konce světa bude stále znovu hlásat, vykládat a šířit. V tomto 

slovu se chce Bůh sám ve své církvi dostat ke slovu. 

Protože mandátem církve je zvěstování slova Božího zjevení v Kristu, je to 

slovo, které nevyvěrá ze srdce, rozumu nebo podstaty člověka, ale přichází 

k člověku z nebe, z Boží vůle a z Božího milosrdenství. 

Na základě Písma zvěstuje kazatelský úřad církve Ježíše Krista jako Pána, 

jako Spasitele světa. Neexistuje žádné legitimní církevní zvěstování, které by 

nebylo zvěstováním Ježíše Krista, říká Bonhoeffer. Církev nevlastní dvojí 

slovo, všeobecně rozumové na základě přirozeného práva a křesťanské, tedy 

jiné pro nevěřící a jiné pro věřící.85 Slovo církve má pouze jediné oprávnění, 

jedinou autorizaci, která spočívá v pověření Ježíše Krista. Jestliže se církev 

setká s vrchností, jejímž mandátem není vyznávat Krista, ale odstraňovat 

konkrétní nesrovnalosti, nemůže církev přestat být církví, ale církev svůj 

mandát plní jen tehdy, když legitimně vrchnost vyzývá, aby plnila svůj mandát. 

Stejně tak církev nevlastní dvojí přikázání, jedno pro svět a jedno pro křesťany. 

Přikázáním církve je jediné přikázání Boží zjevené v Ježíši Kristu, a to zvěstuje 

celému světu. „Toto přikázání církev zvěstuje, když dosvědčuje Ježíše Krista 

jako Pána a Spasitele křesťanům a celému světu, a tak zve do společenství 

s ním.“86

Ježíš Kristus přemohl hřích a smrt a je živý Pán, jemuž je dána veškerá moc 

na nebi a na zemi (srv. Mt 28,18). Všechny mocnosti světa jsou mu podřízeny 
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a musí mu sloužit, každá svým způsobem. Zvěstování Ježíše Krista je určeno 

celému stvoření jako osvobozující volání pod panství Ježíše Krista. Pro toto 

zvěstování neexistuje žádná pozemská hranice, zahrnuje celou zemi. Panství 

Ježíše Krista není nic cizího, je to panství Stvořitele, Smírce a Spasitele. 

Kristus stvoření nevnucuje žádný cizí zákon, ale netrpí ani žádnou autonomii 

stvoření odpoutanou od jeho přikázání. Přikázání Ježíše Krista stvoření 

umožňuje, aby naplňovalo svůj vlastní imanentní zákon, který mu je dán jeho 

počátkem, cílem a bytím v Kristu. Přikázání Ježíše Krista nezakládá žádnou 

vládu církve nad vrchností ani vrchnosti nad rodinou ani kultury nad vrchností 

a církví, či jaké další mocenské vztahy jsou myslitelné, píše Bonhoeffer.87 Jeho 

přikázání sice vládne církvi, rodině, kultuře a vrchnosti, ale tak, že současně 

každý z těchto mandátů osvobozuje k tomu, aby zastával funkci, ke které dostal 

zmocnění. Vladařský nárok Krista, který církev vyhlašuje, osvobozuje 

současně rodinu, kulturu a vrchnost k jejich vlastnímu bytí v Kristu. Až na 

základě osvobození, které je dáno vyhlašovanou vládou Kristovou, je možné 

ono spojení, vzájemnost a protikladnost Božských mandátů, shrnuje 

Bonhoeffer.88  

Bonhoeffer se ve vězení znovu zamýšlel nad úlohou církve a jeho pohled se 

radikálně mění. Svědčí o tom především jeho dopis (list) z vězení ze 3. srpna 

1944. Jedná se o koncept plánovaného spisu. V závěru dopisu Bonhoeffer píše, 

že církev je církví pouze tehdy, je-li tu pro druhé. Dále, že se církev musí 

podílet na světských úkolech společenského života, a to ne jako panující, ale 

jako pomáhající a sloužící. Církev musí lidem zvěstovat, co znamená život 

s Ježíšem Kristem, co znamená být pro druhé. Církev také musí vystoupit proti 

hříchům pýchy, zbožňování síly, musí vystoupit proti závisti. Církev má mluvit 
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v uměřenosti, opravdovosti, důvěře, trpělivosti, kázni, pokoře, skromnosti. 

Nesmí podceňovat význam lidského příkladu, který má původ v lidství Ježíše. 

