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Anotace 

Bakalářská práce s názvem „Bůh jako Otec v díle kardinála Tomáše Špidlíka, SJ“ si 

klade za cíl pojednat o způsobu, jakým kardinál Tomáš Špidlík, SJ ve svém teologickém 

díle uchopil téma Božího Otcovství. Úvodní část se zabývá krátkým pojednáním o 

životě kardinála Špidlíka a o jeho vztahu k vlastnímu otci. Téma Božího Otcovství je 

strukturováno spirituálně teologickým katabatickým (sestupným) způsobem. To 

znamená, že první část se zabývá pochopením Boha Otce jako jedné ze tří osob 

Nejsvětější Trojice. Druhá část sleduje pojetí Ježíše Krista jako toho, kdo nám Boha 

Otce zde na zemi zjevil a zároveň ukázal, jak se k Bohu Otci obracet. Závěrečná třetí 

část pak pojednává o Bohu Otci jako o vzoru duchovního otcovství. Metodou 

zpracování tématu je literární rešerše textů kardinála Špidlíka, které se zabývají výše 

zmíněnými tématy a jejich kritické zhodnocení. 
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Abstract 

The bachelor thesis entitled „God as Father in the Writings of Cardinal Tomáš Špidlík, 

SJ“ provides a description and analysis of those writings of Cardinal Tomáš Špidlík,SJ 

that deal with God´s Fatherhood. The introductory part contains a brief survey of 

Cardinal Špidlík´s life and pays attention to his relationship with his own father. The 

subject of God´s Fatherhood is  structured in accordance with the spiritual theological 

katabatic description. First God Father is  described as one of the three persons of the 

Holy Trinity. Then there is a description of Jesus Christ as the one who revealed God 

Father to us here on the Earth and also showed us how to turn to Him. The final part 

deals with an understanding of God Father as the perfect model for spiritual fatherhood. 

The method used is that of searching for facts in those of father Cardinal´s texts that 

describe the above-mentioned subject and critical analysis of the facts. 
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Předmluva 

 

Když jsem přemýšlel o tématu své bakalářské práce, měl jsem vcelku hned jasno.  

Jako konvertita před šesti lety pokřtěný jsem se chtěl vrátit a šířeji zpracovat jeden 

z hlavních důvodů mé konverze. 

Bylo to na cestě vlakem z Boskovic do Prahy, kdy jsem se začetl do knížky 

rozhovorů s Tomášem Špidlíkem. Knížku jsem si zakoupil v knihkupectví na náměstí 

v Boskovicích a vzhledem k tomu, že jsem na tomto místě končil svůj týdenní vandr po 

Moravě, mi její název hned učaroval: Duše poutníka. V předmluvě této knihy od  

Richarda Čemuse mě velmi zaujalo pár vět, které – pokud si dobře vzpomínám – byly 

pro mě možná tím největším impulsem k tomu stát se křesťanem. Stálo v nich: „To už 

jsme ale u otázky, proč Špidlík dokáže vést dialog i s nevěřícími. Sám svůj postoj  

vyjadřuje takto: víra v ,existenci Boha‘ může zůstat povrchní, a dokonce i posloužit 

k ospravedlnění špatností. Vyznat víru v ,Boha Otce‘ naopak zavazuje osobním  

vztahem.“
1
  

A právě pochopení a hlavně přijetí Boha jako Otce mi otevřelo cestu ke křesťanské 

víře i do společenství církve. Jako člověk, který nepochází z tradičního křesťanského 

prostředí, ale zároveň ani z prostředí, které by bylo víře nepřátelské, jsem si dlouho  

kladl otázku: Proč věřit v Ježíše Krista, cožpak se k Bohu nemohu obrátit přímo já sám? 

Proto jsem rád, že celou mou prací, která se snaží z různých úhlů pohledu zkoumat Boží 

otcovství v díle kardinála Tomáše Špidlíka, prosvítá také ona trojjedinost Boha Otce, 

Syna i Ducha svatého, tvořící základ celé křesťanské víry a dávající na tuto mou starou 

otázku odpověď: že právě v Duchu svatém a skrze Ježíše Krista přicházíme opět k Bohu 

Otci. 

                                                 
1
 ČEMUS, Richard. in předmluva ke knize Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem 

Paulasem. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2004, s. 7. 
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Úvod 

 

Téma práce „Bůh jako Otec v díle kardinála Tomáše Špidlíka, SJ“ budeme sledovat 

spirituálně katabatickým (sestupným) způsobem. Začneme od Boha, abychom se přes 

Bohočlověka dostali k člověku. To znamená, že v první kapitole zaměříme svou 

pozornost na pochopení Boha Otce jako jedné ze tří osob Nejsvětější Trojice. V Bohu, 

v jeho vnitřním životě, v životě Nejsvětější Trojice, se nachází základ veškerého 

stvoření, a tedy i základ pro naše uvažování o životě Božím i životě našem.  

Ve druhé kapitole pojednáme o Ježíši Kristu jako o Bohočlověku, který nám Boha 

Otce zde na zemi zjevil a zároveň ukázal, jak se k Němu obracet. Bez vtělení Božího 

Syna Ježíše Krista bychom se o Bohu jako Otci nedověděli nic. On je tím pojítkem mezi 

námi a Bohem, on je tím, skrze koho máme opět přístup k Otci. 

A konečně ve třetí kapitole pojednáme o Bohu Otci jako o vzoru pro duchovní 

otcovství. Jsme totiž stvořeni jako obraz Boží. Duchovní otcovství pak v sobě odráží 

Boží otcovství zejména ve vztahu duchovního otce a syna. Osobní vztahy jsou totiž 

základem jak života Božího, tak života lidského, jak Tomáš Špidlík ve svých 

myšlenkách často zdůrazňoval.  

