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Anotace 

   Předkládaná práce se zabývá teologií Bílé soboty u Hanse Urs von 

Balthasara. Po uvedení do základních biografických souvislostí budou 

představena ta základní témata jeho teologie, jeţ jsou důleţitá k pochopení jeho 

kontemplace sestupu Páně do pekel. Samotná prezentace Balthasarovy vize 

Decendit ad infera na jedné straně, a její následný rozbor a kritika jinými 

autory na straně druhé, je oddělena rozsáhlou kapitolou o dějinách výkladu 

příslušného článku Apostolika; od jeho biblických zdrojů a inspirací aţ 

k zapouzdření jednotlivých interpretací v hlavních proudech křesťanských 

tradic (pravoslavné, římsko-katolické, luterské a reformované). Práci uzavírá 

osobně zaujatější reflexe z pohledu autora.  
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Abstract 

   This thesis discusses Hans Urs von Balthasar‟s theology of Holy Saturday. In 

the first part, I provide a short overview of Balthasar‟s life and seminal works. 

I confine myself to those themes of his theology that are important for our 

profound pre-understanding of his interpretation of Lord‟s descent into hell. A 

thorough look on Balthasar‟s Decendit ad infera scheme opens up into a wider 

discussion, both from contemporary theologians, and from the author of the 

thesis himself. The debate is contextualized by a closer examination of the 

history of interpretation of the corresponding article of the Apostles‟ Creed. 

The historical synopsis reviews both biblical and patristic sources, and 

describes its encapsulation in major Christian traditions (Eastern Orthodox, 

Roman Catholic, Lutheran, and Reformed).   

 

 

 

Key words 

   Hans Urs von Balthasar, Descendit ad infera, hell, Holy Saturday, the hope 

for salvation of all, Christology 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji tímto vedoucímu práce, Mgr. Bc. Filipu Outratovi, Ph.D., za jeho 

věcné rady a podněty, které mi byly při vypracování této práce cennou pomocí. 

 

Především bych však chtěl vyjádřit dík a vděčnost samotnému Bohu, jenţ 

dává „růst v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Jeţíše Krista. Jemu 

buď sláva nyní a aţ do dne věčnosti.“ (2 Pt 3,18). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam pouţitých zkratek: 

MP - Mysterium Paschale 

H - Herlichkeit = GL - Glory of the Lord  

TD - Theodramatik = T-D - Theo-Drama 

TL - Theologik 

PI - Pneuma und Institution 

SKN - Síla křesťanské naděje 



Obsah 

1) Úvod ............................................................................................................... 1 

2) Ţivot a teologie H. U. von Balthasara ......................................................... 3 

Základní biografické údaje ............................................................................. 3 

Teologická metoda .......................................................................................... 6 

Herrlichkeit-Theodramatik-Theologik.......................................................... 10 

3) „Descendit ad infera“: dějiny, teologie, interpretace .............................. 15 

Šeol / Hádes jako místo pobytu všech mrtvých ............................................. 15 

Infernalizace podsvětí: gehenna a křesťanské peklo .................................... 17 

Nový zákon a „peklo“................................................................................... 20 

Peklo v křesťanství: průřez tradicí západní a východní teologie ................. 22 

Biblické inspirace a předobrazy sestupu boţstva do pekel........................... 25 

Historický vývoj článku Apostolika o Kristově sestupu do pekel ................. 28 

Kristův sestup do Hádu v křesťanské tradici Východu ................................. 30 

Descendit ad infera v křesťanské tradici Západu ......................................... 34 

4) Teologie Bílé soboty podle H. U. von Balthasara .................................... 39 

Předobrazy teologie opuštěnosti .................................................................. 41 

Solidarita s mrtvými...................................................................................... 43 

Balthasarova naděje na spásu všech ............................................................ 46 

Svoboda lidská, svoboda Boţí a eventualita pekla ....................................... 48 

Kristovo zakušení pekla „za nás“ ................................................................ 51 



Pneumatologické aspekty sestupu do pekel .................................................. 53 

5) Diskuse......................................................................................................... 55 

„Sestup do pekel“ a proměna obrazu světa ................................................. 55 

Bílá sobota a spiritualita absence Boha ....................................................... 59 

Fundamentální kritika Balthasarovy kontemplace Bílé soboty .................... 63 

Legitimita naděje na spásu všech ................................................................. 67 

6) Vlastní reflexe ............................................................................................. 70 

7) Seznam pouţité literatury .......................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1) Úvod 

Článek Apoštolského vyznání víry o Kristově sestupu do pekel („Descendit 

ad infera“) je všeobecně vyznávanou, avšak mnohdy jiţ významově zastřenou 

skutečností křesťanské zvěsti. Této události přísluší v rámci církevního roku 

Bílá sobota, druhý den velikonočního tridua. Od velkopátečního večera do 

západu slunce dne následujícího si křesťané všech tradic připomínají přebývání 

Kristova těla v hrobě a přemítají nad faktem, ţe Pán je mrtev. Vysluhování 

eucharistie je omezeno na minimum, církev „neprovolává oslavné 

„Haleluja!„“,
1
 je den ticha a očekávání. Mezi smrtí Krista na kříţi a jeho 

slavným Vzkříšením nachází v ţivotě církve své místo výpověď o jeho sestupu 

do pekel. Co tato výpověď znamená? Odpověď na tuto otázku budu hledat 

v díle švýcarského římskokatolického teologa, Hanse Urs von Balthasara, 

jehoţ přínos k oţivení debaty nad tématem - po mnoha staletích zafixovaných a 

ustálených výkladů - je dnes zásadní. 

Není v moţnostech jedné bakalářské práce o tématu sestupu do pekel 

pojednat naprosto komplexně a vyčerpávajícím způsobem. Na druhé straně 

jsem si vědom, ţe současnou debatu nad otázkami Bílé soboty nelze 

zprostředkovat ani dobře pochopit bez uvedení do základních fundamentů této 

nauky, ať je to v první řadě svědectví Písma, či komentáře církevních otců a 

starověkých vyznavačských formulí. Neméně důleţité je, alespoň v hrubých 

rysech, porozumět tomu, na jakých základech se utvářely dnes převládající 

výklady tohoto článku v hlavních proudech světového křesťanstva. 

Bez podrobnějšího popisu dílčích názorových skupin uvnitř jednotlivých 

tradic - které tu jistě jsou - budu rozlišovat mezi pravoslavnou, 

římskokatolickou, luterskou a reformovanou perspektivou. Biblické citace, 

                                                 
1
 BALTHASAR, Hans Urs von. Credo. Meditationen zum Apostolischen Glaubensbekenntnis. 

Freiburg: Herder, 1989, s. 46. 
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významné spisy církevních otců, katechismy a jiné dokumenty cituji 

v závorkách přímo v textu a neuvádím je v seznamu literatury. 

Z rozsáhlého díla H. U. von Balthasara jsem se pokusil nastudovat základní 

relevantní texty vztahující se k tématu. Nejdůleţitější je v tomto ohledu spis 

Mysterium Paschale (Leipzig: St. Benno, 1984); uvedené citace jsou vlastním 

překladem - po konzultaci slovenské verze (Teológia troch dní. Trnava: Dobrá 

kniha, 2009). Dále vycházím z: II. - IV. knihy Theodramatik (dle německého 

řazení), I. knihy Herrlichkeit (opět dle německého řazení)
2
  a kratšího 

polemického spisku Síla křesťanské naděje (Olomouc: Velehrad, 1995; překlad 

německého Was dürfen wir hoffen?. Einsiedeln, Johannes Verlag, 1986). 

Zmiňuji a cituji ovšem i celou řadu dalších textů (viz seznam literatury). 

Sekundární literatura i následná diskuse vychází zejména z anglosaské oblasti. 

Díky jiţ tak široce vymezenému tématu nebylo v mých moţnostech blíţe 

rozlišovat mezi pracemi Balthasarovými a Adrienne von Speyr. Není zde tak 

pojednáno o III. a IV. svazku Die Nachlasswerke (Kreuz und Hölle I., 

Einsiedeln: Johannes Verlag, 1966;  Kreuz und Hölle II., Einsiedeln: Johannes 

Verlag, 1972). 

 

 

 

 

                                                 
2
 Vedle originálních německých textů („TD“ - Theodramatik, „H“ - Herrlichkeit) vycházím i 

z anglických verzí a vydání („T-D“ - Theo-Drama, „GL“ - Glory of the Lord). Anglické řazení 

jednotlivých knih je jiné (rozděleno do více svazků) a neodpovídá tomu německému.  
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2) Ţivot a teologie H. U. von Balthasara 

Základní biografické údaje 

Hans Urs von Balthasar (1905 - 1988) patří bezesporu mezi nejvlivnější 

římskokatolické teology 20. století. Recepce jeho díla není završena dodnes. 

Sám Balthasar stál hluboce zakořeněn v klasické, převáţně evropské 

vzdělanosti (literatuře, hudbě, výtvarném umění, filozofii). Studoval 

germanistiku a filozofii postupně v Curychu, Berlíně a ve Vídni. V roce 1928 

promoval s prací „Geschichte des eschatologischen Problems in der modernen 

deutschen Literatur“. V politicky turbulentních letech 1937-39 toto dílo 

rozpracoval v třísvazkovou Apokalypse der deutschen Seele. 

V roce 1929 vstoupil Balthasar jako novic do Tovaryšstva Jeţíšova. 

Přestoţe mezi jeho učiteli zde byl i později hojně vzpomínaný Erich Przywara, 

pro Balthasara byl bavorský pobyt mezi jezuity, vlastními slovy, „strádáním 

v poušti neo-scholasticismu.“ 
3
 Byla to aţ teologická studia v Lyonu (1932 - 

1936) a především setkání s francouzským řádovým bratrem Henri de 

Lubacem a celou nouvelle theologie, jeţ v Balthasarovi probudily hluboký 

interes. Lubac uvedl Balthasara do patristiky jako jedinečného zřídla i 

korektivu moderní teologie. Balthasar vydává specializované spisy věnující se 

Órigénovi, Irenejovi, Řehoři Nysském, Maximu Vyznavači a dalším. Trvá i 

jeho zájem o literaturu. Do němčiny překládá Claudela, Péguyho, Calderóna. 

V roce 1936 je vysvěcen na kněze. 

V roce 1939 byla Balthasarovi nabídnuta profesura na římském Gregorianu, 

kterou ale odmítl, a místo ní přijal práci studentského kaplana v rodné Basileji. 

Zde vedl teologické debaty s Karlem Barthem. Zde se seznámil i s Adrienne 

von Speyr (1902-1967), vzděláním i praxí lékařkou, pod jeho vedením téţ 

                                                 
3
 BALTHASAR, Hans Urs von. Rechenschaft. Einsiedeln: Johannesverlag, 1965, s. 34. 
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konvertitkou od kalvinismu k římskému katolicismu, mystičkou a příjemkyní 

mnoha zjevení a duchovních darů. Tato ţena měla na ţivot, spiritualitu i dílo 

švýcarského myslitele obrovský vliv. „Adrienne“, slovy samotného Balthasara, 

„... poloţila základy většiny toho, co jsem od roku 1940 napsal. Její a moje dílo 

je psychologicky i filosoficky neoddělitelné, jsou jako dvě polovičky jednoho 

celku.“
 4 

Její vliv Balthasar označuje za obzvláště silný právě v otázkách 

tajemství Bíle soboty, v pojetí pekla a v nadějné perspektivě spásy všech.
5 

V roce 1945 oba společně zaloţili sekulární institut sv. Jana 

(Johannesgemeinschaft), v němţ laici - ţeny i muţi - mohli souběţně se svými 

zaměstnáními ţít celibátně v komunitě a rozvíjet svůj duchovní ţivot. 

 

Etymologie Johannesgemeinschaft zaslouţí naší pozornost, neb názorně ilustruje 

Balthasarův vztah k církvi. Kdyţ Balthasar vedl studentské exercicie, často je zakončoval 

alegorickým výkladem J 20-21,5. Petr i Jan běţí k hrobu Páně, je to Jan, kdo běţí před 

Petrem a doběhne k hrobu jako první. Jan však nechá prvního vstoupit Petra, čímţ uznává 

jeho vůdčí roli, jeho primát. Petr představuje církevní úřad a Jan charismatickou sloţku těla 

Kristova. Balthasar sám sebe i Institut sv. Jana chápal jako onen janovský element v církvi. 

Celý ţivot byl nicméně oddaným sluţebníkem „petrovské“ církve a římského biskupa, a to 

i v období zklamání a zápasu za uznání svého ţivotního úsilí.
6
 

 

Kdyţ v roce 1950 Tovaryšstvo Jeţíšovo odmítlo institut sv. Jana zaštítit 

svou autoritou a zároveň neuznalo autenticitu Adrianiných vizí, vystoupil 

Balthasar z řádu a naplno se věnoval společnému projektu. Po Adrianině smrti 

Balthasar vydal postupně všechna její díla a zápisky (celkem 62 svazků!), 

usiluje o oficiální uznání jejího odkazu Římem. Tehdejší Kongregace pro 

semináře a univerzitní studia (od roku 1967 pod názvem „Kongregace pro 

katolickou výchovu“) neschválila Balthasarovi pro jeho odchod z Tovaryšstva 

                                                 
4
 Ibid., s. 35. 

5
 Ibid. 

6
 Biography of Hans Urs von Balthasar. Online na 

http://cruciformmission.blogspot.cz/2012/06/biography-of-hans-urs-von-balthasar.html 
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přesun na tübingenskou univerzitu. Ze stejného důvodu nebyl pozván ani na 

Druhý vatikánský koncil. 

Byl rehabilitován aţ v roce 1969, kdy se stal členem Mezinárodní 

teologické komise. V roce 1984  - jiţ za pontifikátu Jana Pavla II. - mu byla 

udělena mezinárodní cena Pavla VI. Také odkazu von Speyr se v té době 

dostávalo stále větší pozornosti. V roce 1988 byl Balthasar Janem Pavlem II. 

jmenován kardinálem, jímţ se ale nestal, neb krátce před převzetím kardinálské 

hodnosti zemřel.
 

Soupis správkyně Balthasarovy literární pozůstalosti, Cornelie Capol, 

udává: 119 knih, 532 článků, 114 příspěvků ve sbornících a knihách jiných 

autorů, 110 překladů starověkých i moderních děl (většinou do němčiny), 29 

příspěvků v antologiích klasických i moderních autorů, 103 předmluv a 

doslovů v knihách jiných autorů, 93 recenzních esejů a 13 kritických vydání 

jiných autorů (a to včetně dvaašedesátisvazkové edice Adrienne von Speyr).
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 CAPOL, Cornelia (ed.). Hans Urs von Balthasar. Bibliographie 1925–1990. Einsiedeln, 

Johannes Verlag, 1990. 
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Teologická metoda 

„Metafyzika bez metafory je prázdná 

a metafora bez metafyziky slepá.“ 

Gottlieb Söhngen
8
 

 

Jestliţe Barth ve své době zdůraznil propast mezi zjevením a kulturou, pak 

Balthasar pracuje s jejich vzájemnou harmonií. Barthova dialektická teologie 

staví na Kierkegaardově pojetí Boha jako od stvoření „naprosto odlišného“, 

totálně transcendentního. Je to analogia fidei, která přináší smysluplný 

teologický jazyk. Ne člověk, ale Bůh dává smysl lidským slovům o Bohu.
9
 

„Analogie“ je matematický termín, který si řečtí filozofové vypůjčili, aby 

referovali o vztahu dvou věcí či konceptů, jeţ jsou z části stejné a z části 

odlišné. Tuto metodu hojně uţívala i scholastika. Korektivem tohoto nástroje 

v teologii je známá formule Čtvrtého lateránského koncilu (1215): „Mezi 

Stvořitelem a stvořením se nemůţe vypovídat ţádná podobnost, aniţ by se mezi 

nimi ohlašovala tím větší nepodobnost“ („semper maior dissimilitudo in tanta 

similitudine“). Balthasarův učitel, německý teolog a filozof, Erich Przywara 

(1889-1972), k této formuli dodává: „... nicméně ne do té míry, ţe by analogii a 

její jazyk zrušila“.
10

 Balthasar, stejně jako Przywara, předpokládá bazální 

„analogii bytí“ (analogia entis) mezi Bohem a stvořením. Zde se dostává do 

sporu s Barthem. 

                                                 
8
 TD II. 248, note 3. Cit. dle DALZELL, Thomas G. The Dramatic Encounter of Divine and 

Human Freedom in the Theology of Hans Urs von Balthasar. Bern: Lang, 2000, s. 170.  
9
 JOHNSON, Keith L. Karl Barth and the Analogia Entis. T&t Clark Studies in Systematic 

Theology, 2010. 
10

 PRZYWARA, Erich. Analogia entis. Olomouc: Refugium 2006, s. 132-33. Cit dle Cit dle 

AMBROS, Pavel. Hermeneutika kontinuity a diskontinuity. Druhý rok pontifikátu Benedikta 

XVI., note 67. In Teologické texty, Vol. 4, 2007. Online na 

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-4/Hermeneutika-kontinuity-a-diskontinuity-

Druhy-rok-pontifikatu-Benedikta-XVI.html 
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Barth vyostřuje formální protiklad mezi analogií entis a analogií fidei jako 

otázku, zda jiţ samotné bytí obsahuje podobnost Bohu, či zda podobnost Bohu 

vzniká aţ jako plod víry. Zatímco Barth se kloní k druhému, Balthasar vychází 

z porozumění stvoření jako jiţ od počátku christologickému (J 1,3) a můţe tak 

poukazovat na fundamentální podobnost bytí obou - analogii entis. Tento vztah 

podrobněji charakterizuje na vztahu stvoření a milosti. Samo stvoření 

předpokládá Boţí milost. Řád stvoření (analogia entis) je pak orientován ve 

směru řádu milosti (analogia fidei). Ontologický primát analogie fidei však 

analogii entis mezi Stvořitelem a stvořením neruší.
11

 

Balthasarova teologie má ţánrově blízko k modlitbě („kniende-

theologie“);
12

 v organické jednotě zde splývají dogmatika a spirituální teologie. 

Jeho metoda by se dala přirovnat k symfonii, kde pod jednou taktovkou 

v harmonii souzní různé hlasy a nástroje.
13

 Klíčem ke kompozici je ale pouze 

Kristus, druhá osoba Trojice. Balthasarova otevřenost vůči kultuře vychází 

(jako u církevních otců) z otevřenosti vůči Logu, Věčnému slovu boţímu, jeţ je 

zdrojem vší moudrosti světa.
14

 Jeho teologie není vlastně nic víc neţ 

kontemplací nad estetickou „celistvostí“ Boţího zjevení v Kristu. 