Slova církve získají důraz a sílu ne skrze její pojmy, ale skrze příklad. 89

Bonhoeffer neztratil víru v budoucnost církve, ale chtěl jí naopak svými 

kritickými úvahami prokázat platnou službu. 

Bonhoefferův pohled na církev se tedy radikálně změnil. Až do války sdílel 

spíše obranné sebepochopení vyznávající církve. O jeho koncepci před 

zapojením se do politické konspirace platí, že církev je soustředěna hlavně na 

sebe, ve stálé obraně proti světu a nezabývá se otázkou své služby světu.  

Později jeho dřívější ztotožňování církve s přítomným Kristem ustoupilo 

poznání, že jen to, co odpovídá cestě Boží pro-existence, je z jeho Ducha a smí 

mít v církvi autoritu Boží pravdy. S novou otevřeností vůči světu Bonhoeffer 

kritizuje vyznávající církev, které sloužil. Vytýká jí jak ortodoxní dogmatismus, 

tak obranný postoj bez angažované solidarity se slabými a trpícími. Nové 

vykročení na cestu následování Krista musí začít konkrétním vyznáním církve 

za dějinné selhání křesťanstva (viz kap. 2.2.2 Vyznání viny). Pouze  

z hlubokého pokání za své selhání může vzejít obrozená církev. Jen když bude 

církev následovat Krista po úzké cestě lásky, stane se kvasem k obrodě 

lidskosti i k obnově světa.  90

                                               
89 BONHOEFFER, Ditrich, Na cestě k svobodě (Listy z vězení), Praha: VYŠEHRAD, 1991, 
265
90 DVOŘÁČEK, Jan Amos,  Křesťanský profil a odkaz Dietricha Bonhoeffera, in: 
BONHOEFFER, Dietrich, Na cestě k svobodě (Listy z vězení), Praha: VYŠEHRAD, 1991, 46
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3 SROVNÁNÍ POJETÍ VINY A ODPUŠTĚNÍ

   U JASPERSE A BONHOEFFERA

3.1 POJETÍ VINY

Jaspers pojímá vinu jako čin, kterým člověk přestupuje pravidla. Vina zde 

má spíše rozměr dluhu, který člověk naléhavě pociťuje. Dluh, který volá po 

nápravě a odčinění zla. 

Mravní instancí, které soudí zodpovědnost a selhávání člověka je podle 

Jasperse svědomí. Jen vinu metafyzickou a morální může posuzovat pouze 

Bůh. Pokud jde o původ tohoto svědomí, myslím, že Jaspersův názor se 

podobá Kantovu pojetí. Mravně správný obsah zjistíme úvahou odpovídající 

Kantovu kategorickému imperativu, to znamená, mohu-li své jednání hodnotit 

jako projev toho, co by mělo obecně platit. Autoritou je zde tedy rozum. Co má 

být, to nezjišťuji zkoumáním druhých ani celku světa, ale zkoumáním své

existence v jednání. Rozum je neoddělitelný od bytí, je upomínající a hnací 

silou, která člověka vede ke komunikaci, řádu a zákonnosti.

Zlo spočívá pouze ve vůli, v chybném či zvráceném rozhodnutí vůle. Ale 

existuje možnost nápravy. 

Bonhoeffer mluví o vině jako o důsledku prvotního hříchu, jako o roztržce, 

jako o odpadnutí člověka od svého počátku, od Boha a od Krista. Člověk na 

svém počátku znal jen Boha. Druhého člověka, sebe sama a všechny věci znal 

pouze v jednotě se svým poznáním Boha. Vědomí dobrého a zlého je 

důsledkem roztržky s počátkem. Pak již člověk nechápe sám sebe ve světle 

skutečnosti určené jeho počátkem, ale v rámci svých vlastních možností, tedy 

být dobrý nebo zlý. Ale protože se člověk odtrhl od Boha, jako svůj počátek 

nyní poznává sám sebe. Tak jako na počátku poznával jen Boha, který je 
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k němu dobrý, a místo toho, aby znal veškeré věci jen v něm, tak nyní za 

základ poznání považuje sám sebe, své poznání dobrého a zlého. Poznávat nyní 

znamená vytvářet vztah k sobě, všecko vztahovat k sobě. Tak dochází k tomu, 

že člověk, který je v roztržce s Bohem, je v roztržce se vším, co existuje. Tedy 

s tím, co je, i s tím, co být má, ať už se jedná o svět věcí, lidí, citů, postojů či 

vztahů. Z této roztržky tedy pak vyplývají všechna pochybení člověka.