Cílem této práce je tedy vyhledat a zpracovat myšlenky Tomáše Špidlíka o Bohu 

jako Otci z těchto tří základních pohledů a najít v nich důrazy, které jsou pro teologické 

dílo Tomáše Špidlíka charakteristické. Metodou nám bude rešerše textů Tomáše 

Špidlíka a jejich kritické zhodnocení. 

Pokud bychom se měli ohlédnout za dosavadním stavem bádání v teologickém 

odkazu Tomáše Špidlíka, můžeme konstatovat, že se na tomto poli již mnohé událo. 

Tvůrčí činnost Tomáše Špidlíka byla totiž natolik bohatá a inspirativní, že se stala 

podnětem a výzvou pro další generace badatelů. Zvláště díky přímým pokračovatelům  

a žákům Tomáše Špidlíka z řad jeho spolubratrů jezuitů i laických teologů a studentů 

teologických fakult vznikla a vzniká řada publikací, diplomových prací a vědeckých 

článků. Zmiňme například Kompletní bibliografii kardinála Tomáše Špidlíka z pera 

Pavla Ambrose nebo disertační práci Michaela Špačka „Poznání Boha a veškeré 

skutečnosti podle Tomáše Špidlíka“ či diplomovou práci Anny Lexmaulové 

„Ignaciánská spiritualita v díle kardinála Tomáše Špidlíka“. 

Naším záměrem bude k této mozaice přidat malý kamínek v podobě této bakalářské 

práce, která přináší téma dosud nezpracované. K vyhledání potřebných textů Tomáše 

Špidlíka, týkajících se Boha jako Otce v rámci tří naznačených pohledů, jsme 
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použili  již zmíněnou Kompletní bibliografii, která nám práci hodně usnadnila. Kromě 

několika knižních titulů jsme použili i řadu článků Tomáše Špidlíka z internetových 

Stránek archivu vysílání české redakce Radia Vatikán, článků publikovaných 

v teologických časopisech a také shromážděných samotným Tomášem Špidlíkem 

ve sbírkách Miscellanea, jež jsou nyní k dispozici v knihovně Centra Aletti v Olomouci. 

Jako sekundární literatura posloužila monografie Ctirada V. Pospíšila „Jako v nebi,  

tak i na zemi“, Katechismus katolické církve a samozřejmě Písmo svaté.  

Máme-li zhodnotit vybrané texty pro psaní této bakalářské práce, nutno podotknout, 

že velkou měrou ovlivnily její původně zamýšlenou strukturu. První kapitola tak získala 

silný trinitární ráz, který se promítá i do dalších dvou kapitol. Druhá kapitola přivádí 

čtenáře k základní a nejdůležitější křesťanské modlitbě Otčenáš, které Tomáš Špidlík 

věnoval jednu celou publikaci a z níž jsme bohatě čerpali. Poslední, třetí kapitola pak 

sleduje Boží otcovství, které se odráží v duchovních otcích a jejich vztahu k těm, které 

na duchovní cestě doprovází. Pro tuto kapitolu jsme použili texty, v nichž Tomáš 

Špidlík, kromě inspirací východním mnišstvím, jako jezuita neopomene vykreslit 

duchovní otcovství zakladatele svého řádu sv. Ignáce z Loyoly.  

V rámci úvodních poznámek připojujeme krátký životopis Tomáše Špidlíka  

a následně i krátké ohlédnutí za dětstvím a vztahem k rodičům, kteří jako první 

formovali jeho osobnost: Tomáš Špidlík se narodil 17. 12. 1919 v Boskovicích jako 

nejmladší ze tří dětí. Měl ještě dvě starší sestry. Dětství a mládí prožil v rodných 

Boskovicích, kde také roku 1938 odmaturoval. Po krátkém období studia latiny a české 

literatury na Filozofické fakultě v Brně vstoupil v roce 1939 do jezuitského noviciátu 

v Benešově u Prahy. Kvůli nacistické okupaci a zabrání benešovského noviciátního 

domu musel přejít na Velehrad, kde pokračoval v řádovém studiu filozofie a kde se také 

dočkal konce druhé světové války. Po válce odjel na studium teologie do nizozemského 

Maastrichtu, kde také v roce 1949 přijal kněžské svěcení. Po nástupu komunistické 

totality na našem území se už do vlasti nemohl vrátit, a tak ve svých studiích pokračoval 

ve Florencii. Na Papežském orientálním institutu v Římě se začíná roku 1951 věnovat 

svému životnímu tématu – východní spiritualitě. Třicet sedm let působil také jako 

spirituál české Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého (Nepomucenum) v Římě  

a navázal dlouhodobou spolupráci s Vatikánským rozhlasem. Od roku 1954 začal 

přednášet východní a patristickou teologii na Papežském orientálním institutu, na 

Gregoriánské univerzitě a na karmelitánském institutu pro spiritualitu Teresianum 

v Římě. Jeho bohatá pedagogická, vědecká a publikační činnost přinesla hojné ovoce. 
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Zasloužil se o přiblížení a vzájemný dialog mezi křesťanským Východem a Západem, 

obdržel mnohá ocenění u nás i v zahraničí. V roce 1995 dával duchovní cvičení papeži 

Janu Pavlu II. a římské kurii jako třetí Slovan v celé historii katolické církve. Papežem 

Janem Pavlem II. byl 21. 10. 2003 jmenován kardinálem. Zemřel 16. 4. 2010 v Římě. 