Balthasar je christocentrik. Jeţíš Kristus je pro nás způsobem svého bytí 

„konkrétní analogií“ - plně Bůh a plně člověk. Samotná moţnost analogicky 

vypovídat o Bohu je moţná jen v osobě Jeţíše Krista jako jediném symbolu 

                                                 
11

 BALTHASAR, Hans Urs von. Theology of Karl Barth, 230. cit. dle BLAKENHORN, 

Bernhard. Balthasar‟s Method of Divine Naming. In Nova et Vetera, English Edition,Vol. 1, 

No. 2 (2003): 245–6. s. 250. Online na 

http://www.opwest.org/uploads/archive/2003/blankenhorn%5B1%5D.pdf 
12

 PHAM, John-Peter. Uniting Faith and Culture: Hans Urs von Balthasar. Online na 

http://www.firstprinciplesjournal.com/articles.aspx?article=1159 
13

 Motiv symfonie vypůjčen z názvu Balthasarova spisku Die Wahrheit ist symphonish (1972, 

česky: Pravda je symfonická: aspekty křesťanského pluralismu. Praha: Vyšehrad, 1998); 

v tomto díle je samozřejmě vztaţen k pluralismu, ne k metodě. 
14

 PHAM, John-Peter. Uniting Faith and Culture: Hans Urs von Balthasar. Online na 

http://www.firstprinciplesjournal.com/articles.aspx?article=1159 
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(„spojovateli“: spojovat = ζςμβαλλεῖν) nebe a země. Hypostatická unie druhé 

osoby Trojice - jak nám toto tajemství prostředkuje starověká teologie - je 

condicio sine qua non všech analogií: atributy jedné přirozenosti mohou být 

převedeny na druhou proto, ţe jsou spojeny v jedné osobě Krista. Jeţíš jako 

„konkrétní analogia entis“ tak odhaluje všechny Boţí atributy (TD II.1 243, 

TD II.2 203). Jeţíšův ţivot a kříţ definitivně odhalují, kdo je Bůh, kdo je 

Kristus, a co znamená Boţí láska. Tato „pra-analogie“ je podstatou úspěchu 

všech dalších bohoslovných analogií. Vtělení od počátku směřuje ke kříţi; kříţ 

je účelem (ηέλορ) vtělení. „Omnia in cruce manifestantur“ („V kříţi se vyjevuje 

vše“): hřích, člověk, ale i samotný Bůh (GL II, 353-54). Bůh jiţ při stvoření 

předvídal spásu prostřednictvím Krista (Cf. MP 93). Balthasar i Barth shodně 

poukazovali na domnělost protikladů theologia gloriae a theologia crucis. Oba 

Basilejané jsou za jedno v tom, ţe Krista oslaveného známe jen jako Krista 

ukřiţovaného; a Krista ukřiţovaného nikdo nepoznal jinak neţ jako Krista 

zároveň oslaveného.
15

 

V Balthasarově teologii se originálním způsobem snoubí katafatická cesta 

s apofatickou. Po boku Adrienne von Speyr můţeme vidět Balthasara coby 

„mystika“, ţivotopisce velkých světců a světic. Ve svých stěţejních pracích - 

například druhém svazku Theologik - nicméně rozvíjí pozoruhodnou obhajobu 

pozitivního bohosloví a vyčítá apofatické tradici její někdy přílišnou 

přezíravost vůči tělesnosti a konečnosti člověka a jeho jazyka.
16

 Vzdálenost 

mezi Bohem a naším jazykem tu podle Balthasara samozřejmě je, a zůstává i 

po Boţím zjevení v Synu, přesto lze o Bohu pozitivně vypovídat; totiţ 

analogicky a kontemplativně (TL II, 87-88, 287). Balthasar si je vědom 

nevyhnutelnosti „překladu“ objektivních událostí spásy - i samotné řeči o Bohu 

                                                 
15

 BARTH, Karl. Kirchliche Dogmatik, IV. 1. 
16

 BLAKENHORN, Bernhard. Balthasar‟s Method of Divine Naming. In Nova et Vetera, 

English Edition,Vol. 1, No. 2 (2003): 248-49.  Online na 

http://www.opwest.org/uploads/archive/2003/blankenhorn%5B1%5D.pdf 
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(Theo-logia) - do obrazného jazyka. Teologie u něj předpokládá tvůrčí 

svobodu. Zjevení transcendentních událostí před svědky v prostoru a čase si 

vyţaduje svobodu jak pro toho, kdo se zjevuje, tak prostor svobody pro 

interpretaci slov a uţívání obrazů (MP 227). Jednotlivá logia jsou pokusem o 

vrţení světla na něco ze specifického významu boţských skutečností - 

například výroků Písma. Balthasara bude zajímat vztah těchto výpovědí ke 

společnému transcendentnímu zdroji, se kterým jsou si sice více nepodobné 

neţ podobné, ale jimiţ lze o Bohu vyjadřovat něco důleţitého.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Cf. HOWSARE, Rodney. Hans Urs von Balthasar and Protestantism. The ecumenical 

implications of his theological style. London: T&T Clark International, 2005,  s. 41. 
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Herrlichkeit-Theodramatik-Theologik 

Jednotící myšlenka Balthasarova monumentálního teologického triptychu 

by se dala vystihnout takto: forma Boţího zjevení je odvislá od vnitřní nutnosti 

zjevení (podobně jako u estetické „nutnosti“ velkého uměleckého díla). 

Transcendentálie krásy (pulchrum), dobra (bonum) a pravdy (verum) 

odpovídají analogickým pojmům Herrlichkeit, Theodramatik a Theologik; to 

vše jako jedno (unum). Jediným hermeneutickým klíčem k ţivotu zůstává 

Kristus. 

Herrlichkeit (1961 - 1969; 6 svazků) se zabývá estetickou dimenzí víry; je 

četbou odrazu Boţí slávy v kráse Kristovy tváře. Boţí akt poníţení (humilitas 

Dei - s odvoláním na Bonaventuru) ve vtělení spočívá v tom, ţe Bůh v Logu 

padne na zem a sjednotí „hlínu lidské přirozenosti“ se svou osobou. Bůh 

v Kristu sestupuje („condescensio“). Vyprázdnění (Entleerung) Otcova srdce 

se událo tím, ţe nechal Syna z věčnosti sestoupit do světa, který Synu můţe být 

zdrojem oddělení, bolesti a odcizení. Otec je následně pohnut utrpením Syna. 

Balthasar v této souvislosti často medituje nad předpavlovským hymnem o 

poníţení a vyvýšení (Fp 2); ten ho dovádí ke kenotickým závěrům. Mluví o 

„vyprázdnění“, „zničení“, „poníţení“,“ evacuatio“, „opuštění rovnosti 

s Bohem“ (GL II. 352; Cf. T-D III. 135).
 
Boţí moc je konstituovaná tak, ţe 

v sobě můţe vytvořit prostor pro vlastní poníţení, a v tomto poníţení najít své 

konečné vyjádření (MP 32). Znamená to, ţe Syn nepřestal být Bohem po jakési 

„kontaminaci“ světem. Ve svém poslání (Sendung) zůstává plně Bohem, je 

výrazem (Gestalt) Boţím celému světu ve všech jeho myslitelných rozměrech, 

podobách a stavech, i těch nejvzdálenějších a tudíţ nejméně zboţných. Kristus 

nepřestal být Bohem ani ve své smrti. K tomu Vladimir Lossky: „Spojení dvou 

přirozeností v Kristu je spojení přirozenosti „nad-nebeské“ s přirozeností 
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pozemskou - aţ do hrobu, aţ do podsvětí.“
18

 Kristus ţije ţivot, který je neustále 

„překládán“ (translatio) tam a zpět: jako Bůh má být člověkem, ve stejném 

čase má jako člověk být Bohem. Tak mohlo v Kristu dojít k zprostředkování 

mezi nebem a zemí. Boţí cestu kondescendence Balthasar vykládá jako cestu 

opuštění, bolesti a zrady. Syn trpí na kráse, jeho nádhera je porušena 

(Augustinovo „Christus deformis“ - Serm. 27,6.). V utrpení Boţího sluţebníka 

není ani půvabu ani krásy (GL II. 354; Cf. Iz 53). Nejkrásnější z lidských synů 

visí na kříţi, navenek znetvořený, uvnitř krásný: „Byl nádherný, čímţ si 

vyslouţil opovrţení.“ („Hoc ipso quod despectus fuit, hoc ipso fuit gloriosus.“ - 

Bonaventura).
19

 V tomto rozlišení mezi Kristovou vnější a vnitřní krásou se 

Balthasarovi otevírá bezedná hlubina Boţí lásky a Boţího slitování. Čím 

nádhernější, čím výše stojící, tím více se musí sklonit v milosrdenství. Tento 

motiv leţí v jádru Herrlichkeit. Sémantické pole tohoto pojmu se táhne od 

českého „nádhera“, „krása“ přes „vznešenost“ a „slávu“ aţ k „panování“. 

V poníţení je „sláva“ (Herrlichkeit): „Na kříţi zazářila Synova sláva, kdyţ jeho 

láska zašla aţ do boţské krajnosti a výsostně se projevila“ (MP 33). Tento 

motiv, jak ještě uvidíme, bude hrát velkou roli v Balthasarově eschatologii. 

Theodramatik (1971 - 1983; 5 svazků) tematizuje Boţí svobodu a Boţí 

vztah ke stvoření, tj. obecně rovinu ekonomie spásy. Balthasar přejímá a 

transformuje antický koncept světa jako jeviště a aplikuje ho na dějiny spásy. 

V Theo-dramatu Bůh nevykonává jen roli netečného, všem transcendentního 

soudce, nýbrţ si dramaturgicky osvojuje hned triádu rolí: autor, aktér, reţisér. 

Tato triáda je metaforou ekonomické Trojice. Autorem dramatu je Otec. Syn je 

ústředním aktérem. Vše se odehrává v reţii či reţimu Ducha. Otec zůstává 

transcendentní. Na jevišti jako aktéři vedle inkarnovaného Syna figurují lidé; 

těm je umoţněna vlastní interpretace autorem přiřazených rolí. Duch svatý 

                                                 
18

 LOSSKY, Vladimir. Dogmatická teologie. (2. vyd). Praha, 1994, s. 19. 
19

 BONAVENTURA, S 1 Epiph. (IX 148a). Cit. dle GL II., 359. 
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v pozici reţiséra převádí scénář v samotné představení. Jeho interpretace se 

však neodvíjí nezávisle od autora a aktérů. Svět divadla a svět bible Balthasar 

přemosťuje biblickým termínem „poslání“ (missio, Sendung). Syn je poslán od 

Otce a sám své poslání (i sám sebe) chápe jako exegezi Boţí vůle (J 14,1-14) 

(T-D I. 152-59). Poslání Syna poukazuje na kvalitu věčného vztahu  Otec-Syn, 

totiţ Synovo vycházení (processio) z Otce (T-D IV. 247): pozemská Synova 

mise je „modalitou“ věčného vycházení z Otce (TD II/2 206-209). Jinak 

řečeno, Kristova existence v poslání má svůj základ ve věčném dramatu uvnitř 

Boha. Syn na sebe bere poslání svobodně a sám se Otci vydává. Svoboda a 

poslušnost jsou v Synově poslání zajedno. Stejně tak, analogicky, posláním 

křesťana není úsilí o své vlastní štěstí, ale ţivot v Bohu a s Bohem pro svět (H 

I. 461; T-D IV. 248). 

Identita Synovy osobní svobody s misí je vlastní samé konstituci Logu. 

Balthasarův Jeţíš „neobjevuje“, ţe je Bůh, a následně nepřijímá jako úděl jemu 

cizí rozhodnutí učiněná před ním. Ne, patří k samotné podstatě Syna jako 

Slova, ţe této misi říká své svobodné „Ano“. „Neboť proto jsem přišel“ (J 

10,10). Lidská existence Syna v poslání („Sendungsexistenz“) se prodluţuje na 

tento svět v podobě Jeţíše z Nazareta jako hlavního aktéra v dramatu, které 

chce Bůh hrát ve prospěch lidstva. Jeho funkce (missio) a identita (osoba / 

„Gestalt“) se shodují. Jako Slovo není poslán ad hoc jako proroci, on sám je 

Slovem (Cf. TD II/2, 136-191). Poslání Syna tudíţ není časné, omezené jen na 

Jeţíšovo pozemské působení. Jan Křtitel vyhlíţí Beránka Boţího, který byl jiţ 

před ním (J 1,30) (T-D IV. 252), a to jiţ jako „Beránek zabitý“ (Zj 13,8) (MP 

34). 

 

S oběma aspekty missio - dokonalou objektivní poslušností a dokonalou subjektivní 

láskou - pracuje Balthasar v Pneuma und Institution (1974) a posledním svazku Theologik 

analogicky ve vztahu k objektivní a subjektivní dimenzi Ducha. Objektivní rozměr pneuma 

nalézá v institučně-svátostné formě, liturgii, Písmu, magisteriu, tradici, v kanonickém právu 



13 

 

a teologii. S jeho subjektivním rozměrem se podle něj setkáváme v modlitbě, odpuštění, 

charismatech a v konkrétním ţivotním svědectví. Synovo pneuma jako mandát (institution 

=> poslušnost) a jeho láskyplné naplnění (=> svoboda) jsou neodlučitelně spjaty. Pneuma 

je jedno. Podobně pneuma v Církvi neodlučitelně pojí „odpovědnost a nezávislost“ - úřad a 

charismata (PI 135-40). 

 

Kristův kříţ, opuštěnost Otcem i jeho sestup do pekel jsou důsledkem věčné 

vnitroboţské lásky.
20

 Kristus je „obrazem Boha neviditelného“ (Kol 1,15), 

projevujícího se svobodně jako láska - sebezjevující a sebevydávající Bůh. 

Díky spásným událostem ho podle Balthasara známe nejen ekonomicky, ale i 

„teologicky“ (= „imanentně“), to znamená, jaký skutečně je. 

 

 V tomto smyslu Balthasar přijímá první část Rahnerova Grundaxiomu, totiţ ţe 

imanentní Trojice je Trojicí ekonomickou. Rahner trvá na tom, ţe „v kolektivních i 

individuálních dějinách spásy se setkáváme se samotným Bohem, ne jen s nějakými 

numinózními silami nebo něčím jiným, co by Boha mělo reprezentovat.“
21

 Bůh v dějinách 

spásy není jen jakýmsi obrazem Boha na nebesích; jakoby naše zkušenost s Bohem 

neprozrazovala nic o tom, jaký Bůh skutečně je. Jak Bůh v dějinách spásy jedná, takový 

je.
22

 Méně sympatií uţ ale Balthasar jímal k druhé části Rahnerovy teze, totiţ ţe 

ekonomická Trojice je Trojicí imanentní (ve smyslu identity).
23

 Balthasar identifikaci obou 

neakceptuje, kdyţ imanentní Trojici vidí jako věčný základ té ekonomické. Naopak, 

odlišení obou je pro něj metodologickým předpokladem funkčnosti jeho analogií. Boţí 

ekonomické působení ve světě není podle Balthasara nutné pro Boţí seberealizaci. 

Identifikace ekonomické Trojice s imanentní by „Boha učinila závislým na světu jako 

                                                 
20

 Cf. MP 38., BALTHASAR, Hans Urs von. Warum ich noch ein Christ bin. In 

BALTHASAR, H. U. von - RATZINGER, Joseph (ed.). Zwei Plädoyers. Warum ich noch ein 

Christ bin. München: Kösel 197, s. 43. 
21

 RAHNER, Karl. Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums. 

Freiburg: Herder Verlag, 1976. s. 141. 
22

 Cf. RAHNER, Karl. “Der dreifaltige Gott als transzendeter Urgrund der Heilsgeschichte”, 

1967. Citace dle The Trinity. New York: Herder & Herder, 1997. Translated from “Der 

dreifaltige Gott als transzendeter Urgrund der Heilsgeschichte” in Die Heilsgeschichte vor 

Christus by Joseph Donceel, with introduction, index and glossary by Catherine Mowry 

Lacugna. 
23

 Ibid., s. 22. 
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nějakého tragického mytologického boha“.
24

 Balthasar nicméně přijímá myšlenku 

(významně zformulovanou Moltmannem), ţe Bůh je událostí kříţe, Synovým utrpením a 

jeho samotou hluboce zasaţen (T-D IV. 333). 

 

Balthasar rozvíjí trojiční moment „vydání“ třemi směry. Za prvé, Otec dává 

Syna („neušetřil ho“) jako znamení své lásky k nám (Ř 8,35, Gal 2,20, Ef 5,1, 

atd.). Za druhé, Syn dává sebe Otci, čímţ zjevuje svou lásku k Otci (J 10,18) 

(MP 99). Darování sebe sama pro spásu mnohých / všech (Mt 20,28) je 

odrazem Synova věčného darování sebe sama v rámci imanentní Trojice. Za 

třetí, je tu paradoxní souhra mezi Bohem, který vydává, a hříšníky, kteří 

vydávají a zrazují; jejich (náš) podíl představuje třetí rozměr παπαδίδωμι (MP 

96).  

   Theologik (1985 - 1988; 3 svazky) tematizuje otázku pravdy (verum), její 

filozofickou povahu i to, jak se tato pravda nevylučuje s nárokem 

personifikované pravdy, kterou představuje Jeţíš Kristus. Theologic je 

pokusem o stavbu mostu mezi filozofií a teologií, stvořením a zjevením, a jak 

bylo jiţ řečeno, křesťanstvím a kulturou. Modelem prostředníka je zde světec, 

který kdyţ filozofuje nebo se různě vztahuje ke světu, zůstává pevně zakotven 

v Kristu jako středu své existence. 

 

 

 

 

                                                 
24

 TD II/2, 466-69; Cf. DALZELL, Thomas G. The Dramatic Encounter of Divine and Human 

Freedom in the Theology of Hans Urs von Balthasar, s. 161-62. 
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3) „Descendit ad infera“: dějiny, teologie, 

interpretace 

„Descensus ad infera“ představuje dodnes nejednoznačně interpretovaný 

článek víry, se kterým se jiţ od křesťanského starověku pojí dvojí smysl, a to 

v závislosti na tom, hovoříme-li o „peklu“ (Hölle) nebo „neutrálně“ o 

„podsvětí“ (Unterwelt) či „říši mrtvých“ (Totenreich).
25

 Interpretace vychází z 

předporozumění tomu, kam měl Kristus sestoupit. 

 

Šeol / Hádes jako místo pobytu všech mrtvých 

Izraelský monojahvismus a s ním spojené starší vrstvy Tanachu vycházejí 

právě z „neutrální“ myšlenky hebrejského šeol (אֹול  či ekvivalentního (שְׁ

řeckého Hádes (ᾍδηρ) jako místa pobytu všech mrtvých nezávisle na mravních 

kvalitách. Posmrtný ţivot v říši stínů se týkal jak spravedlivých, tak 

nespravedlivých. Hebrejové neviděli osud mrtvých v jeho eschatologické a 

apokalyptické perspektivě, tak jako pozdější (poexilní) ţidovská a křesťanská 

tradice. Nenajdeme zde ţádnou zmínku o nesmrtelné, nad smrtí vítězící duši, 

natoţ pak o pekelných mukách či trestech, nicméně i zde se objevuje určitá 

idea existence v podsvětí. Zdůrazňuje se její depresivní, temný a konečný 

charakter. Podsvětí je umístěno v nejhlubších „útrobách“ země, je propastí u 

úpatí hor ponořených v bahnitém oceánu (Ţ 40,3), místem zkázy a zatracení.
26

 

Ţalmy hovoří o „pasti“: „provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě 

léčky smrti“ (Ţ 18:6) a „ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti 

podsvětí“ (Ţ 116,3). V Ţalmech je téţ vykreslen obraz šeolu jako „jámy“ či 

                                                 
25

 KÜNG, Hans. Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes? [z německého originálu přeloţil 

Břetislav Horyna]. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 99. 
26

 KUBOŇOVÁ, Kristýna. Podsvětí a peklo, nebe a ráj v judaismu a křesťanství. Online na 

http://www.buh.kvalitne.cz/judaismus/podsvetipekloneberaj.htm. 
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„studně“: „Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při ţivotě, abych 

nesestoupil v jámu (studnu)“ (Ţ 30,4), „odloţils mě do nejhlubší jámy (studny), 

do temnoty hlubin“ (Ţ 88:7). Temnota jako atribut šeolu obzvlášť naléhavě 

vystoupí na povrch ústy Jobovými: “dřív neţ půjdu tam, odkud návratu není, 

do země temnot a šeré smrti, do země temné jak mračno, do šera smrti, kde 

není řádu, kde záblesk svítání je jako mračno” (Jb 10:21-22). V knize Jobově 

se dvakrát hovoří o řece, kterou je třeba při vstupu do šeolu překonat: “Aby 

jeho duši ušetřil před jámou a jeho ţivot cesty řekou“ (Jb 33,18)” nebo 

“Neposlechnou-li, projdou řekou a zahynou pro svou nerozváţnost“ (Jb 

36,12).
27

 Izajáš se zmiňuje o „branách podsvětí“ (Iz 38,10). 

Podobné obrazy říše mrtvých bychom jistě nalezli i v jiných kulturách. 

Podstatným rozdílem mezi izraelským náboţenstvím a mytologií jiných 

staroorientálních národů je víra v jediného Boha JHWH, který panuje ve všech 

kosmických sférách. V nebi, na zemi i v podsvětí panuje jeden a tentýţ Bůh. 