Všechny viny tedy vyplývají z prvotního hříchu člověka.

Soudcem podle Bonhoeffera je vždy Bůh. 

Bonhoeffer mluví také o svědomí, ale tento pojem chápe jinak, než Jaspers.

Protože člověk ztratil svou jednotu s Bohem, hlas svědomí člověka vyzývá 

alespoň k jednotě se sebou samým. Hlas svědomí se projevuje zákazy, a pokud 

člověk zákaz nepřekročí, svědomí se uklidní. Činění zakázaných skutků 

svědomí pociťuje jako ohrožení jednoty se sebou samým. Proto svědomí nemá 

nic společného se vztahem člověka k Bohu a k druhému člověku, ale týká se 

jen vztahu člověka k sobě samému. 

O pojetí svědomí podle Bonhoeffera píši ještě v kapitole 2.3 (Jak žít 

zodpovědně před Bohem a před lidmi). Protože Ježíš Kristus na sebe vzal vinu 

všech lidí, tak se každý zodpovědně jednající člověk stává viníkem. Ale naše 

svědomí se může bouřit proti tomu, nechat se kvůli jinému člověku zatížit 

vinou. Proti vlastnímu svědomí není dobré jednat. Ale tento názor je správný 

jen v tom případě, že svědomí je voláním člověka k jednotě se sebou. Objevuje 

se jako obžaloba ze ztráty této jednoty a jako varování před ztrátou sebe sama. 

Hlas svědomí má tedy svůj počátek i cíl v autonomii vlastního já. Ale 

k velkému obratu dojde ve chvíli, pokud již jednota lidské existence nespočívá 

v její autonomii, ale nacházíme ji mimo vlastní já, tedy v Kristu. Hlas 

přirozeného svědomí se teď jeví jako bezbožné sebeospravedlňování. Je 

překonáno svědomím, které je osvobozeno Kristem a které člověka volá 
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k jednotě se sebou samým v Ježíši Kristu. Svědomím člověka se tak stává Ježíš 

Kristus. Osvobozené svědomí se spojuje se zodpovědností založenou na Kristu, 

aby neslo vinu kvůli bližnímu. 

Jaspers pojímá otázku, jak žít, aby se člověk stále neproviňoval, tak, že 

člověk musí zkoumat své jednání na základě rozumových schopností. Co má 

být, to člověk nezjistí zkoumáním druhých ani celku světa, ale zkoumáním své 

existence v jednání. Rozum je neoddělitelný od bytí, je upomínající a hnací 

silou, která člověka vede ke komunikaci, řádu a zákonnosti.

Na cit jako takový podle Jasperse není spolehnutí. City zprostředkuje naše 

vnitřní jednání, naše myšlení, naše vědění. Prohlubují a projasňují se tím, jak 

myslíme. Pouze když si nějakou věc všestranně promyslíme a zpřítomníme, 

stále doprovázeni a vyrušováni city, dospějeme k opravdovému citu, ze kterého 

pak můžeme spolehlivě žít. 

Bonhoeffer v této souvislosti mluví o činění Boží vůle. Ježíš vyvolává

člověka z roztržky s Bohem, z poznání dobrého a zlého, k jednání podle Boží 

vůle. Boží vůle nejsou pravidla daná zvenčí, ale Boží vůle je v různých 

konkrétních situacích vždy nová. Člověk tedy musí stále zkoumat, co je Boží 

vůlí v určitou danou chvíli. Přitom musí zapojit všechny své lidské schopnosti. 

Musí vzájemně spolupracovat srdce (city), rozum, poznávací schopnosti, 

zkušenosti a pečlivé vnímání konkrétních faktů. Ale protože poznání Boží vůle 

je milostí Boží, musí po ní člověk také toužit a prosit o ni. Člověk pak může 

mít naději, že při svém konání neprosazuje svou vůli, ale koná vůli Boží. 

Strach, zda jsme se v určité situaci rozhodli správně, můžeme vložit do rukou 

Ježíše Krista, milostivého Soudce. Neznamená to ale lehkomyslnost člověka. 

Bonhoeffer mluví o křesťanském sebezpytování. To se neodvíjí od vlastního 

poznání dobrého a zlého, ale na základě toho, že člověk přijal Krista do svého 
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života. Pak Kristus v člověku zaujímá to místo, které dosud zaujímalo 

v člověku jeho poznání dobrého a zlého. Závěr tedy nevyvozujeme sami, ale 

necháváme jej Ježíši Kristu. Jestliže se člověk snaží plnit Boží vůli, vzdává se 

tím jak svého práva, tak každého sebeospravedlnění a v pokoře se vydává 

milostivému Soudci.