Pochován je v bazilice Panny Marie na Velehradě.
2
  

Vraťme se nejprve k dětství Tomáše Špidlíka a nahlédněme do vzpomínek na jeho 

rodiče. V knižním rozhovoru Duše poutníka vedeném s Janem Paulasem Tomáš Špidlík 

uvažuje: „Osobní charakter člověka roste z lidských vztahů. Na prvním místě jsou to 

rodiče. Začnu vzpomínkou na otce, protože ta byla dlouho bolestivá.“
3
 Při další četbě 

zjistíme, že vztah otce a syna u Špidlíků byl naplněn mnohými těžkostmi. Tomáš 

Špidlík svého otce vykresluje jako muže, který v životě příliš neuspěl, musel se potýkat 

s vleklou nemocí a často na své okolí reagoval podrážděně a prudce. Měl nešťastnou 

povahu zklamaného slovanského idealisty. Tomáš Špidlík podtrhuje tuto vlastnost 

zobecněním: „Slovanský idealista své ideály s dojemnou láskou hýčká, ale od počátku 

cítí, že nemá sílu, aby je uskutečnil, a proto dává všem okolo vinu, že ho nechápou.“
4
  

I představy o budoucnosti svého syna měl otec Tomáše Špidlíka jiné. Snil o tom, že 

rozšíří své polnosti a že na nich bude společně se synem hospodařit. To už byl však 

mladý Tomáš Špidlík v jezuitském noviciátu na Velehradě a měl o své budoucnosti 

rozhodnuto. Tehdy jeho otec zažil velké zklamání. Když se Tomáš Špidlík zamýšlí nad 

tím, co po svém otci zdědil, pak přiznává, že to bude právě sklon k idealismu.  

Tato schopnost rozvíjení různých myšlenek a ideálů mu byla v jeho profesorské  

a spisovatelské kariéře velkou pomocí. Na druhou stranu však kvůli tomu opakovaně 

zažíval roztrpčení nad tím, že ho jeho okolí nechápe, zejména dostal-li se do nějakého 

konfliktu.
5
  

Jako protiváha k tomuto dědictví po otci působila výchova a vzor života jeho matky, 

na kterou Tomáš Špidlík vzpomíná o poznání lépe. Cení si jejího postoje k životu, který 

označuje jako poutnický. Takový postoj v sobě zahrnuje vděčnost za prožité události  

a zároveň důvěru v Boží pomoc na další cestě, o kterou není třeba se zbytečně 

strachovat. Tomáš Špidlík dodává: "Poutník si rád zavzpomíná, kde už byl, co zažil,  

a se vším se rád smíří. Patřilo to k cestě. Tato cesta je pak někým vytyčená a poutník si 

                                                 
2
 Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve. Kompletní 

bibliografie 1938–2011.  Nakladatelství Refugium, Olomouc, 2012, s. 97–172 
3
 ŠPIDLÍK, Tomáš. Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem.  Karmelitánské 

nakladatelství v Kostelním Vydří, 2004, s. 17–18. 
4
 Tamtéž, s. 19. 

5
 Tamtéž, s. 17–19. 
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je vědom, že po ní jde. Ovšem musí pro ni mít náboženský cit, jinak by se brzy unavil 

různostmi a nesouvislými zážitky. Typicky poutnická je spiritualita Bible. Profánním 

pohledem vidíme jen snůšku nesouvislých událostí, ale očima víry je tu historie spásy, 

kde není ani jedna událost bezvýznamná."
6
 

Přesto anebo právě proto, že otec Tomáše Špidlíka nebyl v mnohém ideální, 

nacházíme často ve Špidlíkově teologickém díle důraz na chápání a přijetí Boha jako 

Otce. Tomáš Špidlík vyzdvihuje a podtrhuje tuto víru jako typicky křesťanskou. Ačkoli 

v různých jiných náboženstvích můžeme také nalézt oslovení Boha jako Otce, díky 

Ježíši Kristu jsme nově a přímo uváděni do vztahu s Bohem Otcem jako jeho adoptivní 

synové a dcery. Naším dalším záměrem bude tedy pojednat o tom, jakým způsobem 

Tomáš Špidlík o Bohu jako Otci v různých souvislostech teologicky uvažoval.  

                                                 
6
 Tamtéž, s. 20–21 
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1. Bůh jako Otec ve zjevení Nejsvětější Trojice 

 

Abychom mohli uvažovat o Bohu jako Otci, je patrné, že toto Boží otcovství musí 

existovat v rámci nějakého vztahu. Tím je na prvním místě vztah Boha Otce ke svému 

jednorozenému Synu Ježíši Kristu a k Duchu svatému. Toto tajemství jednoho Boha ve 

třech osobách, tajemství Nejsvětější Trojice, tak jak o něm uvažoval Tomáš Špidlík, 

bude tedy výchozím bodem této bakalářské práce o Bohu jako Otci v díle téhož autora. 

Charakteristickým rysem Špidlíkových teologických úvah je vsazení jednotlivých 

myšlenek do širších souvislostí. Tak nás Tomáš Špidlík seznamuje s Božím otcovstvím 

v rámci učení o Nejsvětější Trojici z několika pohledů. Začneme krátkým exkurzem do 

antického filosofického světa, abychom ukázali, že evangelní zvěst vstupuje do 

prostředí, které mělo své vlastní představy o Bohu, světě a jeho původu. Dále se 

zaměříme na pohledy Starého a Nového zákona, které postupně odkrývají Boží 

otcovství v rámci tajemství Nejsvětější Trojice. Přiblížíme si různé obrazy Nejsvětější 

Trojice, které se objevily v tradici křesťanského Východu i Západu, ve vztahu k obrazu 

Boha jako Otce. Zamyslíme se rovněž nad dvěma důležitými teologickými pojmy, které 

se vztahují k trojičnímu životu Otce, Syna i Ducha svatého, a na závěr této kapitoly 

ukážeme, jaké praktické důsledky má křesťanská víra v Boha jako Otce pro život 

člověka. 