Nebe a podsvětí zde nejsou chápána jako protikladná místa. Podsvětí je místem 

bez jakéhokoliv soudu.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 LE GOFF, Jacques. Zrození očistce. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 37-40. 
28

 KUBOŇOVÁ, Kristýna. Podsvětí a peklo, nebe a ráj v judaismu a křesťanství. Online na 

http://www.buh.kvalitne.cz/judaismus/podsvetipekloneberaj.htm. 
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Infernalizace podsvětí: gehenna a křesťanské peklo  

V izraelském náboţenství vznikala naděje v to, ţe Hospodin k sobě vezme i 

jiné zboţné neţ Henocha a Eliáše, jen velice pozvolna. Ať uţ je „moralizace“ 

zásvětí výsledkem jakýchkoli kulturně-náboţenských vlivů (helenizace / 

vlastní vnitroizraelský vývoj po pádu prvního chrámu), se vznikem naděje na 

zmrtvýchvstání mezi 6. a 2. st. př. Kr. přistupuje v biblickém náboţenství i 

vyvaţující rozměr šeolu jako místa trestu pro hříšníky, později v ţidovství 

označovaného jako gehenna - pojem, který v této souvislosti uţívají 

novozákonní texty i sám Jeţíš. 

 

   Novozákonní řecké γέεννα je fonetickou transkripcí aramejského Gēhannā (ܐܓܗܢ), 

ekvivalentu hebrejského Ge Hinnom („Údolí Hinóm“) nebo téţ Gai Ben-Hinnom („Údolí 

syna Hinómova“ - 2 Par 28,3 CEP); v Koránu jako Jahannam (نم  Poprvé se s tímto .(جه

místem setkáváme v knize Jozue, a to jako s termínem ryze geografickým bez dalšího 

rozvedení (15,8; 18,16) (paradoxně dodnes existují mezi archeology spory o přesnou 

lokalizaci údolí). Podle Keila a Delitzse měli na toto místo Kenaánci ještě před příchodem 

Izraelitů přinášet dětské oběti bohu Molochovi.
29

 Tuto praxi po výtce opakovali i „synové 

Judy“, za coţ byli ostře kritizováni (Jr 7,30-31). Údolí Hinóm je v knize Jeremiáš v této 

souvislosti zmíněno hned 5x (7,31 a 32; 19,2 a 6; 32,35). Jeremiášova slova byla vyslyšena 

aţ za vlády Jošijáše a posvátná návrší v Tófetu (konkrétní místo v Hinómu) byla zničena (Jr 

7,31-32; 32,35; 2 Kr 23,10). Navzdory ukončení této místní modlosluţebné praxe kniha 

Jeremiášova obsahuje proroctví o zkáze Judy a Jeruzaléma po vzoru Hinómu a Tófetu (Jr 

19,2-6; 19,11-14). Kniha proroka Izajáše uvádí soud Tófetu na mocného Ašura jako 

„plamen sţírajícího ohně“ (Iz 30,30-33). Poslední verš Tritoizajáše mluví o soudu nad 

„všemi muţi, kteří mi [Hospodinu] byli nevěrní... jejich oheň neuhasne; budou strašlivou 

výstrahou všemu tvorstvu“ (66,24). Toto místo cituje ústy evangelisty Marka sám Jeţíš, a to 

právě v souvislosti s Gehennou (Mk 9,43-49). Jeţíšova slova jsou zde paralelní s Izajášem, 

jak jej překládají (a nově interpretují) aramejské Targumy (příslušná pasáţ obsahuje i 

zmínku o „druhé smrti“). 

 

                                                 
29

 KEIL, Carl Friedrich - DELITZSH, Franz. Biblical Commentary on the Old Testament, 

1857-78, komentář k Jz 15. Online na http://www.sacred-texts.com/bib/cmt/kad/jos015.htm. 
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Intertestamentární ţidovská apokalyptika nabízí jiţ pokročilejší vize zásvětí, 

jak z hlediska eschatologie, tak topografie. Faktem nicméně zůstává, ţe 

s pojmem gehenna, natoţ s jeho figurativním infernálním významem, se zde 

příliš často nesetkáme. 

    

V Etiopském Henochovi (22, 9-13) z první poloviny 2. století př. Kr. je podsvětí 

rozděleno na území s čirým pramenem vody určené spravedlivým, oddělení pro průměrné 

hříšníky, kteří zde čekají na den soudu, a část určenou těţkým hříšníkům. Ve Čtvrtém 

Ezdrášovi (4,35) se objevuje názor, ţe podsvětí je jakýmsi druhem „spiţírny duší“, kde 

duše spravedlivých přebývají v komorách, čekajíce na zmrtvýchvstání, a duše hříšníků se 

potulují v oblasti sedmerého souţení.
30

 

 

V rabínském judaismu pak jiţ zcela explicitně figuruje gehenna jako místo 

trestů, které ale hříšný člověk podstupuje, aby byl vzkříšen (např. věta o 

dvanáctiměsíčním trvání gehenny v traktátu Shabbat). Většina rabínů se 

přikláněla k dočasnému a nápravnému pojetí gehenny (doba pobytu nebyla 

předmětem konsenzu), menšina věřila v jeho věčné trvání.
31

 

 

L. Kuboňová upřesňuje: „Podle školy Šammajovy gehenna plnila funkci očistce a trest 

pro průměrné hříšníky zde měl trvat blíţe neurčenou dobu, po níţ však směli gehennu 

očištěni zase opustit. Hillelova škola rozlišovala dva typy hříšníků: u jednoho typu se trest 

v gehenně vztahoval pouze na dvanáct měsíců, u druhého trest trval věčně. Poslední soud 

pak byl potvrzením posmrtného soudu.“
32

 

 

                                                 
30

 KUBOŇOVÁ, Kristýna. Podsvětí a peklo, nebe a ráj v judaismu a křesťanství. Online na 

http://www.buh.kvalitne.cz/judaismus/podsvetipekloneberaj.htm 
31

 HANSON, John Wesley. The Bible hell: the words rendered hell in the Bible: sheol, hadees, 

tartarus, and gehenna, shown to denote a state of temporal duration: all the texts containing 

the word examined and explained. Universalist Pub. House, Boston, 1878, s. 43-69. Online na 

http://creationconcept.wordpress.com/2011/04/01/j-w-hanson-on-gehenna. 
32

 KUBOŇOVÁ, Kristýna. Podsvětí a peklo, nebe a ráj v judaismu a křesťanství. Online na 

http://www.buh.kvalitne.cz/judaismus/podsvetipekloneberaj.htm 
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Křesťanství navázalo jak na představu ohně očistného (purgatorium), tak 

ohně věčného (infernum). K tomu s hebrejskou biblí do své výbavy přejímá i 

izraelské vyobrazení šeolu. Ponecháme-li stranou otázku očistce, pak se 

skutečně, slovy historika evropského středověku Alana E. Bernsteina, 

v křesťanské tradici vedle sebe nacházejí dvě „historicky konkurenční“ 

koncepce zásvětí.
33

 Máme mluvit o peklu či o říši mrtvých? Před tím, neţ 

přikročíme k rozboru příslušné pasáţe Apostolika, je třeba otázce „pekla“ 

věnovat ještě více pozornosti, a to perspektivou novozákonního svědectví a 

navazující křesťanské tradice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 BERNSTEIN, Alan E. The Formation of Hell: Death and Retribution in the Ancient and 

Early Christian Worlds. Cornell University Press, 1993, s. 107. 
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Nový zákon a „peklo“ 

Termín ᾍδηρ se v novozákonních látkách objevuje na 10 místech. V Q Jeţíš 

provolává běda nevěřícím městům (Mt 11,23; Lk 10,15); Kafarnaum klesne do 

„propasti“ (CEP) / „pekla“ (BKR, B21). Po Petrově vyznání u Cesareje 

Filipovy je v Evangeliu podle Matouše zaznamenáno Jeţíšovo slovo, ţe ani 

mocnosti Hádu církev nepřemohou (Mt 16:18). Vedle starozákonních citací 

(např. v Petrově kázání ve Sk 2,25-28 = Ţ 16, 8-11) zde významnou roli 

z hlediska dějin výkladu hraje podobenství o boháči a Lazarovi. Hádes zde uţ 

velice zřetelně reprezentuje místo posmrtného utrpení („peklo“ - CEP) a je 

postaven do kontrastu s „lůnem Abrahamovým“ (Lk 16,23), jímţ lze zase 

dokumentovat rodící se představy o nebi. Ve Zjevení Janově je to Syn člověka, 

kdo má klíče od smrti i Hádu (Zj 1,18). Na jiném místě (20,14) je uvedena 

Janova vize uvrţení smrti i Hádu do ohnivého jezera (εἰρ ηὴν λίμνην ηοῦ πςπό). 

Starozákonnímu obrazu šeolu je nejblíţe Matoušův Jeţíš se znamením proroka 

Jonáše (Mt 12,40), kdyţ mluví o třech dnech a třech nocích v „srdci země“ (ἐν 

ηῇ καπδίᾳ ηῆρ γῆρ). 

2 Pt 2,4 je jediným místem v Novém zákoně, kde čteme o Tartaru, 

konkrétně o svrţení těch andělů, kteří zhřešili, do „temných jeskyní Tartaru... 

aby byli střeţeni k soudu“ (CSP). Pisatel zde připisuje aktivitu Hospodinu, 

který ηαπηαπώζαρ  („uvrhl do Tartaru“), a to navţdy, můţeme-li vycházet 

z charakteristiky tohoto místa v řecké mytologii jako útrpné a věčné sféry pod 

samotným Hádem. V paralelní pasáţi staršího listu Judova čteme místo Tartaru 

o „věčných poutech“ (δεζμοῖρ ἀϊδίοιρ) (Jd 6). 

S intertestamentárním pojmem gehenny pracují téměř výhradně synoptická 

evangelia, kteráţto jej zmiňují hned 11x. Ve všech případech se jedná o místo 

věčného ohně a zavrţení: gehenna jako místo smrti těla i duše (Mt 10,28 par.), 

kde je „oheň neuhasitelný“ (Mk 9,43), místo trestu, které předpokládá 

skutečnost eschatologického soudu (Mt 23,33). Mluví se zde téţ o „uvrţení“, 
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ale jelikoţ se vţdy jedná o Jeţíšovy řeči, „uvrţení“ zůstává v pasivu jako akt 

Boţí (βληθῆναι - Mk 9,45; Mt 5,29; 18,9). Mimo synoptiky lze gehennu nalézt 

jiţ jen na jednom místě, a to v listu Jakubově. Autor listu mluví o jazyku jako 

nevyzpytatelném údu, který je jako oheň, jenţ „zapaluje běh našeho ţivota a 

sám je zapalován Gehennou“ (Jk 3,6). 

Zbylé tři relevantní novozákonní pasáţe, kde je v různých překladech řeč o 

„pekle“, souvisí jiţ s Kristovým sestupem (Ef 4,9; 1 Pt 3,18-19; 1 Pt 4, 5b-6), a 

proto jim bude v jedné z následujících podkapitol věnována ještě zvláštní 

pozornost.  
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Peklo v křesťanství: průřez tradicí západní a východní teologie 

První apologeté a církevní otcové počítají s vírou v peklo pro nekající 

hříšníky, a to jako místa věčného utrpení. Ignác z Antiochie mluví o 

„neuhasitelném ohni“ pro ty, kdo Kristovo učení křiví falešnými naukami (List 

Efezským 20,1). Druhý list Klementův do Korinta (5,5) zmiňuje „věčné tresty“ 

pro ty, kdo nerespektují přikázání Pánova. V podobných intencích se vyjadřuje 

i Umučení Polykarpovo (2,5), jeţ sílu eschatologického ohně umocňuje 

kontrastem vůči „chladnému ohni“, kterým procházejí křesťanští mučedníci ve 

svém umírání. „Věčný trest ohně“ jako odplata za zlé skutky, píše Justin Martyr 

v První Apologii (1. Ap., kap. 12). Justin byl téţ zřejmě prvním z raně 

latinských autorů, který řecké γέεννα nahradil latinským infernus; coţ je 

zajímavé, neboť Vulgáta později γέεννα opisuje jako gehennæ, a naopak ᾅδηρ 

překládá jako infernus. Irenej z Lyonu zdůrazňuje věčnost ohně (Adv. Haereses 

IV, 28,2); podobně Cyprián z Kartága (Ad Demetrianum 24). Na tento proud 

tradice navazuje i Augustin z Hippa. 

XX. kniha De civitate Dei pojednává o posledním soudu na konci věků, o 

prvním a druhém vzkříšení (těla i duše); je jakýmsi průřezem biblickou 

eschatologií, v níţ dominují témata z Janovy Apokalypsy: Antikrist, tisíciletá 

říše a uvrţení Satana a jeho následovníků do ohnivého jezera. Augustin zde 

předpokládá oddělení spasených od zatracených. Kniha XXI. zdůrazňuje věčná 

utrpení v pekle, a to jak tělesná, tak duševní. V posledních dvou kapitolách De 

civitate Dei Augustin hovoří o duševním charakteru pekla s tím, ţe tělo můţe 

vyvolávat iluze tělesné zkušenosti aţ do stavu nejintenzivnějšího utrpení 

(stravující oheň neukončuje tělesnou existenci v pekle). Duševní existenci 

v pekle dokládá analogií ke vzkříšení duše při zmrtvýchvstání. Tomáš 

Akvinský základní kontury Augustinova učení přejímá, nicméně některé jeho 

části relativizuje. Uvádí například, ţe element ohně spíše neţ na konkrétní 

způsob mučení poukazuje na intenzitu trestu. Ve skutečnosti podle něj existují 
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různé způsoby tortury, které mohou být individuálního charakteru (Summa 

Theologica Suppl. Q. 97, Art. 5). Tomáš zpochybňuje tělesnou existenci 

v pekle (Q. 97, Art. 2 a 3). Jak Augustin (De Civ. Dei XX, 16), tak Tomáš (Q. 

97, Art. 7) se vyslovují rezervovaně ohledně přesné lokalizace pekla. 

   Ve středověké zboţnosti, lidovém umění i liturgii hrálo peklo významnou 

úlohu. Jedna analýza pozdně středověkých kázání na území severní Francie 

například prokázala, ţe smrt, ďábel, poslední soud, peklo a očistec byly 

tématem kazatelů přibliţně třicetkrát častěji neţ nebesa a ráj.
34

 Ve středověku 

se mělo obecně za to, ţe umírající lidé přicházejí ihned po své smrti podle 

svých dobrých skutků nebo hříchů buď do nebe (ráje), nebo očistce 

(purgatorium), anebo právě do pekla. V podsvětí se navíc předpokládala 

existence ještě dvou dalších oblastí: „předpeklí“ jako místa pro starozákonní 

spravedlivé (limbus patrum) a místo pro zesnulé nepokřtěné děti (limbus 

puerorum / infantinum). 

   Tento exkurz není zajisté nijak vyčerpávající. Jeho cílem bylo pouze naznačit 

základní vývojovou linii církevní nauky o pekle na Západě. Můţeme shrnout, 

ţe jiţ od křesťanského starověku je zde pevně fixována víra v peklo 

(infernum). Peklo je místo, kde pobývají ti, kteří nejsou blaţení, kteří jsou 

navěky zatraceni pro smrtelný hřích. V západní polovině Římské říše byl 

poloţen základ pro (většinové) přesvědčení, ţe uvrţených do inferna je daleko 

více neţ spasených (viz např. anatémata koncilu v Kartágu r. 418). Jedná se 

zde o mechanické domýšlení zásady extra ecclesiam nulla salus. 

   V pravoslavné tradici se oproti západnímu chápání setkáváme s poněkud 

méně vyostřeným protikladem nebe a pekla. Peklo, které není u východních 

Otců předmětem samostatných pojednání, je spíše nahlíţeno perspektivou dějin 

spásy. Řehoř z Nyssy chápe pekelný oheň a příslušné tresty (také) jako nástroj 

                                                 
34

 DINZELBACHER, Peter. Poslední věci člověka: nebe, peklo, očistec ve středověku. Praha: 

Vyšehrad, 2004, s. 10. 
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očištění duše na její cestě ke spáse (O duši a vzkříšení). Peklo a utrpení zde 

nabírají korektivní funkce. Toto téma později významně rozpracovává Maxim 

Vyznavač (Otázky a odpovědi Thalassiovi 7). Podobně Řehoř z Nazianzu 

mluví o dvojí funkci ohně, o věčném ohni stravujícím hříšné i ohni, který kárá 

a napravuje (Oration 40 on Holy Baptism 36, NPNF II 7:377). Jinde praví, ţe 

jedni poznají Boha skrze osvícení, jiní skrze utrpení (Or. 23.13, On peace 3, 

PG 35, 1165B). Podle Simeona Nového teologa je tímto ohněm sám Kristus; 

„očišťuje od špíny a vášní... stává se naším světlem a radostí“ (Rozprava 78). 

O Kristově Světle téţ Řehoř Palama: „I kdyţ všichni mají účast na jedné a té 

samé skutečnosti (Světlo Kristovo), neúčastní se na ní všichni stejným, ale 

rozličným způsobem.“
35

 To znamená, ţe Boţí pohled lidé nesnesou stejně - pro 

jedny bude slávou, pro druhé utrpením. Kdo zavrhuje Kristem přinesenou 

spásu, před Boţí tváří neobstojí, a Boţí pohled je pro něj „peklem“. V jednom 

troparu na předposlední neděli před začátkem Velkého půstu jsou tito lidé 

pojmenováni jako „nikdy se nekající“. Jan Zlatoústý poznamenává, ţe Bůh se 

nikdy nehněvá. To my se podle něj stavíme k Bohu nepřátelsky, odmítáme Jej. 

Nekající člověk se připodobňuje k démonům, protoţe se sám rozhoduje stavět 

vůči Bohu nepřátelsky. Bůh nic takového nechce. Řehoř Palama praví: „... toto 

není Boţí předvěčná vůle, pro to nás nestvořil, pro nás není připravený oheň. 

Neuhasitelný oheň byl zaţehnut pro démony s jejich nezměnitelným utvrzením 

ve zle. Naše nekajícnost nás k nim připojuje.“
36

 

 

 

 

                                                 
35

 Cit. dle METALLINOS, Georgios o. Ráj a peklo podle pravoslavné tradice. Online na 

http://www.orthodoxiachristiana.cz/o-georgios-metallinos-raj-a-peklo-podle-pravoslavne-

tradice-c33 
36

 Ibid. 
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Biblické inspirace a předobrazy sestupu boţstva do pekel 

Starozákonní texty s motivem vysvobození z šeolu spíše nepočítají. 

Ojedinělé náznaky nicméně nalézt lze, a to především v Ţalmech. Ţ 16,10: 

„Nebo nenecháš duše mé v pekle (BKR) (εἰρ ᾅδην - LXX / אֹול  ,(“šeol„ ,שְׁ

nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě (CEP)“ (חַׁת  ,“LXX jako „porušení ,שַׁ

„rozkladu“ - διαθθοπάν). Jinde: „Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí (šeolu) 

vykoupí, on mě přijme!“ (Ţ 49,15–16). Jákob v domnění, ţe Josef je mrtvý, 

naříká: „v ţalu sestoupím za synem do podsvětí (šeolu)“ (Gn 37:35). Chana se 

ve svém ţalozpěvu modlí: „Hospodin vydává na smrt i daruje ţivot, do 

podsvětí přivádí a vyvádí téţ odtud“ (1 S 2,6). Tyto pasáţe narušují úzus o 

nemoţnosti návratu z šeolu. Čarodějka z En-dóru odpovídá na Saulovu ţádost 

o vyvolání ducha zemřelého Samuela: „vidím boţský zjev, jak vystupuje ze 

země“ a „vystupuje starý muţ“ (1 S 28,13-14). Otázku, zda je Samuelův duch 

typem Krista ponechme nyní stranou. Z těchto svědectví má být zřetelné 

zejména to, ţe Hospodin je Pánem i nad šeolem. 

 

V kanaánské mytologii byl bohem smrti a podsvětí Mot. Jeho protivníkem byl bůh 

bouře a plodnosti Baal. Jejich boj kaţdý rok vyústil v Baalův sestup do podsvětí, který měl 

toto předznamenání: „Mot, bůh smrti, hladový po lidském mase a krvi. Pokud je přísun jeho 

potravy nedostatečný, musí být přes řeku smrti dopravena další. Baal, který urazil Mota 

tím, ţe mu na oslavě podal k jídlu pouze chléb a víno, se stává příští obětí.“
37

 Podle J. Le 

Goffa zapadá motiv „sestupu do podsvětí“ do staré orientální tradice, kde jsme svědky boje 

mezi slunečním bohem a temnými silami, přičemţ temné království, kde Slunce potírá 

nepřátelské mocnosti, je připodobňováno právě ke světu mrtvých. K ideji boje mezi 

boţstvem sestupujícím do podsvětí a protiboţskou silou, která tam přebývá, se váţe i 

představa, ţe temnota musí vydat buď samotné boţstvo (nesnese ho tam - v křesťanství 

např. teorie „boţského podvodu“ Řehoře Nysského), nebo něco jiného jako kořist (duše 

uvězněných).
38

 

                                                 
37

 OBUCHOVÁ, L'ubica (ed.). Svět ţivých a svět mrtvých. Praha: Česká orientalistická 

společnost, 1997, s. 120. 
38

 LE GOFF, Jacques. op. cit., 56-57. 