O této otázce Bonhoeffer mluví ještě v souvislosti s otázkou, jak žít 

zodpovědně před Bohem i lidmi (pojednávám o ní  v kapitole 2.3). Člověk žije 

v setkávání s jinými lidmi a tímto setkáváním je mu v různé formě uložena 

zodpovědnost za druhého člověka. Na rozdíl od abstraktní etické schematizace, 

která uvažuje jen o izolovaném jedinci a za normu považuje jen to, co je 

všeobecně platné, tak podle Bonhoeffera takový izolovaný jedinec neexistuje. 

Ve chvíli, kdy na sebe jednotlivec bere odpovědnost za druhé, tak už subjektem 

jednání není izolovaný jedinec, ale ten, kdo nese zodpovědnost. Normou 

jednání potom není nějaký všeobecný princip, ale konkrétní bližní, tak jak mi

byl dán Bohem. Zodpovědné jednání není nikdy předem a jednou provždy 

dáno, ale rodí se v konkrétní situaci. Jednat v konkrétní situaci znamená jednat 

svobodně, tedy rozhodovat se a jednat sám, bez toho, že by člověku kryli záda 

lidé či principy a současně nést zodpovědnost za důsledky svého jednání. 

Člověk musí zvažovat a postihnout, co je v dané situaci nutné a správné. 

Výsledek svého rozhodnutí pak musí přenechat k posouzení pouze Bohu. 

Ztělesněním dokonale zodpovědného života je Kristus. Ježíš Kristus nejedná 

jako jednotlivec, ale jako ten, který do sebe pojal a v sobě nese já všech lidí. 

Veškerý jeho život, jednání i utrpení je zástupné. A tato zástupnost Krista ze 

lidi je základem veškeré lidské zodpovědnosti. Obsahem zodpovědnosti za 

Krista je láska. Jádrem veškerého zodpovědného jednání je tedy postihnout 

Boží lásku, kterou je člověk a svět milován, a odtud hledat způsob jednání jak 

k bližnímu, tak ke světu.     
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Jaspers rozlišuje vinu kriminální, politickou, morální a metafyzickou, které 

spolu ale také navzájem souvisí a ovlivňují se.

Kriminální vina spočívá v překročení jasně daných zákonů. Tuto vinu 

posuzuje soud. 

Politická vina  pochází z činů státníků a visí nad občany, kteří žijí v daném 

státě. O vině rozhoduje vítězná opozice. 

Morální vinou Jaspers rozumí osobní zodpovědnost, případně vinu za 

všechny činy, kterých se dopustí jednotlivec. Míru této viny posuzuje vlastní 

svědomí a komunikace s bližním, s milujícím člověkem, který se zajímá o mou 

duši a je ochoten mi naslouchat.  

Metafyzická vina je absence solidarity s člověkem jako člověkem. V rámci  

solidarity mezi lidmi, je každý člověk spoluodpovědný za všechnu 

nespravedlnost na světě. Pokud se člověk proti bezpráví a nespravedlnosti, 

které se stal svědkem nepostaví, je tato solidarita porušena a stává se 

spoluviníkem. Metafyzická vina zahrnuje naši pasivitu při zločinech a všech 

nespravedlností, kterým jsme nezabránili, či jsme neudělali vše, co jsme udělat 

mohli, abychom jim zamezili. Jestliže dojde k tomu, že druhý je zabíjen a já 

zůstávám naživu, svědomí mi říká, že to, že ještě žiji, je moje vina. Pokud se 

člověk dostane do takové situace, ocitá se na hranici, kdy se musí rozhodnout: 

buď bezpodmínečně, bez šance na úspěch nasadit život, nebo raději zůstat 

naživu, protože úspěch je nemožný. Tato vina se nedá právně, politicky ani 

morálně přiměřeně postihnout. Tuto vinu může posoudit jedině Bůh. 

Bonhoeffer se dotýká politické viny, a to v souvislosti jak s předválečným, 

tak válečným Německem.

Kriminální vinu v pravém slova smyslu nezmiňuje. 

O morální vině mluví v souvislosti se zodpovědností (viz výše), ale 

soudcem je zde Bůh.
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Nejvíce se ale pohybuje v oblasti metafyzické viny – myslím, že by se na 

toto místo dalo přiřadit také Bonhoefferovo pojetí zodpovědného jednání před 

Bohem i před lidmi. Dále vyznání viny církve (viz kap. 2.2.2). A také jeho 

nové pojetí církve, jak vyplývá z jeho dopisu z vězení z 3. srpna 1944 (církev 

je zde pro druhé, Kristus je zde pro druhé, potažmo také člověk zde má být pro 

druhé). Soudcem ohledně této viny je jak  u Jasperse, tak Bonhoeffera, pouze 

Bůh.   