 

 

 

1.1. Bůh jako Otec ve zjevení Nejsvětější Trojice  

na pozadí antického filosofického světa 
 

 

Tomáš Špidlík konstatuje, že evangelní zvěst o Bohu jako Otci, který na svět poslal 

svého Syna Ježíše Krista, vstupuje do prostředí antického světa a jeho myšlení, kterému 

představa Boha jako Otce byla v podstatě cizí. Antičtí filosofové se totiž snažili 

z racionálních příčin odvodit původ života. Někteří z nich uvažovali o prvotní příčině, 

kterou ztotožnili s pojmem Boha. Nikdo ale neuvažoval způsobem vlastním křesťanům, 

že by k tomuto Bohu mohl mít člověk osobní vztah jako k Otci. 

Tomáš Špidlík zmiňuje několik antických filosofů, kteří se snažili vyřešit tajemství 

lidské existence. Mezi nimi například Tháleta Milétského a jeho přesvědčení, že vše 

pochází z vody, nebo Démokrita, který tvrdil, že vše je složeno z atomů. Těmto prvním 
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materialistickým názorům Tomáš Špidlík vytýká, že se v nich jen těžko nachází místo 

pro důstojnost člověka a Boha. Na druhou stranu oceňuje jejich přínos pro filosofické 

myšlení: „… jejich objev byl geniální: filozof se musí vydat hledat jeden a jediný 

princip, který je přítomen pod množstvím viditelných a pozorovatelných skutečností.“
7
  

Pýthagorás objevil dokonalý řád, který panuje nad oběžnými drahami hvězd,  

a dokázal ho vyjádřit matematicky. Pojem Boha se tak ztotožnil se souhrnem přírodních 

zákonů, které neúprosně vládnou nad vesmírem i světem lidí. Objevuje se  

tzv. fatalismus, víra v osud, který je člověku souzen. Jako typický příklad fatalismu 

uvádí Tomáš Špidlík astrologii, která z postavení hvězd předpovídá lidský osud.
8
 

Dalším významným filosofickým směrem, který Tomáš Špidlík zmiňuje, je Platónův 

idealismus. Ten nám říká, že svět a celý vesmír jsou vlastně jen odrazy věčných idejí. 

K pravé skutečnosti se pak dostáváme jejich poznáním. Zde Tomáš Špidlík rovněž 

namítá, že ne vše se dá poznat a vysvětlit rozumovou úvahou, jako například lidská 

svoboda a láska.
9
  

Tomáš Špidlík zdůrazňuje, že křesťanství vstupuje do prostředí, kdy většina filosofů 

byla schopna nějakým způsobem uvažovat o Bohu, dokonce o jediném Bohu,  

ale otázka, jaký ten jediný Bůh vlastně je, zůstávala nevyjasněná. Navíc vyvstala potíž: 

je-li Bůh jeden, je vlastně sám, a to není dokonalý stav. Antický člověk měl ze samoty 

hrůzu, naopak oceňoval dobré společenství. Řešení, dle Tomáše Špidlíka, se odkrývá až 

ve zjevení křesťanského Boha, který je jeden, ale zároveň ve třech osobách: Otce, Syna 

a Ducha svatého. Toto zjevení došlo později svého vyjádření v dogmatu o Nejsvětější 

Trojici.
10

  

Tomáš Špidlík ve své knize „My v Trojici“ podtrhuje radikální novost této 

křesťanské trinitární zvěsti:  

 

Bůh je Otec, živá osoba, svrchovaně svobodná osoba, která žije v láskyplném vztahu ke svému Synu  

a k Duchu svatému, ale jejich vztahy probíhají v jednotě absolutně jediného Boha. Je to zcela nová 

jednota, tak neočekávaná, že Pseudo-Dionýsios Areopagita ji nazývá ,super-jednotaʻ. Spojuje 

svobodné osoby, uchovává jejich plnou svobodu, ale zároveň je absolutní jednotou. V ní se 

                                                 
7
 ŠPIDLÍK, Tomáš. Osoba jako účast na trinitární lásce. in Ambros, P., Fundamentální pastorální 

teologie, Burget, Olomouc 2000, s. 109–112; srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Miscellanea, XII, s. 95–97. 
8
 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. My v Trojici. Refugium, Olomouc, 2000, s. 10–13;  ŠPIDLÍK, Tomáš. 

Trinitární struktura křesťanství v tradici Východu. Křesťanská akademie v Římě, in Studie I/17, 1969,  

s. 261. 
9
 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. My v Trojici. Refugium, Olomouc, 2000, s. 13. 

10
 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1992_6, 

[2016-10-25] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1992/1992_06.pdf>, s. 58–60. 
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harmonicky spojuje láska a zákony, tvůrčí rozlet i nutnost neměnných idejí, hodnota žijící osoby  

a dokonalé společenství s druhými. Není snad právě toto, co lidstvo celou svou touhou očekávalo jako 

mesiášské přislíbení?
11

 

 

Vidíme tedy, že i antický filosofický svět, nebo alespoň určitá jeho část, která byla 

schopna uvažovat o jediném Bohu, mohl být osloven křesťanským zjevením, které 

jedinost Boží zachovává a zároveň otevírá dosud neslýchanou možnost osobního vztahu 

k Bohu jako k Otci skrze Syna v Duchu svatém. 