26 

 

 

V Novém Zákoně je Boţí moc nad říší mrtvých dosvědčována činy Jeţíše 

Krista (Lk 7,11-15; Lk 8, 41-42 a 49-55; J 11,1-44), činy jeho následovníků 

(Sk 9,36-41; Sk 20,9-10) a teologickou reflexí Jeţíšovy smrti a vzkříšení: „Ale 

Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udrţet ve své moci. 

David o něm praví (srov. Ţ 16,8-11): 'Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi 

po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se 

rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti 

(εἰρ ᾅδην) a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.... ' “ (Sk 2,25-27 

CEP). Pro Jeţíšovo hnutí bylo naprosto formativní Pánovo vzkříšení z 

mrtvých, které bylo a je chápáno jako vítězství nad smrtí (1 K 15,55-57; Ř 6, 9-

11; J 11,25-26, atd.), a které první z interpretů evangelia, Pavel, chápe jako 

sine qua non víry (1 K 15,12-17). Vzkříšení je pro Pavla zakládajícím aktem 

symboliky křtu jako odumření hříchu a „starému člověku“ a povstání k novému 

ţivotu (Ř 6). 

V Prvním listě Petrově je univerzalita zvěsti o Jeţíšově vítězství nad smrtí 

kérygmaticky efektivní nejen na zemi, ale i na oné straně - v podsvětí: „...je 

připraven soudit ţivé i mrtvé. Vţdyť proto bylo evangelium zvěstováno i 

mrtvým (νεκποῖρ εὐηγγελίζθη), aby ţili podle Boha v Duchu, ačkoli byli podle 

lidí v těle odsouzeni.“ (1 Pt 4, 5b-6 - BKR).”...umrtven jsa z strany těla, ale 

obţiven z strany Ducha. Skrze něhoţ i těm, kteříţ jsou jiţ v ţaláři (ἐν θςλακῇ), 

duchům přicházeje kázával (ἐκήπςξεν - „zvěstoval“)“ (1 Pt 3,18-19 - BKR). 

Jako zvěst o univerzální platnosti evangelia nad všemi lidskými ţivoty a nad 

celými dějinami je tato představa vykládána i v apokryfním Petrově evangeliu 

(Pt. ev. 41n).
39

 Kristův sestup do pekel lze předpokládat - ovšem jiţ méně 

jednoznačně - i na jiných místech Nového zákona: „Co jiného 

                                                 
39

 POKORNÝ, Petr. Apoštolské vyznání. Výklad nejstarších křesťanských věroučných textů. 

MLÝN: Třebenice, 1994, s. 87. 
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znamená‚vystoupil„, neţ ţe «nejprve» i sestoupil do nejniţších částí země? 

(καηέβη εἰρ ηὰ καηώηεπα [μέπη] ηῆρ γῆρ) (Ef 4,9 - CSP). Analogicky ke 

Vzkříšení i pasáţ z listu Římanům: “Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do 

nebe?-- to je jako přivést Krista dolů-- nebo:‚kdo sestoupí do propasti?„ 

(καηαβήζεηαι εἰρ ηὴν ἄβςζζον) -- to je jako vyvést Krista z mrtvých“ (Ř 10,6b-7 

- CSP). V souvislosti s Descensus ad infera lze alegoricky vykládat téţ 

znamení proroka Jonáše (Mt 12,40): „...tři dny a tři noci v srdci země (ἐν ηῇ 

καπδίᾳ ηῆρ γῆρ).“ K dokonání (vyprázdnění) podsvětí bývá v tradici také často 

vztahován text Mt 27,52: „…a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých 

svatých byla vzkříšena (CSP).“ 

Víra v Kristův sestup do pekel se biblicky opírá především o příslušné 

pasáţe Prvního listu Petrova. Holandský biblista Van Aarde je toho názoru, ţe 

historicky a exegeticky „mytologický motiv“ 1 Pt 3,19 odkazuje na 2 Mak. 7, 

Pt. Ev. 9,35-10,42 a 1 Hen. 51,2.
40

 Poslední z citovaných textů, apokryfní 

etiopská Kniha Henochova, popisuje za uţití podobných narativních prostředků 

ideově naprosto protikladný a celkem vzato nešťastný vzor sestupu do 

podsvětí. Henoch totiţ v gehenně oznamuje padlým andělům, ţe uţ nikdy 

nenajdou pokoj ani odpuštění (1. Hen 24-27).
41

 

 

                                                 
40

 VAN AARDE. Van Aarde, A.G., 2008, „“Op die aarde netsoos in die hemel”: Matteus se 

eskatologie as die koninkryk van die hemel wat reeds begin kom het‟, HTS Teologiese 

Studies/Theological Studies 1(64), s. 541, 552. Cit. dle BUIDENTAG, J. Descendit ad [in] 

inferna: “A matter of no small moment in bringing about redemption” In HTS 

Teologiese/Theological Studies, 2009, No. 65. 
41

   Z apokryfních spisů pracujících s motivem Kristova sestupu do podsvětí uveďme Závěti 

dvanácti patriarchů, Závěti Ašerovy nebo Izajášovo nanebevzetí. V případě těchto spisů se 

jedná o raně křesťanská přepracování ţidovských apokryfů.
41

 Dalšími vlivnými apokryfními 

spisy byly Bartolomějovo evangelium a především evangelium Nikodémovo. Třetí část tohoto 

spisu (kap. 17 - 27, napsané původně snad řecky v průběhu 5. aţ 6. století). Pro bliţší analýzu i 

ukázky cf. ALFEJEV, Ilarion. Kristus - vítěz nad podsvětím: téma sestoupení do pekel ve 

východokřesťanské tradici. s. 22-25.popisuje událost sestupu Krista do pekel, spoutání Satana, 

vyvedení Adama, Evy a ostatních starozákonních spravedlivých. 
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Historický vývoj článku Apostolika o Kristově sestupu do pekel 

Článek o Kristově sestupu do pekel je nejmladší částí Apoštolského vyznání 

víry a zároveň částí po dlouhou dobu univerzálně nepřijímanou. Obsahuje ho 

jen latinská verze Apostolika, coţ je překvapivé, uváţíme-li, ţe v řeckých 

verzích se v minulosti vyskytoval úplně standardně, totiţ jako „καηαβαίνειν εἰρ 

ἅδος“; raná řecká kréda místních církví tehdy spíše neobsahovala „byl 

pohřben“. Nejstarší latinské uţití, které vsazuje sestup do pekel mezi 

„pohřben“ („sepultus“) a „třetího dne vstal z mrtvých“ („tertia die resurrexit“), 

se dochovalo jako „descendit ad inferna“ (pravděpodobně z Jb 38,17 LXX)
42

 

v akvilejském komentáři Apostolika (309 AD). Od dob Rufina z Akvileje se 

tento výraz v námi známé podobě objevuje stále častěji a na více místech, a to 

například i na (semiariánské) čtvrté synodě v Sirmiu roku 359. 

Znění Apostolika jako křestního kréda bylo po dlouhou dobu odvislé od 

tradice té či oné místní církve. Například Augustin ve svém Enchiridionu 

(Příručce) sepsané kolem roku 423 článek o sestupu do pekel nezmiňuje, neb 

se zřejmě ještě v Krédu jeho církve v Hippo nevyskytuje.
43

 Římské a orientální 

verze Apostolika často obsahovaly Kristův pohřeb a vypouštěly sestup do 

pekel. Počínaje Galií se v 9. století stává článek součástí i vyznání Římské 

církve (MP 132). To, ţe se i v římském okruhu začaly objevovat oba články 

vedle sebe, znamená, 1) ţe ztotoţnění obou se neprosadilo, a ţe 2) „descendit 

ad infer(n)a“ nabylo specifického významu.
44

 Toto napětí je v krystalické 

podobě čitelné jiţ u Rufina, který descendit uţívá jak v anti-dokétistickém 

kontextu (Kristus skutečně zemřel), tak ve smyslu, ţe Kristus je vítězem nad 
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 OTTO, R. E., 1990, „Descendit in Inferna: A reformed review of a creedal conundrum. In 

Westminster Theological Journal, No. 52, s. 144. 
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 MÜLLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 309. 
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 BERKHOFF, Louis. Systematic Theology. (4. ed. ). Grand Rapids: William B. 

Eerdmans, 1991, s. 340-41. 
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smrtí a silami temnoty.
45

 Lze se domnívat, ţe osamostatňování druhého 

významu bylo úměrné narůstajícímu výskytu článku v krédech místních církví. 

První význam (dnes významně zastávaný reformovanými a evangelikály), zdá 

se, totiţ skutečně jen dubluje zmínku o Kristově smrti a pohřbu, a lze jím jen 

těţko vysvětlit cestu k jeho přítomnosti v univerzální a konečné verzi 

Apostolika z 8. aţ 9. století.    

Nicejsko-konstantinopolské vyznání ani současné řecké znění Apostolika 

článek o sestupu do pekel explicitně neobsahují, nicméně, jak vzápětí uvidíme, 

ve východní teologii hraje víra v Kristovu přítomnost v podsvětí obrovský 

význam.  
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Kristův sestup do Hádu v křesťanské tradici Východu 

Víru v Kristův sestup do podsvětí na Velkou sobotu lze doloţit jiţ u raně 

křesťanských autorů. Termín „Východu“ v nadpise je zavádějící, neb se jedná 

o společnou tradici nerozdělené církve. Samostatné a detailně rozpracované 

učení o Kristově sestoupení do podsvětí u církevních otců nenajdeme. Otcové 

se tématem zabývají pouze odvozeně - v souvislosti s dogmaty o vykoupení 

nebo v kontextu Kristova vzkříšení.
46

 

O vzkříšení „Boţích proroků“, jimţ nebylo dopřáno doţít se příchodu 

Spasitele, se zmiňuje Ignác z Antiochije (List Magnisejským 8-9). Irenej 

z Lyonu mluví o „odpuštění hříchů těm, kdo v něho věří… tedy ti, kdo 

předpovídali jeho příchod, a spravedliví, kteří slouţili jeho předpisům, proroci 

a patriarchové“ (Adv. Heareses IV, 27,2).
47

 U Hippolyta Římského najdeme 

dokonce zmínku, ţe před Kristem kázal v podsvětí jiţ Jan Křtitel (O Kristu a 

Antikristu 45). Motiv záchrany spravedlivých se vyskytuje i v anafoře 

Apoštolských tradic, tradičně spojované právě s Hippolytovým jménem. 

Prvním, kdo poloţil přímou exegetickou souvislost mezi 1 Pt 3,19 („duchové 

v ţaláři“), sestupem Krista do Hádu a záchranou starozákonních spravedlivých 

byl zřejmě Klement Alexandrijský (Stromata VI, 6). Klement rozšiřuje 

posluchačstvo Kristova kázání ze starozákonních spravedlivých na „všechny, 

kdo uvěří, třebaţe pocházejí z pohanů“ (Stromata VI, 6,46).
48

 Po Hermově 

pastýři zmiňuje i Klement nejen Kristovu přítomnost v podsvětí, ale i činnost 

apoštolů; ti se sem vydávají po své smrti, aby pokračovali v hlásání evangelia 

pohanům (6,47).
49

 Pekelné tresty mají u Klementa nápravný a očišťující 

rozměr, vybízejí k obrácení (6,6). Moţnost odmítnutí evangelia tím však nemá 

                                                 
46
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být zrušena (6,47). O zvěstování víry v podsvětí pojednává na více místech i 

Órigenés (Cf. Contra Celsum 2, Komentář k Matoušovu evangeliu 12, 13, atd.). 

To, co bylo předznamenáno u Klementa, Órigéna a v raně křesťanské 

hymnografii (Cf. báseň O Pasše Melitóna ze Sard) - totiţ, ţe Kristovo 

vykupitelské dílo se v události sestupu do podsvětí vztahuje ke všem lidem bez 

výjimky - dochází plného rozvinutí u východních Otců 4. století.
50

 O 

sestoupení Logu do podsvětí se vyslovuje Atanáš z Alexandrie (De 

incarnatione, XXV, 5-6), kdyţ jej chápe jako událost univerzálního spásného 

významu: „…celý lidský rod vykoupil ze smrti a vyvedl z podsvětí“ 

(Velikonoční list 10, 10).
51

 Stejnou víru dosvědčují Kappadočané.
52

 Basil 

Veliký mluví ve výkladu Ţalmu 48 o sestoupení Krista do podsvětí jako o 

pokračování jeho pastýřské sluţby (Rozjímání na 48. ţalm 9). Řehoř 

z Nazianzu ve svém Paschálním kázání pokládá sobě i posluchačům otázky: 

„V čem je význam dvojího sestoupení [tj. Vtělení a καηάβαζιρ do podsvětí]? 

V čem je smysl? Zachraňuje všechny bez výjimky, kdyţ se zjevuje, nebo jen 

věřící?“ (Slovo 45,1-2). Řehoř nechává tyto otázky nezodpovězené a zdrţuje se 

jakéhokoli soudu. Jeho přítel, Řehoř z Nyssy, pak mluví o „přejití zla do nebytí 

(ειρ ανςπαπξίαν) odstraněním posledního nepřítele, jímţ je smrt.“ 

Tento eschatologický optimismus nestojí u církevních otců sám o sobě, 

nýbrţ je součástí širších dogmatických úvah. U teologů a mystiků 4. století je 

rámcovým tématem myšlenka zboţštění (theosis). U raných církevních Otců je 

takovým styčným učením například nauka o konečné rekapitulaci stvoření 

v čele s Kristem jako hlavou (Irenej v Adv. Haereses III, 20,3) nebo nauka o 

apokatastasi, zachraňujícím dokonání všeho. Právě s tímto učením se často 

setkáme v debatě nad eschatologii H. U. von Balthasara; proto si jej dovoluji 

kuse zmínit. 
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Termínem Apokatastasis („obnovení“) se v řecké filosofii a kosmologii 

označoval „návrat stejného“, tj. završení cyklu, v němţ se vše vrací ke svému 

počátku, takţe konec je současně i novým začátkem. Řecké kosmologii byla 

vlastní teorie o tom, ţe při dosaţení původního uspořádání planet dojde k 

poţáru a novému vytvoření světa. Křesťanskou interpretaci apokatastatis 

(ἀποκαηάζηαζιρ πάνηων - Sk 3,21) lze v náznacích stopovat ke Klementu 

Alexandrijskému, explicitně vyjádřenou ji však najdeme u dalšího 

z představitelů alexandrijské školy, Órigéna. Boţí moc podle Órigéna způsobí 

takový konec všeho, ţe dojde k podobnosti dobrému počátku v ráji. Všechno 

bude podřízeno Kristu a vše bude sjednoceno v Duchu; Bůh tak bude „všechno 

ve všem“ (1 K 15,25-28). Do procesu univerzálního smíření jsou vtaţeni i 

démoni, byť padli hlouběji neţ člověk. Konec je interpretován jako návrat, 

obnova neporušenosti, obrat a výstup k Bohu, z něhoţ vše vyšlo. Eschatologie 

dalších staletí v řeckém prostoru je určována právě órigénovskou kontroverzí. 

Spory vyvolaly nutnost oficiálního vyjádření církve, která órigénismus roku 

553 odsoudila.
53

 Necháme-li stranou mocenské pozadí tohoto rozhodnutí, pak 

teologicky lze mezi „ještě pravověrnou“ naukou Klementovou a „uţ 

heretickou“ naukou Órigénovou spatřovat principiální rozdíl jen v Órigénově 

představě o preexistenci duší (metempsychosis), která aţ příliš konverguje 

s antickým předpokladem „návratu téhoţ“. Univerzální naděje na spásu všech 

(tj. na rovině individuální eschatologie) však bude jako pravověrná drţena na 

křesťanském Východě po další století aţ dodnes. Tato naděje nestojí ani 

nepadá s Órigénem; je rozvíjena dále Cyrilem Alexandrijským, Maximem 

Vyznavačem nebo Janem Damašským. Obzvláště silný akcent na universální 

charakter spásy nalezneme u Cyrila, který mluví o „úplném zničení podsvětí“ 

(Paschální homilie 7,2), a nahlíţí tuto událost jako završení spásné ekonomie 
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započaté vtělením (Druhý sváteční list 8,52-89).
54

 Jestliţe na konci věků dojde 

ke sjednocení Boha se všemi lidmi - a Bůh se tak stane „vším ve všem“ - bude 

moţné, ţe kaţdý tuto jednotu bude zakoušet jinak: pro jednoho bude znamenat 

věčnou blaţenost, pro druhého bude zdrojem utrpení (Maxim v Otázkách a 

odpovědích Thalassiovi 59).
55

 

V byzantském umění se od přelomu 7. a 8. století znázorňuje Kristův sestup 

jako „Η Ανάζηαζιρ“ (Vzkříšení). Toto ikonické vyobrazení Kristova 

triumfálního vítězství nad temnými silami a nad smrtí - jeţ se od 11. století 

značně rozšířilo i na Západě - se stalo tím nejvlastnějším vyobrazením 

vzkříšení ve východních církvích.
56

 Téma sestupu do podsvětí a vítězství nad 

silami temnoty je bohatě obsaţeno v pravoslavné hymnografii, básnictví a 

liturgické praxi.  

 

Na velikonoční jitřní bohosluţbě Církev slavnostně vyznává: „Andělský sbor se podivil 

při pohledu na Tebe mezi mrtvými, kde jsi, Spasiteli, zničil smrtelnou sílu a spolu se sebou 

jsi pozdvihl Adama a všechny jsi osvobodil z pekla...“ Jiný nedělní verš (tropar) vše shrnuje 

takto: „Kdyţ jsi sestoupil ke smrti, Ţivote nesmrtelný, tehdy jsi umrtvil peklo světlem 

(svého) Boţství, tehdy jsi vzkřísil mrtvé z podsvětí, všechny nebeské síly Ti proto volají: 

„Dárce ţivota, Kriste Boţe náš, sláva Tobě.“
57
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Descendit ad infera v křesťanské tradici Západu 

Interpretace Kristova sestupu do pekel na Západě je významně ovlivněna 

Augustinem z Hippa, který měl nad spojitostí mezi Kristovým sestupem ad 

inferos a výpovědí 1 Pt 3,19 váţné pochybnosti. Augustin věřil v záchranu 

starozákonních spravedlivých; ti ale podle něj byli jiţ dávno odděleni od 

hříšníků (vychází zde z podobenství o boháči a Lazarovi); svatí se jiţ dávno 

nacházeli v „klíně Abrahamově“ (Lk 16,22 - CSP) (O knize Genesis 12, 33-34). 

Kázání „duchům ve vězení“ (1 Pt 3,19) podle Augustina neodkazuje na nějakou 

událost mezi Kristovou smrtí a jeho vzkříšením, ale je výpovědí o duchovní 

existenci Slova ve dnech Noemových: Kdyţ Noe stavěl archu, Kristus in 

spiritu skrze něj kázal nevěřícím pohanům (Noe jako „kazatel spravedlnosti“ - 

2 Pt 2,5 - CEP). Ti, kteří Slovo jiţ tehdy nepřijali, jsou nyní v pekle („ve 

vězení“, mrtví ve svých hříších - Evodiovi 21), podobně jako ti, kteří dnes 

nepřijali slovo Jeţíše Krista. Ti, co je přijali, jsou zachráněni (alegoreze archy 

jako křtu) (Dopisy, 164. Evodiovi 15-16). Augustin vyznával víru církve 

v sestup duše Jeţíše Krista do pekel, paradoxně však pro ni nenacházel 

biblickou evidenci a spíše ji obecně vztahoval k nauce o předurčení. Kristus 

podle něj neopovrhl sestoupit do podsvětí, „aby odtud osvobodil ty, kteří, jak 

musel vědět, měli být spaseni podle boţské a skryté spravedlnosti (O knize 

Genesis 12, 34).
58

 

U jiných západních učitelů církve najdeme pohledy podobné spíše východní 

linii: např. Jeroným, zastávající ztotoţnění podsvětí a „klínu Abrahamova“ 

(List 56, Iliodorovi), nebo Hilarius z Poitiers, jenţ neváhá říci, ţe “… kaţdé 

tělo (omnis caro) je oţivováno v Kristu… Syn Boţí je v podsvětí a člověk je 

vrácen do nebe“ (O Trojici 3, 15).
59
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   Papeţ Lev Veliký v 5. století prohlásil za heretická všechna učení, která 

popírají sobotní víru v přebývání Kristova těla v hrobě a sestup jeho duše do 

Hádu (List Turribiovi XV, 18). Co tato událost ale znamená, zůstává v západní 

tradici - snad i díky Augustinově bezradnosti - spíše stranou teologického 

zájmu. Nauka o sestupu přesto v latinském prostoru dozná určitého vývoje. 