  

Jaspers rozlišuje výčitky vnější, které přicházejí ze světa a mají odůvodnění 

u viny kriminální a politické. Jejich záměrem je určit trest a hnát viníka 

k odpovědnosti. U viny morální a metafyzické se jedná o vnitřní výčitky, které

vycházejí z duše člověka a obviňují ho za jeho selhání. Mohou být vyvolány 

jen daným viníkem. Žádný člověk nemá právo morálně soudit druhého, protože 

nemůžeme přesně zjistit jeho smýšlení a motivy k určitým činům, ale jen určité 

činy a jednání.  

U morální a metafyzické viny může být soudcem jedině Bůh. A Bůh nemá 

žádnou instanci, která by ho na zemi zastupovala – ani v církvi, ani ve státě, ani 

v názoru veřejnosti.

Řeč Jasperse o vnitřních výčitkách by se dala přirovnat k hlasu svědomí, jak 

ho vykládá Bonhoeffer (viz výše).

Dále Jaspers pojednává o otázce, zda je možné soudit kolektiv nebo jen 

jednotlivce. Jaspers odmítá morální obvinění celého národa, stejně jako 

obvinění nějakého kolektivu. Jediná možnost, kdy lze připustit kolektivní vinu 

národa, je politická odpovědnost národa. Ale národ nemůže nést vinu 

kriminální, morální nebo metafyzickou. 
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Ohledně politické viny v souvislosti s úlohou Německa ve druhé světové 

válce Jaspers říká, že podíl viny je na každém příslušníku německého národa, 

neboť apolitický život není možný. 

Bonhoeffer v souvislosti se zodpovědným životem rozebírá otázku přijetí 

viny. Protože na sebe Kristus vzal vinu všech lidí a Kristus je ztělesněním 

zodpovědného života, tak se každý zodpovědně jednající člověk stává viníkem. 

Proti tomu se může bouřit naše svědomí. I když je nutné při zodpovědném 

jednání nést vinu druhých, tak svědomí nám klade také hranice, říká 

Bonhoeffer. Existují zodpovědnosti, které někdo nemůže unést, protože by ho 

to zlomilo. Tato hranice je u každého člověka jiná. Pokud ji překročí, ničí své 

vlastní já.

V souvislosti s německou otázkou Jaspers říká, že pokud sledujeme vinu 

německého národa až k jejímu počátku, narážíme na lidství, jehož sklon ke 

zlému ke zlému na sebe vzala v případě Německa strašlivou podobu, ale je 

možností v člověku jako člověku. Když se mluví o německé vině, tak se často 

říká, že je to vina všech. Že skryté všeobecné zlo má společnou vinu na tom, že 

v Německu vypuklo zlo. Ale bylo by falešnou vyhýbavostí, říká Jaspers, pokud 

by se Němci snažili umenšit svou vinu tím, že by ji vztahovali k vině lidství. 

Otázka dědičného hříchu se nesmí stát něčím, co by dovolovalo vyhýbat se 

německé vině. Tuto vinu je podle Jasperse třeba přijmout.

Bonhoeffer v souvislosti s vyznáním viny církve mluví o tom, že základem 

pravého poznání viny je, že již nerozsuzuje a ani rozsuzovat nemůže, protože 

svůj vlastní hřích rozpoznává jako dědičný hřích, jako hřích Adamův.
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3.2 POJETÍ ODPUŠTĚNÍ

Jaspers mluví o očistě. Cestu očisty aplikuje na poválečné Německo. Při 

mluvení o očistě užívá pojem projasňování (prosvěcování). Rozumím tomuto 

termínu tak, že jde o přemítání nad svou vinou a o snahu pochopit ji, ujasnit si 

ji a následně přijmout. Tím člověk postupně získává  jasné vědomí o sobě. Jde 

tedy o jakési projasnění a proměnu duše člověka. 

  Podle Jasperse je nutné projasňovat se jednak jako národ v historické 

reflexi a jednak osobně jako jedinec. Tyto dva postoje ale od sebe nelze oddělit,

neboť k prvnímu dochází jen skrze druhý. To, k čemu spolu v pravdivé 

vzájemné komunikaci dospějí jednotlivci, si může následně uvědomit mnoho 

lidí. Tím dochází k sebeuvědomění národa.   