 

 

1.2. Bůh jako Otec a Nejsvětější Trojice ve Starém a Novém zákoně 

 

Stalo se to ve Svaté zemi v El Chali ve starém Hebrónu, v městě nad hrobem Abrahámovým. Byl jsem 

tam kdysi na pouti, dal se provést po mešitě moslimským strážcem. Protože jsme se dohodli dost 

přátelsky, moslím se dal do náboženské disputace: ,My mohamedáni jsme jedinými potomky 

Abrahámovými a věříme, že i praotec byl prvním moslimem.ʻ Nic jsem mu na to nenamítal, jenom 

jsem se snažil dát tomuto tvrzení pokud možná správný význam, proto jsem dodal: ,Jisté je to,  

že Abrahám je jedním z těch velikánů lidstva, který obnovil víru v jednoho Boha. A proto tu sem na 

jeho hrob chodíme i my křesťané.ʻ ,Ale ne docela právem,ʻ dodal muezzin, ,vy totiž jste víru v jednoho 

Boha ztratili, a začali jste úctu Bohů třech, proto nejste pravými syny Abrahámovými!ʻ
12

  

 

Tato příhoda Tomáše Špidlíka poukazuje na to, že křesťanská víra v jednoho Boha 

ve třech osobách není zdaleka pro každého přijatelná. Tomáš Špidlík zdůrazňuje, že víra 

v Nejsvětější Trojici, v Otce, Syna a Ducha svatého, není lidským výmyslem, ale 

naopak zjevením Božím, jímž se nám chce Bůh darovat.
13

 Starozákonní texty jsou 

společným duchovním dědictvím tří velkých monoteistických náboženství: židovství, 

křesťanství a islámu. Přesto je víra v Nejsvětější Trojici nepřijatelná pro židovský  

a islámský svět. Ve Starém zákoně se totiž můžeme setkat s tajemstvím Nejsvětější 

Trojice jen v náznacích a předobrazech, které zřetelně vyvstávají až v souvislosti 

s novozákonní zvěstí, podtrhuje Tomáš Špidlík.
14

 Podobně je tomu i s Božím 

otcovstvím, které nabývá svých charakteristických rysů teprve až v životě a kázání 

Ježíše Krista.  

                                                 
11

 ŠPIDLÍK, Tomáš. My v Trojici. Refugium, Olomouc, 2000, s. 14. 
12

 ŠPIDLÍK, Tomáš. K vyšším věcem jsem se narodil. Alverna, 1991, s. 373.  
13

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. My v Trojici. Refugium, Olomouc, 2000, s. 8. 
14

 Srov. tamtéž, s. 26;  ŠPIDLÍK, Tomáš. Trinitární struktura křesťanství v tradici Východu. 
Křesťanská akademie v Římě, in Studie I/17, 1969, s. 257.   



 

14 

Ve své knize „My v Trojici“ nás Tomáš Špidlík dále seznamuje s několika hlavními 

předobrazy novozákonních událostí ve Starém zákoně, které poodhalují tajemství 

Nejsvětější Trojice a Božího otcovství a kterých si všimli již církevní Otcové. Tak 

například ve 22. kapitole knihy Genesis se dočítáme o Abrahámovi, který je připraven 

obětovat svého jediného syna Izáka na Hospodinův příkaz. Souvislost s obětováním 

Božího Syna Ježíše Krista, který se vydává na smrt, aby spasil lidstvo a splnil vůli Boha 

Otce, je zde patrná. Předobrazem Nejsvětější Trojice bývá chápáno tzv. Abrahámovo 

pohostinství z 18. kapitoly knihy Genesis, kdy se Abrahám ujímá návštěvy tří mužů, 

kteří mu zvěstují narození jeho syna Izáka. Rovněž příběh o Josefovi z 39. kapitoly téže 

knihy v sobě nese podobnost s posláním Božího Syna na svět, aby ho spasil. Někteří 

církevní Otcové pak viděli náznak vnitřního rozhovoru mezi osobami Nejsvětější 

Trojice ve 2. kapitole knihy Genesis, kde Hospodin při stvoření člověka užívá 

množného čísla: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“
1516

 

Tomáš Špidlík dále ve své knize zmiňuje, že Bůh Starého zákona v sobě spojuje dva 

protiklady: je zcela transcendentní, vše přesahující a na ničem nezávislý a zároveň stojí 

o blízký vztah ke svému vyvolenému národu Izraele, ke kterému se z nebeských výšin 

sklání a projevuje mu, dalo by se říci, „otcovskou“ péči. Přesto oslovení „Otče“ by 

starozákonní člověk jako jednotlivec ve vztahu k Bohu nikdy nepoužil. Je-li Bůh ve 

Starém zákoně Otec, pak jedině ve vztahu k celému národu Izraele. S tímto oslovením 

se také ve Starém zákoně setkáme velice řídce.  

Je to tedy Bůh, který sestupuje k člověku, nikoli člověk, který vystupuje k Bohu. Bůh 

pak svůj sestup k člověku provádí skrze své slovo, svou moudrost a skrze svého 

ducha.
17

 Tyto tři způsoby zmiňované ve Starém zákoně Tomáš Špidlík dále rozvádí:  

 

Boží slovo je typický výraz bible. Jím je Bůh ve spojení s lidmi a se světem vůbec: jím je všechno 

povoláno k existenci. Boží slovo zjevuje, co si Bůh myslí a po čem touží. Vychází z jeho úst a pochází 

z jeho srdce. Je-li jednou vyřčeno, zdá se, jako by nabývalo vlastní existenci, jakési zosobnění.“… 

„Stejně jako ,slovoʻ i ,božská moudrostʻ se ve Starém zákoně představuje v personifikované formě: 

přichází od Boha a ujímá se funkce zprostředkovatelky mezi ním a jeho tvory.“… „Slovo ,duchʻ 

dostává v klasických jazycích a také v bibli různé významy. Ale koneckonců všechny odstíny se snaží 

vyjádřit oživující prvek. Hebrejské slovo ruah původně znamená vítr. Ale v jeho vanutí je tajemství, 