Příznačný je v tomto ohledu přístup Řehoře Velikého. Na jedné straně je Řehoř 

v mnohých aspektech sestupu blíţe východnímu pojetí neţ Augustinovi: 

místem sestupu je podsvětí, Jan Křtitel sem sestupuje ještě před Kristem, 

Kristus chytil ďábla „na návnadu“ (jiţ u Řehoře z Nyssy) a zničil „závory“ 

(claustra) podsvětí (Čtyřicet homilií na evangelia, Homilie I-II). Na druhé 

straně se Řehoř přidrţuje Augustina v otázce, koho zmrtvýchvstalý Kristus 

z podsvětí vyvedl. Jsou to electes, vyvolení. Kde se však Augustin odmlčel, 

tam Řehoř pokračuje a dovádí myšlenku k jasnému závěru: „Vyvedl z podsvětí 

jen část a část tam zanechal“ (partem abstulit, et partem reliquit). Podsvětí 

není zničeno, ale pouze „zraněno“ či „uštknuto“; vztaţeno k výroku z Oz 

13,14: „Podsvětí, já budu tvým zraněním“ (morsus) (Homilie II, 22, 6).
60

 Učení 

o částečném vítězství nad podsvětím bylo v římské církvi všeobecně přijato a 

v roce 625 potvrzeno synodou v Toledu (znovu potvrzeno římskou synodou r. 

745), coţ se neobešlo bez sporů s představiteli Východu. 

Na dlouhou dobu konečnou podobu nauky o sestupu vtiskl západní teologii 

Tomáš Akvinský, který učení rozpracovává do pozoruhodných detailů. 

Podsvětí je podle Tomáše děleno na 1) očistec (purgatorium), 2) podsvětí 

patriarchů (infernum patrum), 3) podsvětí nepokřtěných dětí (infernum 

puerorum) a 4) podsvětí odsouzených (infernum damnatorum). Moţnosti 

konkrétního místa Kristova sestupu jsou podle něj dvě. Buď Kristus sestoupil 

do všech podsvětí, nebo jen do podsvětí otců. V prvém případě sestupuje do 1) 

očistce, aby „přinesl naději na budoucí slávu“, 2) do limbu starozákonních 
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spravedlivých, aby přinesl „světlo věčné slávy“, 3) mezi zatracené, aby „je 

usvědčil z jejich nevěry a zloby“. V případě druhém sestupuje pouze mezi 

patriarchy, kteří jsou tak u Tomáše jediní, kterým Descensus přináší spásu. 

Děti, které zemřely ve stavu dědičného hříchu, by býval mohl zachránit pouze 

křest, ne událost Kristova sestupu (Summa Theologica, III.a, Q 52, 2-6). 

Scholastika toto učení Doctora Angelica zapouzdří jako v podstatě „hotovou 

věc“ a teologickou pravdu. Reformace tyto rozrůzněné představy o podsvětí 

odmítne. 

Pro Martina Luthera bude při zmínce o tomto článku víry důleţité 

především, to, ţe peklo ani mocnosti tmy jiţ nemají nad člověkem ţádnou 

moc. Toto je pravý smysl, který si podle něj má osvojit „kaţdé dítě i lidé 

nevzdělaní“ (Cf. kázání v Torgau roku 1533). Vůči středověké teologii tak 

Luther i pozdější luteranismus staví raně křesťanský důraz na „triumfální 

taţení našeho vítězného Spasitele do pevnosti vyděšených pekelných hostitelů“ 

(Kniha svornosti XIX., 218), kde Kristus přímo na území nepřítele vyhlašuje 

vítězství a rozsudek nad Satanem a silami temnoty. Luterští teologové v tomto 

článku uvidí  - v polemice s kalvinismem - jiţ počátek Kristova vítězství, první 

akt jeho vyvýšení (status exaltationis). Vůči scholastice se Luther i 

luteranismus vymezují i názorem, ţe sestup se netýkal pouze Kristovy duše, ale 

i těla (tj. celého Bohočlověka) (Kniha svornosti XIX., 218).
61

 

Jan Kalvín povaţuje svědectví o tom, ţe Kristus sestoupil na nějaké 

konkrétní místo („jemuţ bylo dáno jméno ‚pekelné předsíně„“ - odkazuje zde 

na Tomáše) za „bajku“, jeţ nenalézá oporu v Písmu (ohledně 1 Pt 3,19 dává 

najevo stejné pochybnosti jako Augustin). Kalvín sestup do pekel 

                                                 
61

 V luterství i u samotného Luthera měla tato tématika svůj poměrně komplikovaný vývoj. 

Podrobněji SCHMELING, Gaylin R. The Descent into Hell. Originally prepared for the ELS 

Circuits 6 & 8 Pastoral Conference held at Heritage Lutheran Church. Online na 

http://www.blts.edu/wp-content/uploads/2011/06/GRS-Descent.pdf. Apple Valley, Minnesota 

on Tuesday, May 21, 1985. Later reprinted in the Lutheran Synod Quarterly Vol. 25, No. 3. 



37 

 

psychologizuje poukazem na Kristova „pekelná utrpení“; peklem byla pro 

Krista celá cesta od Getsemane aţ k poslednímu výkřiku na kříţi, kdy na něj 

dolehl Otcův hněv, a nastalo totální opuštění všemi. Kristus tak prodělal nejen 

smrt těla (=„zemřel“), ale i smrt duše (druhou, věčnou smrt) (= „sestoupil do 

pekel“). Jeho zkušenost pekla završuje substituční proces prodělávání trestu 

místo člověka a je ještě součástí statu humiliationis. Kalvínova 

staurocentričnost tím není oslabena; Kristova zkušenost „pekla“ je duševním 

rozměrem jeho zkušenosti kříţe (Institutes, II.,16, od.8-12). Tuto teologii 

reflektuje např. Heidelberský katechismus: „Sestoupil do pekel“ následuje 

proto, abych byl ve svých nejtěţších zápasech a pokušeních ujištěn, ţe Kristus, 

můj Pán, mne vysvobodil z pekelné úzkosti a trápení, a to skrze svou 

nevyslovitelnou úzkost, své bolesti a hrůzy, které také vytrpěl  – zejména na 

kříţi i jiţ předtím“ (HK 44). Církve a teologové vzešlí z kalvínské reformace 

tak doslovnou víru v Kristův sestup do pekel odmítnou; příslušný článek kréda 

pro ně bude mít A) anti-dokétistický rozměr a za B) bude jakousi „psychologií 

kříţe“. Reformované výklady můţou nabývat „minimalistických“ interpretací 

typu té McGrathovy (A): člověk Kristus „skutečně zemřel“, jeho smrt nebyla 

zdánlivá, skutečně sdílel osud člověka i v jeho bolesti a smrtelnosti, a 

„obrazně„ se tak připojil svou smrtí i k těm, kdo jiţ zemřeli.
62

 Metaforický 

výklad „sestoupil do pekel“ - ve smyslu, ţe na kříţi Jeţíš okusil pekelná muka 

(B) - můţe v reformované teologii téţ nabírat alegorický význam pro druhou 

(duševní) smrt, kterou Kristus za nás vytrpěl. 

Pohled současné římskokatolické teologie a magisteria na Descendit ad 

infera se pohybuje v rámci jiţ načrtnutého vývoje západního myšlení. Kristus 

po své smrti na kříţi sestoupil do míst, kde se nacházeli starozákonní 

spravedliví (limbus/infernum patrum); v katechismech také jako „předpeklí“ 
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(KKC § 633) nebo „limbus svatých Otců“ (KKC Pia X.). Zde jim bylo 

zvěstováno evangelium, Otcové ho přijali a byli zachráněni (KKC §631-§638). 

Tito vyvolení byli spaseni. V podsvětí tak nebyli spaseni všichni, ale jen ti, 

kteří se z milosti Boţí uchovali „ve víře a ve ctnostném ţivotě (in fide et bona 

operatione - Řehoř Veliký).“ Subjektem sestupu je Kristova duše (neb tělo leţí 

v hrobě - KKC Pia X. 5, 1Q, 1). Kristus podsvětí nezničil ani nevyprázdnil, ale 

výrazně jej oslabil (synoda v Toledu 625). Podsvětí (či „peklo“) nebylo místem 

Kristova utrpení, ale místem jeho vítězství. Římskokatolická tradice, a obecně 

s ní i ostatní tradice křesťanského Západu, se budou v porovnání s Východem 

vyznačovat menším soteriologickým a eschatologickým optimismem 

vyplývajícím z víry v Kristův sestup do pekel. K oţivení teologie Bílé soboty a 

dalším pozoruhodným příspěvkům k tomuto učení dochází v římskokatolické 

církvi aţ ve 20. století. Nepřehlédnutelným myslitelem v tomto ohledu je právě 

Hans Urs von Balthasar, jemuţ bude Descendit ad infera důleţitým kamenem 

v mozaice jeho christologie a trinitární soteriologie. V Balthasarově výkladu 

sestupu do pekel se originálním způsobem snoubí teologický kontext Západu 

s eschatologickou nadějí Východu. 
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4) Teologie Bílé soboty podle H. U. von Balthasara 

„Po dvou dnech nám vrátí ţivot, třetího dne nás vzkřísí, 

před jeho tváří budeme ţít.“ (Oz 6,2) 

 

V úvodu ke sbírce vizí Adrianne von Speyr pod názvem Kreuz und Hölle 

(1966), H. U. von Balthasar konstatuje, ţe teologie Bílé soboty nebyla dosud 

nijak přesvědčivě sjednocena, a ţe v dějinách se postupně stala „zanedbanou a 

opuštěnou“.
63

 Většinově zastávané výklady „Descendit ad infera“ na Západě i 

na Východě podle něj „jistě obsahují část zjevení,“ nicméně zůstávají „příliš 

zjednodušující a spíše řecké neţ biblické.“
64

 

Pro Balthasara představuje Kristův sestup do pekel završení Synova 

poníţení (status humiliationis). Jeţíš nevstupuje do říše mrtvých jako vítězný 

rek - vţdyť liturgicky je teprve Sobota - ještě nebyl vzkříšen. Jeţíš se zde ocitá 

jako ten, kdo ještě klesá pod tíhou hříchu světa. V tom je zajedno 

s reformovaným pohledem a rozchází se s převládající interpretací 

pravoslavných církví i církve římskokatolické. 

Peklo jako místo Synova sestupu je u Balthasara nejčastěji charakterizováno 

totální vzdáleností od Otce. Přesná lokalizace této události pro něj není 

důleţitá. V popisu sobotních událostí uţívá tradičních pojmů jako „peklo“, 

„šeol“ nebo „Hádes“ více méně zaměnitelně. Ve specializovaných dějinně 

zaměřených pasáţích však zavedené obsahy těchto pojmů podrobuje kritice. 

Přechod od „říše mrtvých“ (šeol/Hádes) k „novozákonnímu“ peklu podle 

Balthasara nelze pochopit lineárně, evolučně, pomocí srovnávacích dějin 

náboţenství nebo dějin myšlení. Pozdně ţidovská gehenna a „moralizující“ 

představy o šeolu v mladších vrstvách Starého zákona nabízí podle něj jen 
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vnější zprostředkování: „Je teologicky mylné zpětně projektovat novozákonní 

(christologický) pojem pekla na Starý zákon a na základě toho si klást otázky o 

Bílé sobotě, které jsou neřešitelné, protoţe poloţené nekorektním způsobem“ 

(MP 154). S představou „říše mrtvých“ Balthasar pracuje jen okrajově (PI 407-

08);
65

 vybírá z ní jen určitá schémata, která obohacují jeho narativní rámec (viz 

dále v textu). Teologické rozpravy o existenci a charakteristice jednotlivých 

sfér zásvětí, o různých limbech či „předpeklí“, povaţuje Balthasar za 

nadbytečné spekulace a jsou jeho koncepci cizí. V následujících odstavcích 

představuji Balthasarovu kontemplaci Bílé soboty, jeţ, jak uţ bylo řečeno, 

vychází z mystických vizí Adrienne von Speyr. 

Kázání „duchům ve vězení“ (1 Pt 3,19) se podle Balthasara odehrává bez 

jediného slova. Jak tomu máme rozumět? Jaké povahy je toto zvěstování? A ke 

komu je toto kázání směřováno? 
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Předobrazy teologie opuštěnosti 

V úvodní kapitole této práce jsem se snaţil nastínit, ţe Balthasarova 

teologie je teologií christologickou a trinitární. Vzdálenost Otce a Syna 

nevzniká aţ na kříţi, ale je od počátku předpokládána vzdáleností jiţ existující 

ve vztazích v rámci imanentní Trojice (Cf. TD III., 297). Můţe se tak dít, 

jazykem trinitární spekulace, na základě různosti vztahů a díky opozici - tudíţ 

vzdálenosti - mezi hypostazemi.
66

 Otevření se jinakosti světa má tak předobraz 

v Trojici. To je u Balthasara velice důleţité. Rozdílnost v Bohu 

(„innergötlichen Differenz“) - ne substanciální odlišnost - totiţ nevidí jako 

něco negativního, jako defekt, nýbrţ jako nezbytný předpoklad pro Boţí 

dokonalou lásku (TD IV. 466-67).
67

 Snad se pak můţe jako méně 

nepochopitelný jevit paradox, ţe největší vzdálenost od Otce je zároveň cestou 

k Otci. Kristova cesta vede přes „peklo“ jako extrémní stav této vzdálenosti. 

Teologii Bílé Soboty je podle něj třeba vidět právě v tomto širším kontextu. 

Snad nebude příliš násilné, budeme-li mluvit o jakési hlubší „teologii propasti“ 

- byť se u autora tento pojem nevyskytuje.  

Balthasarův jazyk je na obrazy „propasti“ neobyčejně bohatý. Nijak 

systematicky, ale o to sugestivněji a hlouběji, pojednává o „propastných“ 

zkušenostech v křesťanské tradici: o různých pavlovských příměrech (např. o 

„spoluukřiţování“ - Gal 2,19), o Evagriově acedii, o „duchovním pekle“ u 

Izáka Ninivského, „temné noci“ Jana od Kříţe, o „opuštěnosti“ v Bernardově 

komentáři k Písni Písní, o „úzkosti“ Františka Saleského či o „pekelných 

mukách“ Terezy Avilské. Téměř o kaţdém z těchto „zakušitelů noci“ napsal 
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Balthasar nějaké specializované pojednání. K zájmu o tyto postavy křesťanské 

spirituální tradice přistupuje téţ zájem o starozákonní předobrazy Pašijí. 

Osamělost, ztráta komunikace, odcizení, to jsou témata, která naplno zaznívají 

například v jeho výkladu Knihy Moudrosti (Der Christ und die Angst, 1951). 

Šero šeolu jako úplného přerušení komunikace mezi Bohem a člověkem se line 

i v jeho poznámkách k Pláči Jeremjášovu, Jobovu utrpení a tázání, nebo ve 

zpěvech o Boţím sluţebníku u Druhého Izajáše. Aniţ bych se uchyloval 

k rozboru jednotlivých postav nebo biblických knih, nyní postačuje zdůraznit 

to, ţe Balthasar projevy tohoto typu spirituality vnímá jako typos kříţe a 

sestupu do pekel: „Všechny tyto zkušenosti noci jsou odpovědí na váţnou 

nabídku duše trpět a být prokletý místo někoho jiného“ (MP 74). 
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Solidarita s mrtvými 

Na kříţi umírá Slovo a nastává ticho. Slovo se stává „ne-Slovem“. Jeţíš 

umírá, je pochován.  Tento konec je nejen koncem člověka sestupujícího do 

prachu země, je to pád „prokletého“ (Ga 3,13) (MP 47). Kristus jako druhá 

osoba Trojice však zároveň je Slovem, takţe jakákoli jeho událost „mluví“, 

něco „říká“ - ve smyslu „vydává svědectví“, a to i kdyţ mlčí. Svědky 

„mlčenlivého hlásání“ jsme především v události kříţe: On je jako beránek, 

který „ústa neotevřel“ (Iz 53,7 = Mk 15,4-5).
68

 Takto se stal Kristus „němým, a 

přesto hřmícím slovem.“
69

 I v jeho mlčení lze slyšet „hlasitý výkřik“ (κπαςγὴ) 

(CM 29). Zde v pekle, v krajní samotě, je zvěstován a sdělován (1 Pt 4,6 jiţ 

oproti 3,19 v trpném tvaru εὐηγγελίζθη). 

Tajemství Bílé Soboty podle Balthasara spočívá v Kristově „solidaritě s 

mrtvými“, totiţ „teologicky mrtvými“, těmi, kdo se ze svého pohledu 

definitivně oddělili od lásky Boţí. Na tomto místě Kristus vyrušuje onu 

absolutní samotu, kterou hříšníci hledali, a kterou v „pekle“ také nalezli. I 

v místě vědomého a jimi samými upřednostněného zatracení, v prostředí 

dobrovolné samoty, se znovu setkávají s Bohem (PI 408). „Jako byl Kristus za 

ţivota solidární s ţivými, tak je i v hrobě solidární s mrtvými. Kaţdý, včetně 

Jeţíše, leţí ve svém hrobě“ (MP 131-32). Co to znamená? Jestliţe peklo není 

místem, ale spíše stavem všech mrtvých, pak Kristus přijímá beznaděj, bezmoc 

a úplnou samotu tohoto stavu; nachází se s opuštěnými ve stejné opuštěnosti 

(Mit-Einsam-Sein) (MP 148). Stejně jako „duchové ve vězení“ se ocitl v situaci 

totálního odcizení a ztráty komunikace s Otcem;
70

 komunikace si vyţaduje 
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44 

 

ţivou osobu, a Syn je mrtev. V tomto smyslu Balthasar o Kristu na Bílou 

sobotu opakovaně tvrdí, ţe je „pasivní.“ On sám není subjektem ţádné aktivity. 

Subjektem je, podobně jako při Synově vzkříšení, Otec, třebaţe latinské 

descendere sémanticky naznačuje aktivitu subjektu, to jest Krista: descendit ad 

infer(n)a / infer(n)os.  

Kristův sestup je solidaritou se všemi teologicky mrtvými, kteří zatratili 

sami sebe i Boha, je znamením Boţí „vţdy-větší“ lásky. Vţdyť kdo by 

očekával lásku na takovém místě? To vše se děje proto, aby „mrtví“ mohli 

přijít znovu k Bohu. „Sestoupil do mlčení smrti vzdálené od Boţího ţivota, 

v nichţ jiţ nelze velebit Boha (Ţ 6,6). Hlasitěji uţ Bůh nemůţe zjevit, ţe nás 

dostihne i v naší ztracenosti,“ píše Balthasar v útlém spisku Christliche 

Meditation (CM 30). 

Ve Warum ich noch ein Christ bin? (1981) autor tuto iniciativu ilustruje 

meditací nad podobenstvím o marnotratném synu. V podobenství podle něj 

chybí jedna postava, totiţ sám vypravěč - Jeţíš. Balthasar jej do podobenství 

vsazuje. Bůh Otec jen nevyhlíţí návrat svých marnotratných synů a dcer, ale 

sám posílá svou lásku v podobě jediného Syna, aby byl s marnotratnými 

v jejich ztracenosti a jako doprovod na cestě zpět. Otec následně uznává 

totoţnost poslaného Syna s navrátilci, ti se na cestě domů stávají Jeţíšovými 

bratry a sestrami. 