Jaspers zde opět odmítá myšlení v pojmech kolektivů jakožto myšlení ve 

fikcích. Každá opravdová proměna se odehrává pouze díky jednotlivcům.

Prvním požadavkem je vždy zabývat se sebou samým. Každý z nás se musí 

očistit od viny, tak jak ji každý z nás v sobě nalézá. 

Dále Jaspers mluví o cestě očisty. Očista znamená nejdříve nápravu. Tedy 

snažit se napravit, co se napravit dá. Ale tato náprava je opravdová a naplňuje 

svůj smysl jen jako výsledek očistné proměny člověka. Ujasnit si a přijmout 

svou vinu znamená současně ujasnit si svůj nový život a jeho možnosti. Kde 

k tomuto dojde, tam již člověk neprožívá život v jasné náladě. Může sice 

v krátkých světlých chvílích prožívat životní štěstí, ale toto štěstí už probíhá 

jen na pozadí těžkomyslnosti. Život je dovolen už jen tak, že je stravován 

úkolem.

Důsledkem je pokora. Skrze své vnitřní jednání před transcendencí si 

uvědomujeme svou lidskou konečnost a nedokonalost. Jsme pokorně 

připraveni snášet, co je nám přisouzeno. Za všech okolností je to, že jsme 

dosud naživu, lidským úkolem, který se nedá na světě nikdy dokončit.
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Očista je podle Jasperse cestou člověka. To, že člověk vnitřně přijme vinu, 

je jen pouhým momentem. Očista je především vnitřní pochod, který se nedá  

jednou provždy naplnit. Je to nikdy nekončící proces, skrze který se člověk 

stává sebou samým. 

Cesta očisty není pro všechny stejná. Každý člověk jde osobně svou vlastní 

cestou očisty. Očistu ale nelze uskutečnit jako akt rozumné vůle, očista probíhá 

jako proměna z vnitřního jednání, kde je podstatou láska k člověku.

Podle Jasperse se tedy očistou vina nezakrývá, ale v člověku stále zůstává

vědomí viny jako nezahladitelný osten. 

Při očistě sice dochází k projasnění a proměně duše člověka. Ale děje se to 

jen úsilím člověka. Člověk vinu přijme, ale žije s ní dál. Domnívám se, že se 

zde nedá mluvit o odpuštění v křesťanském smyslu, tedy vyznání viny, pokání, 

odpuštění, tak jak o tom mluví Bonhoeffer. 

U morální a metafyzické viny je podle Jasperse soudcem jedině Bůh, který 

však nemá na zemi žádnou instanci, která by ho zastupovala – ani v církvi.

Podle Bonhoeffera se vyznání viny odehrává v církvi, před Bohem, před  

Kristem.

Podle Bonhoeffera se člověk může obrátit, jen když pozná svou vinu vůči 

Kristu, protože od chvíle, kdy se Bůh v Kristu stal člověkem, je každé 

přemýšlení o člověku bez Krista jen neplodnou abstrakcí. Opakem člověka 

zahrnutého do podoby Krista je člověk, který je svým vlastním soudcem a 

svým vlastním obnovitelem.

Vinou vůči Kristu Bonhoeffer nemyslí nějaká pochybení člověka či 

přestoupení abstraktního zákona, ale odpadnutí od Krista. Místem, kde se toto 

poznání viny odehrává, je církev, protože církev je společenství lidí, kteří byli 

milostí Krista přivedeni k poznání viny vůči němu. Poznávají svou vinu vůči 

Kristu jako svůj osobní hřích i jako odpadnutí světa od Krista. Jen církev může 
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být místem osobního i kolektivního znovuzrození a obnovy, protože v církvi 

Kristus uskutečňuje svou podobu uprostřed světa (později Bonhoeffer dodává, 

že jen v církvi věrné evangeliu).

Východiskem vyznání viny v církvi nejsou jednotlivé přestupky, ale vina 

vůči Kristu. Jedná se o vyznání bezpodmínečné a úplné, protože Kristus na 

sebe vzal bezpodmínečně a úplně naše viny. Takovým totálním vyznáním 

dopadá všechny vina světa na církev. A protože se zde vina vyznává, je zde 

možnost odpuštění. Nepátrá se zde po vlastním viníkovi a nežádá se 

spravedlivá odplata. Lidé v církvi berou všechnu vinu na sebe, protože jsou 

přemoženi vlastní vinou vůči Kristu. Tím se přestanou zajímat o spravedlnost, 

která trestá vlastní viníky a starají se jen o odpuštění vlastní veliké viny. 