                                                 
15

 Gn 1,26 
16

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. My v Trojici. Refugium, Olomouc, 2000, s. 27. 
17

 Srov. tamtéž, s. 27; ŠPIDLÍK, Tomáš. Trinitární struktura křesťanství v tradici Východu. 
Křesťanská akademie v Římě, in Studie I/17, 1969, s. 255. 
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jakási neodolatelná síla, jež plodí život. Stvořitel posílá svého ducha všem tvorům, aby je oživil. Duch 

se tedy představuje jako ,dechʻ Boha, který se stává ,dechemʻ všech žijících bytostí.
18

 

 

Jak již bylo výše zmíněno, starozákonní předobrazy Nejsvětější Trojice zahrnující 

v sobě Boží otcovství a vykupitelské jednání se naplňují až v Zákoně novém.  

To zdůrazňuje i Tomáš Špidlík ve své knize „My v Trojici“: „Podstatným obsahem 

Nového zákona je zjevení Nejsvětější Trojice. Avšak i v Ježíšově kázání tajemství 

probleskuje postupně. Z tohoto hlediska mluví o něm více evangelium svatého Jana než 

synoptikové.“
19

 Tvrzení „Já jsem“, kterým se starozákonnímu lidu představoval sám 

Hospodin, používá i Ježíš. Dále o sobě prohlašuje, že kdo ho vidí, vidí Otce, jak se 

dočteme právě v Janově evangeliu ve 14. kapitole, což bylo pro Židy vrcholem 

rouhání.
20

 

Tomáš Špidlík ukazuje, jak Nový zákon dává také plný význam výrazům slovo, 

moudrost a duch, a uvádí nás do tajemství Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého. 

V Prologu Janova evangelia je Ježíš Kristus ztotožněn se Slovem (Logos) Boha, které 

se stalo tělem. Špidlík porovnává Janovy texty se Starým zákonem následujícím 

způsobem: „… dávným generacím bylo zjeveno, že Bůh často pronáší své slovo a posílá 

je na svět, ale neměli ponětí, že by tímto slovem mohla být osoba. Ti, kteří se v Novém 

zákoně setkávali s Ježíšem, neměli pochybnosti o tom, že je osoba. Bylo jim však 

postupně zjevováno, že on je božská osoba ve vztahu k Otci jako jeho jediný Syn.“
21

 

Stejně tak i moudrost byla v Novém zákoně ztotožněna s Ježíšem. Ten totiž svou 

moudrostí převýšil všechny své doposud známé moudré předchůdce. Navíc jeho slova 

mají sílu a moc, která je doprovázena zázraky. To je patrné i z toho, jakým způsobem 

Ježíš mluví sám o sobě, zdůrazňuje Tomáš Špidlík
22

 a dává příklad: „Proto Ježíš 

vztahuje na sebe, co bylo ve Starém zákoně řečeno o božské Moudrosti: ,Pojďte ke 

mně…ʻ (Mt 11,28nn; srv. Sir 24,19) ,Kdo přichází ke mně… nebude nikdy žíznitʻ  

(srv. Jan 6,35; 4,14; 7,37; Iz 55,1 nn; Př 9,1-6; Sir 24,19-22). Tehdy první apoštolové 

pochopili, že Ježíš je nazván ,Boží moudrostʻ (srv. 1 Kor 1,24.30) nejen kvůli tomu, že ji 

sděluje lidem, nýbrž že on sám je věčná Moudrost.“
23

  

                                                 
18

 ŠPIDLÍK, Tomáš. My v Trojici. Refugium, Olomouc, 2000, s. 28–30. 
19

 Tamtéž, s. 30. 
20

 Srov. tamtéž, s. 31. 
21

 Tamtéž, s. 31–32. 
22

 Srov. tamtéž. 
23

 Tamtéž, s. 32. 
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Díky Novému zákonu víme, že i duch je osobou stejné boží podstaty jako Otec  

a Syn. Tento duch, Duch svatý, který inspiroval už starozákonní proroky a svatopisce,  

je radikálně jiným a mnohem dokonalejším způsobem spojen s osobou Ježíšovou  

i s nově vznikající komunitou křesťanů. Vždyť totiž z Otce i Syna vychází.
24

  

 

Ve světle tohoto zjevení se mohou věřící považovat za děti nebeského Otce spolu s Kristem v Duchu 

svatém. Skutky apoštolů jsou nazývány ,evangeliem Ducha svatéhoʻ. Vyprávějí o jeho seslání na 

církev a o mimořádných charizmatech, které v ní působí (srov. 2,1-4; 10,44-46; 11,15-17.28); poslaný 

Kristem, spojuje věřící s Kristem a s Otcem. A toto téma více prohlubuje svatý Pavel: ,Když se naplnil 

čas, poslal Bůh svého Syna, … abychom byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do 

srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče! (Gal 4,4-6)
25

 

 

V Novém zákoně se tedy otvírá lidem, nejen jako národu, ale i každému jednotlivci, 

možnost osobního vztahu k Bohu jako Otci. Viděli jsme, jak Bůh toto své sebezjevení 

připravoval již ve Starém zákoně, ale plně ho uskutečnil až ve vtělení svého Syna Ježíše 

Krista a v daru Ducha svatého své církvi. Tak zjevil nejen své otcovství, ale i svou 

trojjedinost.     