Ti, kdo se rozhodli stavět se Bohu zády, se nyní setkávají v místě svého 

pobytu (pekle) s tím, kterého zavrhli, a který nyní paradoxně vykazuje stejné 

známky utrpení jako oni.
71

 Kristus vstupuje do smrti, bezčasé hlubiny Boţí 

opuštěnosti, ve které není naděje. Odtud, z místa bez Boha, Syn završuje svou 

                                                                                                                                 
- podrţme onu myšlenku z Herrlichkeit - čím výše stojící, tím více se musí sklonit (poníţit) 

v milosrdenství, ale i ve smrti. Kristova smrt tak je a zároveň není podobná té lidské. 
71

 DALZELL, Thomas G. op. cit., s. 134-40. 
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misi na záchranu lidstva, tím ţe jej vezme zpět do trojiční lásky.
72

 Vize Boţí 

neodolatelné lásky, která je větší neţ vše, a nad kterou můţe roztát srdce i toho 

největšího hříšníka, je ústřední myšlenkou Balthasarovy eschatologické naděje 

v moţnost spásy všech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 NICHOLS, Aidan. Introduction. In SACHS, John Randall. Spirit and Life. The 

Pneumatology and Christian Spirituality of Hans Urs von Balthasar, s. 188. 



46 

 

Balthasarova naděje na spásu všech 

V Novém zákoně najdeme jak výroky o věčném zatracení (Mk 9,43-45 par.; 

Mt 3,12 par.; 5,22; 25,41-46; 2 Te 1,6-9; Zj 14,11; 20,10; atd.), tak výroky o 

Boţí vůli a moci spasit všechny lidi bez výjimky (1 K 15,28; Sk 3,21; 1 Tm 2, 

3-6; Kol 1,20; Ef 1,10). Harmonizující syntéza obou není jednoduše moţná 

(Cf. SKN 18). Balthasarův spis Síla křesťanské naděje (Was dürfen wir 

hoffen?, 1986), povzbuzen druhou skupinou textů, se zabývá důvody, pro které 

je na místě doufat ve spásu všech. Pro Balthasara je z pohledu víry v Kristovo 

spasitelské dílo tato naděje opodstatněná. Jeţíš Kristus je ten, skrze Něhoţ, v 

Něm a pro Něhoţ bylo všechno stvořeno, a který jako první vstal z mrtvých 

(Kol 1, 18). „Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze Něho a v Něm 

bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích“ (Kol 1, 19-20). 

Ačkoli nemůţeme s jistotou vědět, ţe peklo je prázdné, nebo si být jisti, ţe 

všichni budou zachráněni, jsme zavázáni doufat, ţe všichni lidé budou vzati na 

věčnost do nebe a ne do pekla. Tak by se dal ve stručnosti shrnout Balthasarův 

postoj. V jeho kontemplaci Bílé soboty má univerzální eschatologická naděje 

důleţité místo. 

Hříšník, který v „pekle“ poţívá důsledků svého vědomého odmítnutí Boha, 

se na Bílou sobotu s Bohem potkává znovu. „Kdybych do nebe vystoupil, tam 

jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí - i tam jsi!“ (Ţ 139,8 - B21). Bůh je podle 

Balthasara solidární (ve smyslu mit-sein) i s těmi, kdo jakoukoli solidaritu 

odmítli, a raději zvolili odloučení a samotu. Bůh v sobotní události doprovází 

lidskou svobodu do nejzazších koutů jejích negativních voleb. V Síle 

křesťanské naděje autor cituje knihu L. Locheta (1979), jejíţ titul v německém 

překladu zní „Die Hölle gehört zur Frohbotschaft“, tedy „Peklo patří 

k radostné zvěsti:“ „Na Bílou sobotu hledíme na dovršení spásy: od nynějška 
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patří Peklo Kristu,“ píše Lochet.
73

 Kristův pohřeb a přebývání s mrtvými byly 

potřebné, aby s velikonočním dnem mohlo nastat všeobecné vzkříšení ἐκ 

νεκπῶν - spolu s Kristem jako prvotinou (Kol 1,18) (MP 139). Synův návrat 

k Otci nyní se Synovým lidstvím obsahuje celý svět.
74

 Inkluzivní kvalitou jeho 

bytí s hříšnými mohla být obnovena naše jednota s Bohem (2 K 5,21) (GL VII. 

231.). Ve své vůli sestoupit do pekel vyjadřuje Kristus radikální neochotu Otce 

opustit hříšníky. Sestoupení jednoho do propasti se stává pro celé stvoření 

výstupem. Naplno zde zaznívá trojiční moment: Náš návrat k Otci se odehrává 

v rámci Synova návratu k Otci (TD IV. 443-44.). „V Jeţíšově smrti, cestě do 

podsvětí a vzkříšení lze v zásadě vidět jen jedno: lásku trojičního Boha k světu 

a tuto lásku lze vnímat jen láskou k této lásce“ (MP 243). 

Vztah s Kristem podle Balthasara znamená účastnit se vztahu Otec-Syn a 

jejich akce pro svět. Tato účast nás vede k ochotě ţít pro druhého (TD IV. 93.) 

Etický impuls je analogií událostí spásy: křesťan je povolán do ţivota ve světě, 

se kterým vstupuje do solidarity, zakouší jeho temnotu, aby mohl nabízet spásu 

jiţ objektivně dosaţenou v Kristu.
75

 Umírání spolu s Kristem neznamená, ţe 

musíme být uvrţeni do propasti jako Kristus, nýbrţ ţe neţijeme uţ sami sobě, 

ale tomu, kdo za nás zemřel i vstal (2 K 5,15). 

Tím, ţe Kristus podstoupil „druhou smrt“ za nás, můţeme ţít. Vstání spolu 

s Kristem (Ř 6) jiţ znamená spásu, ne ve smyslu jednorázové události, ale 

trvalého bytí in Christo (MP 183). Událost je to vskutku kosmického významu. 

Bůh definitivně zpečeťuje svou smlouvu se světem, kdyţ „v Kristu smířil svět 

se sebou“ (2 K 5,19). Vzkříšení Syna ἐκ νεκπῶν je znamením nového eónu 

(MP 175). 
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Svoboda lidská, svoboda Boţí a eventualita pekla 

Úvahy o spáse všech Balthasar nepředkládá jako jistou nauku, ale jako 

meditaci o vlastním postoji naděje, který, jak se domnívá, má legitimní 

základy. „Kde všechny spekulativní systémy selhaly, je toto pro věřícího 

naděje, která, slovy apoštola Pavla, nezklame“ (Ř 5,5) (T-D IV. 321). 

Katolická dogmatika by podle Balthasara měla více hovořit o univerzální 

tendenci spásy. O pekle jako reálné moţnosti či „eventualitě“ však samozřejmě 

přestat uvaţovat nelze. 

Boţí nabídka musí být přijata dobrovolně, nikdo nemůţe být spasen proti 

své vůli (MP 162). Axiom svrchované inkluzivní Boţí lásky musí počítat i s 

lidskou svobodou říci finální „Ne.“ Balthasar si je vědom toho, ţe udělá-li se 

z nadpisu „Vše dojde spásy“ ideologie, jeţ nepřihlíţí k individuálním 

rozhodnutím, vše se stává „komedií, v jejímţ scénáři nehraje roli nikdo kromě 

Jeţíše.“
76

 Teoretické východisko z těchto nesnází mu poskytuje 

neoscholastická úvaha o asymetrii lidského a Boţího. 

Podle Karla Rahnera nemusí „Ne“ vyřčené v lidské konečné svobodě 

znamenat absolutní „Ne“ u „nekonečné“ svobody Boţí. Člověk jako „událost 

svobodné, nezaslouţené, odpouštějící a absolutní sebekomunikace Boţí“ 

dosahuje svého účelu v souladu s tím, k čemu byl stvořen.
77

 Balthasar pak 

hovoří o „jádru nás jako osob teologických“ (T-D III. 203).
 
Lidská svoboda u 

Rahnera ani u Balthasara není neutrální kapacitou volby, která se můţe nějak 

uskutečňovat, ale mohutností, v níţ člověk přichází k Bohu jako finalitě ţivota, 

a naplňuje tak svůj účel. Lidské „Ne“ je plodem nezakotvenosti 

(Grundlosigkeit) člověka, odstřiţenosti od jeho původu i cíle. Toto „Ne“ je 
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transformováno Jeţíšovým dílem jako Über-Grundloses (TD III. 309-14).
78

 

Analogicky, i mezi Boţí milostí a lidským hříchem je fundamentální asymetrie. 

Jsme v situaci, kdy lidská svoboda hřešit potřebuje korekci a pomoc zvenčí: 

„...lidská svoboda se nemůţe osvobodit z řetězů sama, ale jen intervencí Boţí“ 

(TD III. 152). Univerzalita moci Boţí lásky neruší svobodu a nikoho nenutí ke 

spáse. Slovy Medarda Kehla: „Lidská rozhodnutí mají váhu, nejsou jen nějakou 

dětskou hrou, ve které Bůh ve své otcovské dobrotě a moudrosti nakonec 

jednoduše anuluje, cokoliv se mu zachce.“
79

 Do pekel sestoupivší Kristus, 

obrazně řečeno, jen „doprovází“ přítomné, bez vemlouvavých slov, pouze tím, 

ţe spolu s nimi leţí v „hrobě“, a trpí spolu s nimi (compassio). Teologicky 

„mrtví“ se mohou i po zjevení Boţí pravdy v Kristu, i po setkání se s touto 

pravdou, opět velice obrazně řečeno, jen netečně „obrátit na druhý bok“. 

Balthasar tyto události nijak nepředjímá, avšak doufá ve spásný a milostivý 

výsledek. Eventualita zatracení je zde nicméně stále přítomna. Balthasarovi 

nelze přičítat obhajobu spekulací o zaručeně „prázdném pekle“. Kristus sobotní 

událostí peklo nevyprázdnil, ba naopak, jeho vstup je zakládajícím aktem 

existence tohoto místa. U této paradoxní výpovědi je třeba se na chvíli zastavit. 

Jiţ starozákonní představy šeolu počítají s tím, ţe kdokoli zhřeší, upadá do 

moci smrti a je daleko od ţivotodárného Ducha Hospodinova. Pavel tuto 

obecnou víru vyjadřuje pregnantně v listu Římanům: „Všichni zhřešili a jsou 

daleko od Boţí slávy“ (Ř 3,23). V Kristu uţ ale hřích nemá ţádnou moc (Ř 

8,35). Aţ hypotetickým proviněním se vůči Kristově lásce vzniká podle 

Balthasara peklo v „novozákonním“, christologickém smyslu. Peklo existuje 

pro ty, zatíţené „dobrovolným hříchem po přijetí poznání pravdy... potom uţ 

není oběti za naše hříchy, jen hrozné očekávání soudu a ţáru“ (MP 155). Touto 

„pravdou“ je jistě Boţí záchrana v Jeţíši Kristu. „Poznání pravdy“ bude zřejmě 
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znamenat poznání Krista. Co je však oním „dobrovolným hříchem“? Hřích 

proti Duchu svatému? Pro Balthasara, zdá se, nejsou tyto spekulace důleţité. 

Důleţité je, ţe naše „rozjímání o pekle končí díkem Vykupiteli, který neukončil 

můj ţivot a nedal mi upadnout do nebezpečí zatracení“ (CM 26). Co je nad to, 

je pro takto vyznávajícího zbytečné. 
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Kristovo zakušení pekla „za nás“  

V Balthasarově teologii velikonočních událostí je všudypřítomný důraz na 

zástupnost Kristovy oběti, jeho oběť za nás (pro nobis), za naše hříchy („ὑπὲπ 

ηῶν ἁμαπηιῶν ἡμῶν“- 1 K 15,3; Ga 1,4; Ř 4,25). Hříchy všech jsou na cestě od 

Getsemane ke kříţi naloţeny na bedra jednoho, toho, který nezhřešil. Balthasar 

interpretuje celý Jeţíšův ţivot jako cestu ke kříţi; ten se odehrává s vědomím 

„hodiny“, která má přijít (T-D IV. 334). S příchodem hodiny (J 12,27) Jeţíš ke 

svému okolí spíše mlčí (TD II/2. 207). Čím víc se vydává (je vydáván), tím víc 

se vyčerpává (kenotická interpretace) a paradoxně tím více sděluje sebe i Otce: 

„Ecce Deus, to zjevuje kříţ (probodnutí)... Kříţ je definitivním představením a 

výkladem Boha, kterého nikdo nikdy neviděl (J 1,18)“ (MP 117). Jeţíš je o své 

vůli připraven přijmout Otcovu vůli, připraven podstoupit tíhu hříchu světa (PI 

115). V momentě, kdy byl vyvýšen na Golgatě, neleţely jiţ hříchy a viny světa 

na člověku, ale na Kristu. „Consummatum est!“(J 19,30) je vrcholem 

substitučního dramatu. Kříţ je místem vykoupení, na kříţi bylo završeno 

spásné dílo pro nobis, kdyţ nás Kristus zbavil našich vin. Odňatý hřích - hřích 

sám o sobě -  ale podle Balthasara dále lpěl na Kristu, a to ve své 

nejkoncentrovanější podobě. Hříchy světa byly soustředěny na jednoho 

člověka. V tomto bodě vidí švýcarský teolog soteriologické specifikum 

nadcházejícího, liturgicky odděleného dne, totiţ Soboty. 

U Balthasara jsme na Bílou sobotu vyzváni k meditaci nad ztotoţněním 

Krista s hříchem a nad zavrţením hříchu - tudíţ i Syna(!) - Otcem. Kristův pád 

do „zbořeného města nicoty“ (Iz 24,10) znamená, ţe hřích se na Kristových 

bedrech vrací tam, kam patří (MP 47). Ve své extrémní podobě je tak podle 

našeho autora hřích přemoţen aţ Kristovou přítomností v pekle, od kterého 

jako Beránek obdrţel klíče (Zj 1,18). Kristus podle něj sestoupil do místa 

(stavu) věčného zatracení, aby byl ztotoţněn s veškerým hříchem, a svým 

utrpením (zavrţením od Otce) uvedl v realitu objektivní vítězství kříţe i na 
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„druhé straně“. Kristus nesestupuje do „obydleného“ pekla, očistce či předpeklí 

spravedlivých, nýbrţ do stavu „čisté substanciality pekla“, kterou je „hřích sám 

v sobě“ (MP 173). Na Velký pátek je hřích zbaven moci nad člověkem. Na 

Bílou sobotu je od člověka abstrahovaný a na Krista naloţený hřích učiněn 

„peklem“ pro Krista. Kristus je první, kdo prodělává absolutní zkušenost pekla. 

Jako první si plně osvojuje, slovy Mikuláše Kusánského, vnitřní zrak smrti 

(„visio mortis“), kterým nazírá hřích v jeho úplné realitě, v beznaději, jako 

Boţí „Ne“ lidskému míjení se účelem. 

Kristus byl podle Balthasara nejen prvním, ale také největším „zakušitelem“ 

pekla, ve smyslu intenzity této zkušenosti. Jako je Syn Otci nepopsatelně blíţe 

neţ člověk, tak zaţíval Syn ztrátu této blízkosti nesouměrně více neţ my. On 

poznal, co je zatracení, On zakusil „druhou smrt“, abychom my touto cestou jiţ 

nemuseli jít. Kristus jako náš jediný soudce bude jako jediný schopen soudit 

spravedlivě, neb sám zná a ještě svou intenzitou překonává všechny dimenze 

lidské zkušenosti (GL VII. 233). 
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Pneumatologické aspekty sestupu do pekel 

Vydání Syna světu a temnotě hříchu můţe být podle Balthasara porozuměno 

jen perspektivou trinitárního sebepodstupování („self-surrender“) osob Trojice 

sobě navzájem.
80

 Balthasarovy trojiční analogie tematizují zejména vztah Otce 

a Syna. Bílá sobota nás uvádí do tajemství vzdálenosti mezi Otcem a Synem a 

tajemství Synovy přítomnosti v pekle. Jaké je místo Ducha Svatého na tomto 

bezboţném místě? 

Balthasarova pneumatologie obecně je věrná západní tradici určované 

předně augustinismem. Podle Balthasara je pouto vztahu mezi Otcem a Synem 

tak úzké a pevné, ţe se „materializuje“ ve třetí osobě. Ducha chápe jako 

ztělesnění lásky obou osob, lásky tak hmotné, ţe dává vzniknout osobě třetí 

(TD IV. 56-57). Duch je zhmotněním „vţdy větší“ a „vţdy nové“ lásky mezi 

Otcem a Synem.
81

 Třetí osoba je důkazem sebe-transcendence jejich lásky se 

všemi atributy jako novost, plodnost, kreativita, jinakost.
82

 Balthasar sám 

mluví o „zázraku“, kdyţ smíme věřit tomu, ţe „„personifikace„ jejich 

vzájemného dávání se jeví jako ‚dar v osobě„“ (PI 225). V druhém díle 

Theologik rozvíjí autor analogii Ducha jako díla dvou přátel, jako plod jejich 

společného „My“. O Duchu mluví téţ jako o dítěti, „plodu manţelské lásky“ 

(Cf. TL II. 54-57, 149-151, 154 note 37).
83

 

Byť zosobněn, Duch svatý jako osoba nabývá u Balthasara rysů poněkud 

anonymních. V Theodramatik IV. autor charakterizuje Ducha jako „der 

Unbekannte jenseits des Wortes“ (“ten Neznámý zpoza Slova“) (TD IV. 95-

105). Duch je personifikací Boţí svobody a lásky, nicméně zůstává spíše 
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neurčitý a neznámý. Připomíná „derivát“ společného „my“ obou milujících 

osob. Podle Thomase G. Dalzella odpovídá Balthasarův akcent na konečný 

individuální vztah s Bohem, který kaţdý věřící navazuje, jeho důrazu na 

intersubjektivní vztah „I-Thou“ mezi Otcem a Synem, čímţ je upozaděn 

komuniální rozměr Trojice jako společenství,
84

 a čímţ, můţeme dovozovat, 

jsou specifika Ducha zcela podřízena tomuto vztahu. Hypostatický ţivot Ducha 

je v posledku zaloţen vztahem Otce a Syna; Duch je „pouto lásky“ (vinculum 

amoris) mezi Otcem a Synem (Cf. Augustin v Liber de spiritu et anima). 

Na Bílou sobotu není „pouto lásky“ v pekle přerušeno či ztraceno. Duch 

podle Balthasara překlenuje vzájemné odcizení mezi Otcem a Synem, je 

mostem nad propastí. Ztráta spojení mezi oběma není absolutní. Duch je 

přítomen na kříţi i v pekle a dává porozumět těm, jichţ zraku je utrpení Syna 

vystaveno, všem „mrtvým“ (TL III. 380-92).
85

 Duch garantuje jednotu Otce i 

Syna. Jeho přítomnost tak z dogmatického pohledu zabraňuje ontickému 

oddělení Otce a Syna, a tudíţ úvahám o dvou Bozích, jakémsi „diteismu.“ 
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5) Diskuse 

„Sestup do pekel“ a proměna obrazu světa 

Hans Küng ve své knize o Apoštolském vyznání víry (1992) konstatuje, ţe 

článek o Kristově sestupu do pekel „ztratil pro dnešního člověka mnoho ze 

svého existenciálního významu,“ a je dokladem toho, ţe ne všechny články víry 

mají být přijímány se stejnou váţností.
86

 Joseph Ratzinger v „Úvodu do 

křesťanství“ otevírá své pojednání o Kristově sestupu do pekel slovy: „Patrně 

ţádný článek víry není našemu dnešnímu vnímání tak vzdálený jako tento“.
87

 

Küng se kloní k tradiční interpretaci Descensus jako evangelijního kázání 

vzkříšeného Krista mrtvým (především izraelským otcům) a současně jako 

„symbolu pro moţnost spásy rovněţ předkřesťanského a tudíţ nekřesťanského 

lidstva“.
88

 Ratzinger bude zase hovořit o lidské pekelné zkušenosti strachu ze 

samoty a ze smrti, pekle, které je Kristovou přítomností na tomto místě 

přemoţeno.
89

 Konfrontaci různých interpretací teologů současnosti 

s Balthasarem teď ale ponechme stranou a zaměřme se na úbytek oné 

existenciální naléhavosti a aktuálnosti víry v sestup. Zřejmě zde nemáme co 

dočinění s ničím menším neţ změnou paradigmatu v samotném vnímání světa. 