V církvi se vyznává hlavně osobní vina jednotlivce jako základ jedu, který 

otravuje celé společenství. Člověka nemůže upokojit, že jeho podíl na tom je 

třeba minimální, protože tady se nerozsuzuje, ale naopak přiznává, že vším je 

vinen právě můj hřích. Svůj vlastní hřích zde poznávám jako hřích Adamův. 

Jak říká Bonhoeffer, já jsem vinen žádostivostí, zbabělým mlčením, když jsem 

měl mluvit, pokrytectvím tváří v tvář moci, bezcitností a zapíráním svých 

chudých bratří, já jsem vinen odpadlictvím od Ježíše Krista. Proč by mě měla 

zajímat vina druhých? Hříchy druhého člověka omluvit mohu, ale ne svůj 

vlastní hřích a vinu.

Takové vyznání ale nelze požadovat na každém jednotlivci. Tito jednotlivci 

jsou spojeni ve společenství církve a v nich a skrze ně církev poznává a 

vyznává svou vinu. 

Vyznáním své viny církev nevyvazuje ostatní lidi z jejich vlastního vyznání 

viny, ale volá je do společenství, které vyznává vinu. Odpadlé lidstvo může 

před Ježíšem Kristem obstát, pouze když se podřídí jeho soudu. K tomuto 

soudu volá církev všechny, kdo jsou ochotni jí naslouchat. 
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Církev a jednotlivce, kteří jsou souzeni pro svou vinu, ospravedlňuje sám 

Ježíš Kristus. Ospravedlnění Západu, který odpadl od Ježíše Krista, se děje jen 

v Božím ospravedlnění církve, které ji přivádí k vyznání viny. Obnova Západu 

je možná, jen tak, že Bůh církev obnoví a uvede do společenství se vzkříšeným 

Kristem. 

Ale o ospravedlnění a obnově církve Bonhoeffer mluví v jiném smyslu než 

o ospravedlnění a obnově Západu. Církev je ospravedlňována a obnovována 

svou vírou v Ježíše Krista. Ale Západ jako dějinně politická veličina může být 

ospravedlněn a obnoven jen vírou církve, tedy nepřímo. Církev ve víře zažívá 

odpuštění všech svých hříchů a novou milost. Pro národy existuje jediné 

zhojení viny, a to tím způsobem, že se vrátí k řádu, právu a pokoji a dovolí 

církvi svobodně zvěstovat Krista. 

Církev a jednotliví věřící se musí okamžitě rozejít se svou vinou a začít na 

základě pokání a odpuštění hříchů nový život. Ale v dějinách národů se jedná 

vždy jen o pomalý ozdravný proces. Stará vina, která v životě církve a věřících 

končí pokáním a odpuštěním, trvá v dějinách národů dále. Ale je nutné se vzdát 

myšlenky, že viník má plně odpykat bezpráví, které zapříčinil. Minulost totiž 

nelze žádnou lidskou mocí zvrátit. Všechny rány se zhojit nedají, ale je důležité, 

aby nevznikaly nové rány. Zákon spravedlivé odplaty je vyhrazen pouze Bohu, 

který soudí národy. Předpokladem pro toto odpuštění v dějinách je, že vina se 

zahojí, to znamená, že se z násilí stane právo, ze zvůle řád a z války mír. Kde 

to tak není, kde stále vládne bezpráví a zvůle, tam o takovém odpuštění nelze 

mluvit. V takovém případě se církev musí postavit proti násilí a zvůli a volat 

viníky k odpovědnosti za jejich viny.

Jaspers se obrací proti filosofii, která je odtržená od života, uzavřená ve 

filosofickém vědeckém systému. Filosof má usilovat o porozumění době, ve 

které žije a vyhlížet dopředu, co se chystá a co přichází. Musí prokázat svou 
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integritu jak v osobním životě, tak ve své odpovědnosti společenské a politické. 

Své pojetí filosofie Jaspers dosvědčil ve svém životě.

Také Bonhoeffer si ve svém pozdějším období stále více uvědomuje, že 

teologie nemůže být pouze spekulativní, akademická, odtržená od sociálního 

života, od problémů světa. Teologie má též vnímat znamení doby a reagovat na 

ně. K pravdivému křesťanskému životu patří aktivní činnost v zájmu míru, 

starost o sociální spravedlnost, postavení se proti bezpráví, nespravedlnosti, 

zlovůli  a nelidskostem všeho druhu. Toto své pojetí teologie Bonhoeffer 

vyjádřil svým životem v té největší možné míře. 