 

 

1.3. Bůh jako Otec v obrazech Nejsvětější Trojice 

 

Život Boha jako Otce se uskutečňuje ve společenství dalších dvou božských osob, 

Syna a Ducha svatého. Do tohoto tajemství, tajemství Nejsvětější Trojice, člověk může 

jen stěží plně proniknout. Přesto se křesťané snažili toto mysterium nějak zachytit  

a vyjádřit. Tomáš Špidlík uvádí příklady různých obrazů Nejsvětější Trojice, které 

můžeme nalézt buď v přírodě, nebo v kultuře. 

Z našich kostelů jsou nám známy obrazy lidového umění znázorňující Boha Otce 

jako věčného starce se Synem, často v podobě ukřižovaného, a s Duchem svatým jako 

s holubicí. Dalším hojně používaným symbolem pro Nejsvětější Trojici je 

rovnoramenný trojúhelník, který svou jedinou plochou vyjadřuje jedno božství a svými 

                                                 
24

 Srov. tamtéž, s. 33. 
25

 Tamtéž, s. 33; srov. ŠPIDLÍK, Tomáš.  Nejsvětější  Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského 

rozhlasu,1973_6,[2016-10-25] 
<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1973/1973_06.pdf>, s. 83–84.  
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třemi body, od sebe stejně vzdálenými, vyjadřuje trojici božských osob.
26

 Tyto osoby, 

na rozdíl od vrcholů trojúhelníku, jsou k sobě navzájem v dynamickém vztahu lásky,  

ve vzájemném přebývání a prolínání. Tuto vztahovost jedné osoby k druhé vystihuje 

obraz z přírody: slunce a jeho odlesk na vodní hladině.
27

 „Tento odlesk ve vodě sleduje 

přesně pohyby slunce na obloze. A zahalí-li se slunce na obloze mrakem, zmizí i jeho 

odraz na hladině. Tento příklad může trochu osvětlit známé výrazy z evangelia: ,Syn 

nemůže sám od sebe dělat nic, leč co vidí dělat Otce; neboť cokoliv dělá on, dělá 

podobně i Syn.ʻ“ (Jan 15,19)
28

 

Dále nás Tomáš Špidlík seznamuje s přirovnáním trojjediného Boha k duši člověka, 

které nacházíme u sv. Augustina. Duše člověka obsahuje tři mohutnosti: paměť, rozum 

a vůli. „Paměť, která je jakoby pokladnicí našeho duševního života, může sloužit jako 

obraz Boha Otce, rozum, poznání je obrazem věčného Slova, Boha Syna, a vůle, 

schopnost milovat, je obrazem Ducha svatého.“
29

  

Krásným obrazem Nejsvětější Trojice je ikona ruského malíře a mnicha Andreje 

Rublova z 15. století. Malíř na svém obraze zachytil výše zmiňovanou scénu z první 

knihy Mojžíšovy, jak praotce víry Abraháma navštívili tři andělé a zvěstují mu budoucí 

narození jeho syna Izáka. Jde o mistrovské umělecké dílo, na kterém jsou symbolicky 

zachyceny důležité vlastnosti Nejsvětější Trojice. Tomáš Špidlík ve své interpretaci 

píše:  

 

Namaloval tedy Rublov tři anděly, kteří sedí na jednom jediném trůnu značícím jednu jedinou Boží 

moc. Tři Andělé znázorňují tři Boží Osoby: Otce a jemu podobného Syna, odlesk jeho slávy, a třetí 

anděl je věčně mladá bytost, tj. Duch, dárce života. Všichni tři sedí u jednoho jediného stolu,  

na kterém je jeden kalich. Podle staré východní symboliky znamená kalich poznání, Boží moudrost.  

Je tedy v Bohu jedno jediné poznání, jediná moc, jediná vůle a síla. Uvnitř v kalichu znázornil malíř 

obětní zvíře jako symbol oběti na kříži. Tuto oběť přinesl Boží Syn, proto se jeho zraky upírají  

do kalicha. Je však i při tom jakoby podpírán laskavým pohledem Otce a Ducha svatého. Harmonie 

barev a forem vyjadřuje mistrovským způsobem tuto jednotu v trojici.
30

 

 

                                                 
26

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1969_6, 
[2016-10-25] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1969/1969_06.pdf>, s. 137. 

27
 Srov. tamtéž. 

28
 ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1992_6, [2016-

10-25] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1992/1992_06.pdf>, s. 137. 
29

 ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1969_6, [2016-
10-25] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1969/1969_06.pdf>, s. 137–138. 

30
 Tamtéž,  s. 138;  srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Trinitární struktura křesťanství v tradici Východu. 

Křesťanská akademie v Římě, in Studie I/17,  1969, s. 260–261. 
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Tomáš Špidlík ale zdůrazňuje, že tím nejvlastnějším obrazem trojjediného Boha je 

člověk, a to spíše jako celé lidské společenství než jednotlivec. V 1. knize Mojžíšově 

čteme: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“
31

 

Základní součástí lidského společenství je pak rodina, která je rovněž krásným obrazem 

Nejsvětější Trojice, kde otec rodiny symbolizuje Boha Otce, dítě Syna a matka Ducha 

svatého.
32

 

Tyto obrazy Nejsvětější Trojice nám přibližují Boha jako Otce ve společenství 

dalších dvou božských osob, Syna a Ducha svatého. V následující podkapitole se 

zaměříme na úvahy Tomáše Špidlíka o dvou pojmech vztahujících se k vnitřnímu 

životu Nejsvětější Trojice: osoba a přirozenost.  