Sestup do pekel, ba samotné páteřní biblické schéma sestup/výstup, 

předpokládá starověkou představu tříposchoďového univerza: nebe-země-

podsvětí. Kamenem úrazu se modernímu člověku můţe stát jak příliš 

materializovaná řeč o Bohu „tam nahoře“ (jak upozorňuje ve svém slavném 

spisku anglikánský teolog John A. T. Robinson), tak řeč o Kristově sestupu 

„tam dolů.“ 
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Ve Starém zákoně není třípatrový obraz světa sám o sobě nikterak důleţitou součástí 

kérygmatu, nicméně jako se zaţitou strukturou se s ní počítá. „Zamířím-li k nebi, jsi tam, a 

kdyţ si ustelu v podsvětí, také tam budeš,“ říká ţalmista (Ţ 89,8)... Pokračuje Jeremiáš, 

připomínající Izraelcům v zajetí Hospodinovu moc: “Bohové, kteří neudělali nebe ani zemi, 

zmizí ze země i zpod nebes. On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým 

rozumem napjal nebesa“ (Jr 10,11-12). Prorok rozeznává nebe, svět pod nebem a zemi 

(pod světem). Podobně píše Pavel do Filip: “Aby se před jménem Jeţíšovým sklonilo kaţdé 

koleno na nebi, na zemi i pod zemí“ (Fp 2,10). Bibličtí pisatelé, slovy Johna A. T. 

Robinsona, „necítí vůbec potřebu tuto řeč nijak omlouvat... jsou s to pouţívat tohoto jazyka 

úplně nenuceně, protoţe jim nevadil. Kaţdý chápal, co to znamená...“ Lukáš píše o 

Kristově „vyzdviţení na nebesa“, kde „usedá na pravici Nejvyššího“ (Sk 1,9-11); stejný 

Lukáš ale také zavrhuje athénské představy o Bohu ţijícím v chrámech postavených 

člověkem a potřebujícím sluţeb lidských rukou (Sk 17,22-31).
90

 

 

Extrémním řešením by bylo z těchto důvodů článek z kréda vyškrtnout. Tak 

to navrhovali mnozí osvícení badatelé v 19. století (např. Frederic 

Huidekoper)
91

 i někteří dnešní reformovaní (např. Wayne Grudem).
92

 

Umírněnější postoje reflektující změnu paradigmatu a respektující znění kréda 

mají celé spektrum odstínů. Zde si dovoluji jako příklad uvést jiţ zmíněného 

Künga. Jeho východisko z obav moderního člověka je, ţe překonané obrazy 

světa nejsou pro dnešního křesťana nijak závazné, a ţe záleţí spíše na smyslu 

výpovědi v daném kontextu. Ano, Descendit ad infera  můţe „padnout jako 

oběť“ svému dnes jiţ neprůchodnému mytologickému vyjádření. Máme-li ho 

v Krédu, pak na něj není vhodné klást svébytný důraz, neb představuje „jen“ 

jakési předznamenání Vzkříšení. Tak se s Descensus Christi vyrovnává 
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Küng.
93

 Jak s myšlenkami tohoto typu pracuje H. U. von Balthasar? 

Konfrontace s Küngem je zde samozřejmě umělá, nicméně dobře ilustruje apel 

moderní teologie na claritas - jasnost, srozumitelnost a sdělitelnost výroků 

směrem k praktickým ohledům křesťanské spirituality a bohosluţby. Otázkou 

pak je, zda sestup do pekel není na překáţku claritas křesťanského ţivota i 

zvěstování (tato diskuse v závěru práce). 

Podle Balthasara je třeba spjatost výpovědí o Bohu s dobovými představami 

o světě reflektovat, avšak zároveň si být vědom toho, ţe ty v kontextu 

výpovědí víry nechtějí podsouvat vědeckou představu světa, ale prostředkovat 

„přirozenou (duchovně-smyslovou) vizi běţného člověka“ (MP 133). 

Demytologizací těchto představ bychom podle něj ztratili dostupný jazyk a 

v posledku i samotný kérygmatický obsah výpovědí. Obrazné a nutně lidské 

mluvení o Bohu nevytváří nic víc neţ „vzorový, rétoricky zdobený lingvistický 

šat na těle, které samo není vůbec mytické“ (MP 134). Mytologie nezastiňuje 

kérygma ve své jasnosti a srozumitelnosti (claritas), spíše ho „zdobí“. Je-li 

Balthasar vůči některým mytickým obrazům kritický, děje se tak na základě 

obsahu těchto výpovědí, ne a priori kvůli neadekvátnosti paradigmatu. V tomto 

světle je třeba vidět jeho kritiku tradiční interpretace Hádu jako „mytologické 

čekárny“ či „místa boje.“ 

Doposavad nejdůkladnější prací o Balthasarově teologii Bílé soboty je 

monografie americké teoloţky Allysy L. Pitstick, „Light in Darkness: Hans 

Urs von Balthasar and the Catholic Doctrine of Christ's Descent into Hell“ 

(2007). Jak bude vzápětí diskutováno, její rozbor přináší váţné a legitimní 

námitky vůči Balthasarově teologii. V čem se ale Pitstick dle mého názoru 

mýlí, je její líčení Balthasara jako velkého „demytologizátora“, aby mu 

obratem vytkla, ţe sám přináší neméně mytologické - ba co více, nekatolické 

(!) - obrazy sestupu. John K. Riches v jím redigované knize „The Analogy of 
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Beauty: The Theology of Hans Urs Von Balthasar“ (1986) zaujímá jiné, dle 

mého názoru, vyváţenější stanovisko: „Zde [na Bílou sobotu] je Balthasarova 

teologie značně mytologická, ale zároveň se dotýká těch nejskutečnějších 

(„most concrete‟) věcí. Modernímu myšlení a názorům naprosto cizí, a přesto 

se ve stejné chvíli ocitáme v samotném nervovém centru („the nerve of‟) 

soudobé teologie v učení o ukřiţovaném Bohu, naději a osvobození.”
94

 

Balthasarova kontemplace ústí dle mého názoru ve dva silné a inspirativní 

momenty: 1) rozměr Soboty coby „absence Boha“ a 2) radikální 

eschatologická naděje.  
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Bílá sobota a spiritualita absence Boha 

 

„Saturday‟, whether Holy or not, is where we live most of our life. 

George Steiner
95

 

 

Bílá sobota jako den smrti, osamění a vzdálenosti Syna od Otce. S těmito 

důrazy se lze v liturgické praxi setkat a různě je proţívat. Je den ticha, 

rozjímání nad smrtí Pána, aţ do západu slunce se nekonají ţádné obřady. 

Meditace nad mrtvým můţe nabývat různých podob a můţe vést k různým 

podnětům a aktualizacím. Podle Josepha Ratzingera se například tato událost 

pojí s vezdejší, lidskou a „neslýchanou zkušenosti naší doby, která anticipuje 

to, ţe Bůh je prostě nepřítomný, ţe je přikryt v hrobě, ţe se uţ neprobudí, uţ 

nepromluví, takţe uţ ho ani není potřeba popírat, ale dá se prostě minout.“
96

 

Nietzscheho výrok „Bůh je mrtev, to my jsme ho zabili“ patří podle Ratzingera 

do tradice pašijní zboţnosti. Od Olivové hory po „...Jeţíšovo zvolání na kříţi, 

v němţ jsme nalezli vyjádřeno jádro toho, co znamená Jeţíšovo sestoupení, 

jeho podíl na smrtelném údělu člověka... se ukazuje... radikální osamělost, 

naprostá opuštěnost.“
97

 Zkušenost Kristova je podle Ratzingera i zkušeností 

člověka. Člověku je ze samé podstaty vlastní opuštěnost, kdyţ není schopen 

dosáhnout nejskrytějších hlubin druhého, úplně ho poznat, zmocnit se ho. 

Druhý vţdy odchází nepoznán. V nejhlubším základě naší existence jako by 

sídlilo zoufalství, propastná samota. Strach světa je nakonec strachem z této 

samoty. Ne nadarmo, pokračuje Ratzinger, Sartre vystavěl svoji antropologii 

právě na této představě.
98

 Tuto touhu zmocnit se druhého, fakt, ţe jsme si 

„navzájem, a tudíţ i kaţdý sám sobě, ‚peklem„“, reflektuje (na jeho zvyklosti 
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velice expresivně) i Balthasar, a to v krátké stati „Der Bruder, für den Christus 

starb“ (1970). Ve světě kolem sebe vidí zakořeněný „kolektivní egoismus“: 

„Kaţdý bude nepřítelem kaţdému, protoţe nikdo uţ nedokáţe být přítelem sám 

sobě ... za ohlušujícím zvukem dialogu, který na sebe křičíme, je ticho smrti.“
 99

 

Mezi lidmi vzniká propast pekelných rozměrů. 

 

Snaha o překlenutí této propasti je dle mého názoru i hlavním tématem Sartrova „Bytí a 

nicoty“ (1943). Člověk podle Sartra zaţívá obrovský vnitřní nepokoj, neboť neví, zda je ve 

vědomí druhého v bezpečí. Tento nepokoj vychází i z toho, ţe sám sebe člověk ve svém 

bytí-pro-druhého zakouší a uchopuje jako něco, co můţe být kdykoli překonáno vztahem 

k jiné věci. A tak Sartre touţí „po bytí, které by vidělo, co smýšlí druhý o mně“ i „svědku a 

stráţci toho, čím je mé bytí-pro-druhého v mých vlastních očích... Bůh ví, co jsem pro něho! 

Bůh ví, jak o mně smýšlí!“
100

  Vedle já a ty se na scéně objevuje nepoznatelný třetí, který je 

od nás zásadně odlišný, a který je s to pojímat nás jako my.
101

 Pro Sartra zůstává existence 

tohoto třetího jen ve sféře zboţných přání a je to právě jeho absence, co vytváří naléhavost 

a zapeklitost onoho intersubjektivního dramatu v jeho filozofickém programu. 

 

Bílá sobota staví křesťana před stejný problém jako diskurs o „třetím“ ve 

filozofii Jeana-Paula Sartra: „Kdyby“, slovy Josepha Ratzingera, „vznikla tak 

hluboká opuštěnost, do níţ by uţ nedosáhlo ţádné TY, pak by byla dána 

skutečná, totální samota a hrůza, to, čemu teolog říká „peklo“.
102

 Tuto tíseň, 

kdy ještě není zřejmé a dostupné ţádné „TY“  (u Sartra neexistuje vůbec), není 

moţné nějak povrchně odbýt. „Nedostávání se Boha“ představuje legitimní 

důraz Bílé soboty. Jako ilustraci tohoto pohledu si dovolím uvést Alana E. 

Lewise a jeho článek publikovaný ve Scottish Journal of Theology (1987). 

Podle Lewise je Bílou sobotu třeba nahlíţet prizmatem Exodu; ten 

předpokládá zkušenost zotročení, a to takovou, kdy zotročené jiţ přepadla 
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beznaděj. Anamnéza beznaděje, to je podle Lewise jádrem Soboty; 

„remembering how it felt.”
 103

 Zkušenost naprosté beznaděje podle něj 

symbolizuje Osvětim. Totální absence Boha, bezvýchodnost situace, to zaţívají 

jak oběti vyhlazovacího tábora, tak v jiné podobě a míře i učedníci 

bezprostředně po smrti svého mistra. Anamnéze Exodu jako ţivota v zajetí, 

tváří v tvář smrti, je vzpomínkou jiţ vyvedených, nicméně vzpomínkou, kterou 

je neustále třeba drţet v paměti jako naprostou absenci Boha, Boţí přízně a 

blízkosti. Lewis vidí paprsky Vzkříšení ze tmy Bílé soboty, ne naopak. 

Vzkříšení je vzestupem z hlubin pekla.
104

  

Bílá sobota staví před křesťana nejen problém smrti a bezvýchodnosti, ale 

předznamenává i cestu záchrany: umučený Kristus jako úplný imago Dei 

vstoupil do „našich pekel“. Sobotní rozměr jeho smrti jakoby symbolicky 

zacelil, překlenul onu pekelnou propast. „Kde uţ nás nedokáţe dostihnout 

ţádný hlas, tam je On,“ píše Ratzinger.
105

 K tomu poznamenává H. U. von 

Balthasar: “Napříč vakuem pekla zaznívá jedno [biblické] slovo:‚láska aţ do 

konce„ (J 13,1).“
106

 Descendit ad infera. Kristus sám vstoupil do této 

bezvztaţnosti. Podle Ratzingera spočívá smysl této výpovědi v tom, ţe naše 

smrt jiţ nemusí znamenat „peklo“. Starozákonní šeol - pojem obsahující v sobě 

„smrt“ i „peklo“ - je tímto překonán. Křesťanské dogma o pekle sice vychází 

z myšlenky šeolu, tento základ je ale radikálně proměněn naukou o vzkříšení 

z mrtvých a naukou o dialogické nesmrtelnosti (dialogickém vztahu mezi 

člověkem a Trojjediným Bohem v Jeţíši Kristu). Cílem učení o pekle obecně 

nemá podle Ratzingera být výpověď o „onom světě“, nýbrţ upozornění na to, 

co se týká tohoto světa a naší nynější existence před Bohem. Tak je třeba 
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vnímat i podobenství Jeţíše z Nazareta o gehenně; ta nejsou “reportáţí 

z budoucnosti“, ale výzvou k obrácení. Výzva je opřena o varování před tím, 

kam by nás hřích dovedl, kdybychom se neobrátili. „Peklem je uţ jen záměrné 

uzavírání sebe sama anebo, jak říká Bible, ‚druhá smrt„.“
107

 Eventualita 

„druhé smrti“ (Zj 20, 14) není zrušena. Podobně v Balthasarově teologii není 

peklo Kristem anulováno, ale přemoţeno. Balthasar jde ale ještě dál neţ 

Ratzinger. 

Kristus v jakémsi „spoluutrpitelském modu“ („in the mode of 

compassio“)
108

 trpí s těmi, kdo by zde oprávněně měli být, totiţ právě s těmi, 

kdo jiţ „záměrně uzavřeli sebe sama.“ Podle Balthasara podstupuje Kristus 

toto utrpení zástupně za ně; podstupuje „druhou smrt.“ Dochází zde 

k paradoxu. Ten, který varuje před zatracením (Mt 10,28), je sám zatraceným 

učiněn, aby byl nablízku všem zatraceným. Sobotní událost je podle Balthasara 

radikálním vyjádřením toho, ţe Bůh člověka neopouští ani ve stavu negativity 

jeho volby, ani v pekle. Tento moment si jistě vyţaduje bliţšího pojednání. 

Proto nyní přikročme k fundamentální kritice Balthasarovy sobotní teologie, 

kterou dobře prostředkuje kniha Světlo v temnotách jiţ zmíněné americké 

autorky. 

 

 

 

 

 

                                                 
107

 RATZINGER, Joseph. Op. cit., s. 213. 
108

 PITSTICK, Alyssa Lyra. Light in darkness: Hans Urs von Balthasar and the Catholic 

doctrine of Christ's descent into Hell. Grand Rapids, Cambridge: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 2007, s. 112. 



63 

 

Fundamentální kritika Balthasarovy kontemplace Bílé soboty  

Pozornost A. L. Pitstickové je zaměřena na tři základní premisy 

Balthasarova vyobrazení Descensus Christi; daly by se formulovat takto: 1) 

Sestup je pokračováním spásné účinnosti a utrpení kříţe, 2) Pekelná muka 

převyšují utrpení kříţe, 3) Kristus je doslova „učiněn hříchem.“ 

 

1) Sestup je pokračováním spásné účinnosti a utrpení kříže. Balthasar: 

Kříţem je člověk vykoupen z moci hříchu, protoţe jeho viny jsou naloţeny na 

Krista. Hřích je abstrahován od člověka, stále ale ulpívá na Kristu. Smíření 

Boha se světem není samotnou Kristovou smrtí na kříţi kompletní. Trest za 

hřích je zástupně splacen aţ Spasitelovou kontemplací pekla.  

To, ţe se Balthasar na tolika místech a na takovém prostoru věnuje 

dostatečnosti kříţe k naší spáse, lze s trochou nadsázky vykládat tak, ţe si je 

sám vědom problematičnosti svého sobotního líčení, a ţe implicitně 

zapracovává polemiku. Zdůrazňuje, ţe Jeţíš skutečně zemřel na kříţi, a ţe je 

tím zbaven veškeré tělesné i mentální „aktivity“ vyplývající z jeho lidské 

přirozenosti. Autorova argumentace je aţ pronikavě staurocentrická: „Pokud 

zakušení smrti na kříţi má objektivně obsahovat vítězství nad protivníkem, není 

uţ potřeba nějaká subjektivní zkušenost tohoto boje, natoţ pak triumfálního 

taţení“ (MP 148). Převládající interpretaci Kristova sobotního vítězství a 

„kázání duchům ve vězení“ Balthasar kritizuje z pozic teologa kříţe; navíc 

s lehce karikujícím podtónem („triumfální taţení“). Sobota, zdůrazňuje, je 

manifestací jiţ v den Ukřiţování vybojovaného vítězství (sobotní vítězství „na 

druhé straně“ je „efektem“ či „analogií“ pátečního vítězství na kříţi). Stejný 

Balthasar však od katolicky přijímané myšlenky, ţe Kristova duše (sjednocená 

s boţskou přirozeností) pokračuje na cestě „dolů“, přistupuje k popisu Kristovy 

„visio mortis“ v pekle, a k tezi o zástupné a spásonosné dimenzi kontemplace 

smrti Kristovou duší v gehenně. Balthasar klade důraz na Kristovu smrt na 
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kříţi; ta ale Krista posouvá jen o jedno stádium smrti dál, tentokráte k 

„opravdové“ smrti, smrti duše (Cf. MP 50). Skutečně se zdá, ţe aţ uvrţením 

Spasitelovy duše do „ohnivého jezera“ (Zj 20,14) - smrt, před kterou sám Jeţíš 

varuje v Mt 10,28 (!) - je tím pravým finále jeho poslání, jeho kenoze. Má být 

takovéto líčení obhajováno? Tlumočí věrně („katolicky“, „tradičně“, „správně“ 

- jakkoli to nazveme) claritas evangelia? 

 

2) Pekelná muka převyšují utrpení kříže. Balthasar: V pekle Kristus 

zakouší naprosté odcizení vyplývající z podstaty hříchu, naprostou ztrátu 

komunikace s Otcem (přítomnost Ducha svatého není Synem vnímána). 

Kristova agonie je nesouměřitelně větší neţ poena damni kteréhokoli 

z hříšníků. 

Balthasar vychází z toho, ţe od lidí abstrahovaný hřích, který nyní ulpívá na 

Kristu, na něj doléhá v daleko děsivější a koncentrovanější podobě. Jedná se 

zde vlastně o aplikaci jiţ zmíněné myšlenky z jeho teologické estetiky, totiţ ţe 

hloubka poníţení Syna je úměrná jeho velikosti a slávě. Tento bod bude 

souhrnně diskutován v následujícím odstavci. Otazníky ze závěru bodu 1) tím 

jen nabírají na intenzitě. 

 

3) Kristus je doslova „učiněn hříchem.“ Balthasar mluví explicitně o 

„zavrţení Syna Otcem“; důvodem je ztotoţnění Syna s hříchem (Cf. 2 K 5,21). 

S hříchem tak Otec zavrhuje i Syna; Syn je objektem Otcova hněvu: „Bůh 

v něm proklel (a tak zapudil) vše vůči boţství nepřátelské (‚hostile to the 

Divinity„)“ (T-D IV. 496). Pátkem je u Balthasara oddělen hřích od člověka 

(„Dokonáno jest!“ - J 19,30), aby byl v Sobotu hřích odvlečen „tam, kam 

patří“.
109
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Allysa Pitstick označuje Balthasarovu substituční teologii jako s tradicí 

církve diskontinuitní, historicky marginální a nekatolickou; ve starším 

komentáři (2006) ji dokonce prohlásila za „heretickou“.
110

 Potvrdit to podle ní 

měly i příslušné články pokoncilního katechismu.
111

 Edward T. Oakes (2006), 

hájící v balthasarovské debatě na stránkách ţurnálu First Things legitimitu 

učení švýcarského teologa, vzpomíná slov kardinála Schönborna, předsedy 

komise pro přípravu nového katechismu: „Onen krátký paragraf  [KKC § 633] 

o Jeţíšově sestupu do pekla se drţí běţného úzu církevní exegetické tradice. 