Jaspers na závěr své promluvy o očistě konstatuje, že ve světě stále trvá 

možnost dalšího, nového neštěstí. Z proměny ve vědomí viny přirozeně 

nevyplývá, že bychom měli být odměněni novým štěstím života. Očista nás 

může osvobodit jen v tom smyslu, že budeme připraveni na to, co v lidském 

světě může přijít a neustále se angažovat v tom, co je možné udělat, aby 

k dalšímu neštěstí nedošlo. Neboť všichni jsme odpovědni nejen za minulost, 

ale i za budoucnost, ale také hlavně před budoucností.  

Bonhoeffer píše, že minulost nelze žádnou lidskou mocí zvrátit. Zákon 

spravedlivé odplaty je ale vyhrazen pouze Bohu. Všechny rány minulosti se 

zhojit nedají, ale je důležité, aby nevznikaly nové rány. 

Církev se musí obrodit. Musí se podílet na světských úkolech společenského 

života, a to jako pomáhající a sloužící. Musí lidem zvěstovat, co je to život 

s Kristem, co to znamená existovat pro druhé. Musí vystupovat proti kořenům 

všeho zla. Její slova získají důraz tím, že sama půjde příkladem, tedy 

následováním svého Pána, Ježíše Krista. Nové vykročení na cestu 

v následování Krista musí začít konkrétním vyznáním viny za dějinné selhání 
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křesťanstva. Obroda církve je možná jen z hlubokého pokání. Jen pokud církev 

bude následovat Ježíše Krista po úzké cestě lásky, stane se kvasem k obrodě 

lidskosti a také  k obnově světa.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Cílem Jaspersova učení o vině a odpuštění je vnitřní očista (projasňování), 

vnitřní obrat a příprava na další zápas. Je nutné projasňovat se jako národ 

v historické reflexi i projasňovat se osobně jako jedinec. Všichni jsme totiž 

odpovědni nejen za minulost a za budoucnost, ale hlavně před budoucností.

Očista nás může osvobodit jen v tom smyslu, že budeme připraveni na to, co 

v lidském světě může přijít a neustále se angažovat v tom, co je možné udělat, 

aby nedošlo k nějakému dalšímu neštěstí. Očištěná, čistá duše může žít 

v opravdovém napětí, které plyne z toho, co se chce tváří v tvář naprosté 

záhubě v lidském světě neúnavně angažovat pro to, co je možné.

Jaspers říká, že filosofie nesmí být vzdálena skutečnému životu, filosof 

musí dostát širším požadavkům, než jen odborným. Musí prokázat svou 

integritu též v osobním životě a také ve své odpovědnosti jak společenské, tak  

politické. Filosof se má snažit porozumět době, ve které žije a vyhlížet dopředu, 

co se chystá a co přichází. Následně pak má promýšlet, jak by tomu šlo 

zabránit a potom také jednat.  

  

Cílem Bonhoefferova uvažování o vině a odpuštění je očista církve od 

falešného nánosu a příprava na další zápas. Nové vykročení na cestu 

v následování Krista musí začít konkrétním vyznání viny za dějinné selhání 

křesťanstva. Jen z hlubokého pokání může vzejít obrozená církev. Jen pokud 

církev bude následovat Ježíše Krista po úzké cestě lásky, stane se kvasem 

k obrodě lidskosti a také  k obnově světa. Tak bude novou perspektivou naděje 

pro svět a odpovědnosti za svět. 
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Církev je podle Bonhoeffera církví pouze tehdy, je-li tu pro druhé. Církev se  

musí podílet na světských úkolech společenského života, a to ne jako panující, 

ale jako pomáhající a sloužící. Musí lidem zvěstovat, co znamená život 

s Kristem, co znamená být zde a žít pro druhé. Církev musí bojovat proti 

hříchům pýchy, odmítnout zbožňování síly, vystoupit proti závisti a nenávisti.

Má mluvit v uměřenosti, opravdovosti, důvěře, trpělivosti, kázni, pokoře, 

skromnosti. Slova církve získají důraz a sílu ne skrze její pojmy, ale skrze 

příklad, který má původ v lidství Ježíše Krista. 

Bonhoeffer neztratil víru v budoucnost církve, ale chtěl jí naopak svými 

kritickými myšlenkami prokázat platnou službu v úsilí o proměnu společnosti.

Neboť od skutečného křesťanského života je toto vše neodlučitelné. 
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