Nové interpretace, jako je například ta Hanse Urs von Balthasara (a jeho 

kontemplace Bílé soboty), jakkoli hluboké a uţitečné mohou být, nebyly ještě 

zaţity a recipovány natolik, aby mohly být zahrnuty do Katechismu.“
112

 Od 

roku 1997, kdy Jan Pavel II. schválil latinskou verzi katechismu, uplynula jiţ 

řada let. Jak tato recepce pokračuje? V krátkém ohlédnutí se omezím na 

anglosaskou debatu. 

 

Kromě jiţ zmíněného „Světla v temnotách“ vzniklo a stále vzniká velké mnoţství 

balthasarovské sekundární literatury. V Británii je švýcarský teolog významně recipován 

mladou generací proponentů ortodoxního hnutí v rámci anglikanismu: viz např. sborník 

"Balthasar at the End of Modernity" (2001).
113

 Velkou práci na překladech Balthasara do 

angličtiny odvedl John Saward. Sawardův postoj k Balthasarově teologii nicméně doznal 

změn. Jeho práce „The mysteries of March: Hans Urs von Balthasar on the Incarnation and 

Easter„ z roku 1990 ještě vykládá teologii Bílé soboty bez náznaku kritiky. V pozdějších 

dílech (např. The Sweet and Blessed Country, 2005) je jiţ značně rezervovaný, a to zejména 

v otázkách eschatologie. Není náhodou, ţe Pitstick byla Sawardovou studentkou. 

Z novějších prací v anglosaském prostředí lze zmínit i kritiku sobotního dramatu v knize 
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Karen Kilbyové, „Balthasar: A (Very) Critical Introduction„ (2012). Kilbyové úvod 

podrobuje kritice samotný Balthasarův styl teologické práce, který je podle ní aţ bohorovně 

jasnozřivý a tak autoritativní, ţe odporuje obsahu jeho teologie. V Theo-dramatu, kde podle 

Balthasara nelze zaujmout pozici vně spásného dění, se autor podle ní pasuje do role 

nestranného „divadelního kritika“, kterému jako jedinému je toto dopřáno.
114

 Autorka se 

snaţí hledat vyváţenější přístup k recepci díla švýcarského myslitele, která se podle ní od 

okrajového zájmu 50. a 60. let posunula aţ k nekritické glorifikaci a hagiografii autora a 

jeho díla ve světle přízně Jana Pavla II. a Benedikta XVI., kteráţto podle ní trvá dodnes. 

Balthasarovy sympatizanty lze nalézt soustředěné zejména okolo ţurnálu Communio nebo 

nakladatelství Ignatius Press. Toto nakladatelství například v roce 2013 odstranilo ze svých 

webových stránek kritickou recenzi k Síle křesťanské naděje jednoho amerického autora; 

coţ vyvolalo vlnu kritiky.
115
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Legitimita naděje na spásu všech 

Balthasarova kontemplace Bílé soboty ústí, jak bylo jiţ pojednáno, 

v eschatologickou naději na spásu všech a všeho stvoření. Tento aspekt Soboty 

se stal moţná nejhojněji diskutovanou otázkou Balthasarovy teologie vůbec. 

Nutno dodat, ţe v mnohých případech se jedná o otázku špatně poloţenou, coţ 

v důsledku vedlo a vede k značným desinterpretacím. Podat podrobný výčet 

Balthasarových kritiků a přesně zmapovat danou diskusi je úkol takřka 

nesplnitelný. Následující řádky vycházejí ze spisu Síla křesťanské naděje. 

Hned zkraje je třeba říci, ţe Balthasar netvrdí, ţe peklo bude na konci časů 

jistě vyprázdněno, a ţe duše zatracených i duše démonů budou jistě s Bohem 

smířeny. Autor nikde jako teologickou pravdu neprezentuje to, ţe všichni 

budou spaseni. Teze o zaručeně prázdném pekle jsou podle něj čiré spekulace 

stejně jako, z druhé strany, výroky o pouhém zlomku zachráněných a 

odsouzené massa damnata. Co Balthasar říká je, ţe máme právo a dokonce i 

povinnost naděje na spásu všech, neboť není nemoţné, aby i ten nejhorší 

hříšník nebyl před smrtí pohnut Boţí milostí k lítosti a obrácení. Pokud 

nepřijmeme za vlastní naději v moţnost záchrany všech, pak nemůţeme dost 

dobře ţít se všemi v solidaritě; obzory naší lásky k druhým by měly své 

předem vymezené mantinely. Spása všech není u Balthasara epistemologickou 

jistotou, ale lze ji vyznat jako naději. 

Mezi přímé odpůrce Balthasarova vyjádření patřil například Gerhard 

Hermes, podle něhoţ nelze takto doufat proti „vyslovené Boţí vůli“. Je-li peklo 

skutečné - tedy ne pouze moţné, jak tvrdí Balthasar - pak existují i objektivní 

důvody pro moţnost zavrţení, jak o nich čteme v Písmech.
116

 Z bohaté 

literatury stoupenců partikularistického tábora uveďme knihu Ralpha Martina 

„Will Many Be Saved?: What Vatican II Actually Teaches and Its Implications 
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for the New Evangelization“.
117

 Martin zde podrobuje kritice podle něj 

praktické misiologické implikace klíčových pasáţí koncilních dokumentů 

(např. LG 16). Jestliţe nebude církev spásu nabízet jako exkluzivní „přidanou 

hodnotu“ členství, pak se neliší od jiných zájmových skupin, a v podstatě nemá 

co nabídnout. Tyto „univerzalistické“ tendence v římskokatolické církvi 

připisuje autor na vrub ideovému vlivu eschatologických koncepcí Karla 

Rahnera a právě H. U. von Balthasara. Martin dále kritizuje takovou 

evangelizaci, která zdůrazňuje pouze „příjemnou“ a „pozitivní“ stránku 

evangelia, a o pekle z různých důvodů mlčí. To je vytýkáno například 

Evangelii Nuntiandi Pavla VI. nebo Redemptoris Missio Jana Pavla II. 

Balthasarovo a Martinovo předporozumění spáse je natolik odlišné, ţe je 

obtíţné s podobnými argumenty vůbec pracovat. Balthasar na rozdíl od 

Martina nesdílí představou o spáse (resp. o nebi) jako o stavu „individuální 

blaţenosti“. Balthasara provází víra ve spásu jako věčnou lásku, rytmický 

pohyb mezi nebem a zemí; ona „dialogická nesmrtelnost“ (pojem vypůjčený z 

Ratzingerovy v Eschatologie). Spása má u Balthasara komuniální, aţ kosmický 

charakter. Vzpomíná výroky Terezie z Lisieux: „Mé nebe bude na zemi... ani v 

nebi nebudu mít klid, dokud nebudou spaseny duše.“ Podle Terezie není v nebi 

dokonalá radost, dokud tam nebudou všichni.
118

 Tomuto pojetí spásy rozhodně 

nelze vytýkat misijní a evangelizační pasivitu. 

Odpověď na námitky exkluzivistů je prostá. Balthasar neučí univerzalismu 

(či inkluzivismu), ale univerzální (či inkluzivní) naději. Švýcarský teolog si je 

vědom toho, ţe evangelia nás často Jeţíšovými ústy varují před moţností 

zatracení. Vůči Boţí milosti lze zaujmout zatvrzelý postoj. Eventualita 

zatracení, jeţ je dána svobodou člověka, trvá, avšak není nikdy jistá. Postoj 
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naděje je moţný a jedině smysluplný právě ve stavu této nejistoty. Magisterium 

v dějinách nikdy a na nikoho peklo oficiálně nevztáhlo. Realita hříchu a do očí 

bijící nespravedlnosti tuto naději nedusí, spíše posilují. Vţdyť „kde se rozmohl 

hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost“ (Ř 5,20 - CEP). U 

Balthasara jsou Boţí milosrdenství a Boţí spravedlnost přítomny zároveň. 

Nelze objasnit, proč to či ono Bůh odpouští, či zatratí. V těchto otázkách je 

Balthasar silně zajedno s Barthovou teologií svrchovaného Boha. 

Závěrem bych citoval z Katechismu katolické církve: „Církev se modlí v 

naději, aby ‚všichni lidé došli spásy„ (1 Tim 2,4)“ (KKC §1821). Stejný verš je 

citován i v § 1058: „Církev se modlí, aby se nikdo neztratil: „Pane, nedopusť, 

abych se kdy odloučil od tebe.“ Je-li pravda, ţe se nikdo sám nemůţe spasit, je 

také pravda, ţe Bůh „chce, aby se všichni lidé zachránili“ (1 Tim 2,4), a ţe u 

něho „je moţné všechno“ (Mt 19,26).“ 
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6) Vlastní reflexe 

O teologii Bílé soboty toho bylo v předkládané práci řečeno mnohé. Uvedl 

jsem základní biblické zdroje, představil víru v Kristův sestup do pekel 

z hlediska dogmatického i historického a podrobněji se zabýval její interpretací 

v díle H. U. von Balthasara. Výklady Descendit ad infera lze redukovat na dva 

základní pohledy. Buď Kristův sestup vidíme jiţ ve světle Vzkříšení, nebo ještě 

ve stínu kříţe. Na jedné straně je ikona Anasthasis a důraz na Spasitelovo 

vítězství a přemoţení zlého, na straně druhé kontemplace závaţnosti smrti a 

smrtelnosti - Boţí i lidské. Spíše neţ o protikladných pohledech můţeme dle 

mého názoru hovořit o dvou rozměrech Soboty. Oba jsou legitimní a důleţité, 

byť o prvním lze hovořit jako o hlouběji zakořeněném a shodněji zastávaném. 

Oba, slovy Jana M. Lochmana, poukazují na „šíři a hloubku [stejného] 

vysvoboditelského díla Jeţíše Krista.“
119

 

Balthasar ve své sobotní vizi Kristova sestupu popisuje ty nejtemnější stíny 

kříţe. Za nejsilnější momenty jeho kontemplace sestupu do pekel povaţuji 

Kristovu solidaritu s mrtvými a renesanci v propojení Soboty s eschatologickou 

nadějí. Kristův sestup jako solidarita se všemi „teologicky mrtvými,“ těmi, 

kteří jiţ zatratili nejen bliţní, ale i sami sebe, radikalizuje evangelium i za 

horizont smrti. Přítomnost lásky v pekle je pro peklo odzbrojující. Nastává 

výstup k Otci spolu s osvobozenými hříšníky. Zde uţ prosvítají první paprsky 

Vzkříšení. 

Švýcarský teolog se vymezuje vůči příliš materializované víře v Kristův 

sestup do Hádu. Domnívám se, ţe na jeho pojetí Soboty musíme nahlíţet 

stejným prizmatem, neb jinak by se skutečně jednalo jen o výměnu staré 

mytologie za novou, jak tvrdí Allysa Pitstick. Mám za to, ţe v kontemplaci 

Soboty, jakou předkládá H. U. von Balthasar, jsou zabudovány mechanismy, 
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které přílišné materializaci vyloţeně brání. Za výborný příklad povaţuji 

chronologicky neřešitelný problém, totiţ s kým se sestupující mrtvý Kristus 

mohl setkat, kdyţ právě jeho smrt zakládá existenci pekla. Paradoxiální povaha 

Balthasarova teologického myšlení, všudypřítomná obraznost otevírající se 

hloubkám mystiky, koncepty vypůjčené ze světa poezie nebo dramatu, to vše 

vypovídá o metodě, jíţ jsme se zabývali na začátku, a jeţ nás přivádí k podstatě 

věci. Nelze vytvořit „jízdní řád“ či „kroniku“ Kristova působení od kříţe po 

zjevování se svědkům. Sobotu lze kontemplovat, promýšlet ji vnitřním zrakem 

víry a poměřovat ji evangeliem i naší zkušeností. Lze v ní spatřovat jak 

dovršení kenoze, tak předobraz Vzkříšení. Jako křesťan nejsem nucen ani 

povinen si vybrat mezi dvěma „konkurenčními“ pohledy. Na Bílou sobotu 

mohu vidět obé. 

Na samotném Balthasarově vylíčení velikonočních událostí přesto nalézám 

momenty, se kterými se ztotoţnit nemohu. V první řadě se jedná o model 

smíření, který v mnohém připomíná satisfakční teorii Anselmovu a penální 

substituci běţnou v reformovaných kruzích. V těchto systémech je 

zdůrazňováno, ţe Kristus byl učiněn hříchem; tedy nejenţe na sebe hříchy 

lidstva vzal, ale ţe byl ztotoţněn se samotným hříchem (Cf. 2 K 5,21). 

Identifikací Syna s hříchem přechází na Syna Otcův hněv a Syn je Otcem místo 

nás zavrţen. Balthasar na tuto linii uvaţování o Kristově oběti navazuje a 

opatřuje ji pevným trinitárním rámem: Otcovo prokletí hříchu světa - jeţ plně 

dolehne na toho, kdo jej nese (Ga 3,13) - je podle něj třeba vidět v kontextu 

proudu lásky Otce, který vydává Syna (J 3,16), a sebe vydávající lásky a 

poslušnosti Syna vůči Otci. Konečné mnoţství nahromaděného hříchu je 

spáleno vše přesahující nekonečnou láskou mezi oběma (GL VII. 225). 

Balthasar na hlubší rovině vychází ze zásady „Co není strpěno, nemůţe být 

uzdraveno.“ Jedná se o parafrázi tradičního výroku „Co není Logem přijato, 

nemůţe být spaseno“. Domnívám se, ţe Řehoř z Nazianzu či Atanáš zde však 
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mají na mysli „tělo“ či „lidskou přirozenost“, ne realitu hříchu. Vţdyť jak 

potom chápat slovo Písma, ţe „ve všem nám byl podoben kromě hříchu (Ţd 

4,15)?“ Kristus nesl naše viny, s hříchem ale nemůţe být totoţný. Musím se 

přiznat, ţe je mi daleko bliţší tradiční pojetí Kristovy oběti, kdy mezi Otcem a 

Synem není po čas Kristova utrpení ţádného protikladu nebo hněvu, kde Syn 

svobodně nabízí svou oběť Otci, a Otec ji svobodně přijímá (Cf. Tomáš 

Akvinský, ST III Q.47 a.3). Pomocí pojmu „substituce“ se dle mého názoru 

podtrhuje skutečnost, ţe Kristus na sebe doopravdy bere situaci hříšníků. U 

Balthasara bychom zřejmě pouţili termínu „solidarita“. Nejde a priori o to, ţe 

by Otec trestal nebo zavrhnul Krista místo nás, ale ţe takovou nabídku učiní 

sám Kristus, a Otec na ni přistoupí. Zde však vcházíme na půdu osobních 

vyznání a přesvědčení. Naše kroky směrem k tajemství Velikonoc se musí 

vyznačovat nejen pokorou nad vlastními soudy, ale i respektem k víře druhého. 

Dlouho jsem zvaţoval, jaký postoj zaujmout k Balthasarově pojetí sestupu 

do pekel z hlediska teologie kříţe. Došel jsem pro sebe k závěru, ţe 

odstraníme-li ostré hranice mezi jednotlivými dny velikonočního tridua, 

kontroverze mizí a dostavuje se celistvější pohled. Jsem členem reformované 

církve, kde často klademe důraz na dostatečnost kříţe k naší spáse. Důraz je to 

samozřejmě oprávněný a naprosto zásadní. Co pak ale představuje pro naši 

spásu Vzkříšení? V kruzích, kde se pohybuji, bývá Neděle často zastíněna 

velikostí Pátku. Málokdo by ale zpochybňoval, ţe Vzkříšení je pro naši spásu 

důleţité. Proč by i Sobota jako den pohřbu a smrti našeho Pána nemohla být 

relevantní z hlediska soteriologie? V tomto ohledu pro mne Balthasarova 

Sobota, kdy Kristus ještě trpí a klesá, nepředstavuje problém. Páteční utrpení 

kříţe přechází v pochmurnou spiritualitu dne pohřbu, dne čekání a beznaděje, 

který prosvětlí aţ paprsky naděje nedělního rána. Jedná se o jednu velikonoční 

událost, jejíţ dynamika je dána specifičností jednotlivých dnů. Bílá sobota má 
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svůj zvláštní teologický a liturgický obsah, od sousedících dnů tridua je však 

neoddělitelná. 

Je Balthasarovo pojetí Kristova sestupu do pekel jasné a srozumitelné (to co 

jsem nazval jako claritas) z hlediska praktického křesťanského ţivota? Za 

nejsnáze komunikovatelné pojetí sestupu povaţuji to tradiční, totiţ ţe 

představuje evangelijní zvěst předkristovským spravedlivým, eventuelně 

symbol zjevení Boţí záchrany v Kristu pohanům (Küng); samozřejmě za 

předpokladu, ţe se osvobodíme od časných a materiálních představ na nějakém 

místě opravdu „čekajících“ lidí. Sestup do pekel nám skutečně bude lépe 

vykládat jiţ v kontextu Vzkříšení. Descensus ve stínu kříţe je poměrně těţko 

pochopitelnou událostí. K vyznání, ţe Kristus za nás zemřel na kříţi, bychom 

pak měli dodat ještě to, ţe za nás sestoupil do pekel. Ono za nás je právě důraz 

Speyrové a Balthasara, v Apostoliku jej takto explicitně neslyším. Skutečně to 

vypadá, ţe u Balthasara stojí kříţ a sestup do pekel vedle sebe jako dvě spásné 

události. Zvěst se tím komplikuje a naše pozornost můţe být velice jednoduše 

pohlcena podruţnými spekulacemi o podsvětí. V reformované teologii, kde 

sestup do pekel náleţí ještě do Kristovy cesty poníţení, zase veškeré 

specifikum Soboty padá tvrzením, ţe ono peklo je vlastně peklem kříţe; jde 

tedy jen o jakýsi „básnický obrat“, ilustraci pekelných muk na kříţi a opuštění 

Syna Otcem. Tento výklad zase dle mého názoru celou věc zplošťuje. Moţná 

je dobře, ţe článek o Kristově sestupu do pekel ztratil v porovnání se 

starověkem mnohé ze svého existenciálního významu. Nahrazování 

nepůvodního Hölle v krédu přiléhavějším Unterwelt, k němuţ přistupují 

například církve v Německu, je snahou historicky odůvodněnou, ovšem ne 

příliš šťastnou. Vţdyť kdo dnes rozumí pojmu podsvětí? Jisté je, ţe nahrazení 

tohoto termínu význam článku ještě více oslabí; a to nemusí být na škodu. 

Z Balthasarova díla vztahujícího se tak či onak k tajemství Soboty mi 

vyvstávají i dílčí otázky, na které se mi nijak odpovědět nepodařilo. 1) 
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Balthasarova teologie Bílé soboty počítá s moţností postmortální očisty, 

konkrétně pak sestoupivším Kristem nabízenou „druhou šancí.“ Je u Balthasara 

sestup do pekel propojen s naukou o očistci? Souvislosti se mi dohledat 

nepodařilo. 2) Podle Balthasara existuje peklo pro ty zatíţené „dobrovolným 

hříchem po přijetí poznání pravdy (po setkání s Kristem v pekle) ... potom uţ 

není oběti za naše hříchy, jen hrozné očekávání soudu a ţáru“ (MP 155). Je 

toto posledně jmenované „peklo“ jakýmsi stavem pro obtíţené hříchem proti 

Duchu milosti (Mt 12,31-32)? 

Naděje na spásu všech představuje u Balthasara silný a přesvědčivý 

moment. Jeho i naše naděje je solidně teologicky zakotvená. Vychází 

z Kristova přesvědčivého svědectví ţivotem i smrtí, jeho přijmutím údělu 

zatracených, jeho vzkříšením a vzkříšením všech na konci věků. Domnívám se, 

ţe rozpaky a nedorozumění nad spisem Síla křesťanské naděje mohou být do 

velké míry zapříčiněny jeho polemickým a silně defenzivním tónem, který 

můţe méně pozorného čtenáře svést k absolutizaci jednotlivých závěrů. Jestliţe 

Balthasar nazývá své odpůrce „infernalisty“, pak to neznamená, ţe on na 

existenci pekla nevěří. Jestliţe mají jeho kritici představovat, jeho slovy, 

„pravé křídlo“, pak Balthasar nestojí nutně v protikladu jako představitel 

nějaké „órigénovské levice“. V zájmu dynamické diskuse někdy můţe být 

argumenty hnát na hranu svých moţností. 
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