 

 

1.4. Bůh jako Otec ve vnitřním životě Nejsvětější Trojice 

 

Katechismus katolické církve nás učí, že je jeden Bůh ve třech osobách. Jinými slovy 

je zde jedna božská přirozenost ve třech osobách Otce, Syna a Ducha svatého.
33

  

Co vlastně pojmy osoba a přirozenost znamenají? Ptá se Tomáš Špidlík a dodává:  

 

Snad ve starých dobách prvních sněmů, kdy se o tom vedly vášnivé diskuse, byly ty výrazy lidem bližší, 

alespoň vzdělaným. Vždyť tenkrát se učila na školách řecká filosofie. Scholastikům byly ty termíny 

docela běžné. Co však říkají dnešnímu člověku, kterému je často abstraktní myšlení naprosto cizí? 

Není divu, že někteří z moderních teologů měli chuť vyjádřit toto tajemství jinými slovy, aby se stalo 

srozumitelnější. Mnoho úspěchu však doposud nemají. Kromě toho se snadno zapomíná, že se žádné 

z velkých Božích tajemství nestane slovy srozumitelné. Slova naopak zjevují jeho hloubku a otvírají 

mysli nedohledné obzory. Největší omyl by byl myslit, že už víme, co všecko znamenají.
34

  

 

Osoba a přirozenost jsou dva důležité pojmy v uvažování o společném životě Otce, 

Syna a Ducha svatého čili Nejsvětější Trojice.  Když Tomáš Špidlík píše o těchto 

pojmech, začíná od naší běžné lidské zkušenosti. Každý člověk je osobou, avšak  

ne každý se stává osobou zralou. K tomu je zapotřebí se přičinit a být schopen žít 

                                                 
31

 Gn 1,26 
32

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1969_6, 

[2016-10-25] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1969/1969_06.pdf>,  

s. 138–139.  
33

 Srov. Katechismus katolické církve. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2001, 252. 
34

 ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1978_5,  
[2016-10-28] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1978/1978_05.pdf>, s. 87. 
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s druhými ve vztazích. To znamená druhé svou přítomností obdarovávat a zároveň  

se nechat druhými obdarovat.
35

 Přesně takovou povahu vzájemného obdarovávání  

má i společný život uvnitř Nejsvětější Trojice, kdy Bůh Otec dává svému Synu vše, co 

má, a vše, čím je. Syn tento dar přijímá a opět vše Otci vrací, takže společné 

obdarovávání nemá mezi Otcem a Synem konce. Duch svatý je pak tím darem,  

tou láskou, kterou Otec a Syn mezi sebou sdílejí.
36

 

Ve scholastice se našel pro pojem osoby další výraz „indipendentia sui“, což 

znamená „vlastní nezávislost“. Každá osoba má totiž určitou autonomii, kam druzí 

nemají přístup. Být osobou tedy předpokládá dvě věci: být svobodný a být si toho 

vědom. Sama svoboda a vědomí o ní však nestačí k tomu, aby se člověk plně rozvinul, 

jsou toho pouze podmínkou. Člověk totiž v životě volí z cest, které ho přivedou buď 

k rozvinutí své vlastní osoby, anebo ke zkáze. Moderní chápání svobody jako 

individualismu a totální nezávislosti na druhých, jak se ukazuje, správným směrem 

nevedou.
37

 

Ani ve vnitřním životě Nejsvětější Trojice však nelze hovořit o nezávislosti 

jednotlivých osob. Právě naopak. Všechny tři božské osoby, Otec, Syn i Duch svatý,  

se uskutečňují ve vzájemném vztahu, ve vzájemném sebedarování, ve kterém není 

žádného rozporu, žádné neshody ani nedorozumění, protože tyto tři osoby mají jednu 

božskou přirozenost. A to je právě ten zásadní rozdíl mezi osobami božskými  

a lidskými. Setkají-li se tři lidé a třeba i přátelé, mohou se v mnoha věcech shodnout, 

ale protože mají přirozenost stejnou a ne jednu, jsou to tři různí lidé. Naproti tomu  

tři božské osoby Otce, Syna a Ducha svatého, protože mají jen jednu přirozenost,  

a to božskou, jsou všichni tři, jeden Bůh. Božské osoby proto myslí a jednají stejně  

a v lásce se totálně dávají jedna druhé.
38

  

Vidíme tedy, že chápání Boha jako Otce zjevuje na prvním místě jeho vztah k Synu  

a Duchu svatému. Na tomto základě je pak možné postřehnout, jak se tato vztahovost 

promítá do celého Božího stvoření, kde je vše vzájemně propojené a na sobě závislé 

podobně jako člověk na člověku v rodině a v celé lidské společnosti. 

 

 

                                                 
35

 Srov. tamtéž, s. 88. 
36

 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. Nakladatelství 

Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2007, s. 358–363. 
37

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1978_5, 

[2016-10-28] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1978/1978_05.pdf>, s. 88. 
38

 Srov. tamtéž, s. 88. 
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1.5. Bůh jako Otec ve zjevení Nejsvětější Trojice  

– praktický význam pro život 

 
Tomáš Špidlík ve svém díle zdůrazňoval praktický význam křesťanské víry v Boha 

jako Otce. „… víra v ,existenci Bohaʻ může zůstat povrchní, a dokonce i posloužit 

k ospravedlnění špatností. Vyznat víru v ,Boha Otceʻ naopak zavazuje osobním 

vztahem.“
39

 Víra v Boha jako Otce je pak neoddělitelná od víry v Nejsvětější Trojici. 

Tomáš Špidlík ve svých textech ukazuje, že tato základní pravda křesťanství, že Bůh je 

jeden ve třech osobách Otce, Syna a Ducha svatého, je nejen východiskem pro všechny 

ostatní články víry, ale i pro řešení dvou skutečně aktuálních problémů, které se týkají 

každého člověka i celého lidstva. Jde zaprvé o poměr svobody a nutnosti a zadruhé  

o problematiku lidského soužití. 

Co se týče poměru svobody a nutnosti v životě člověka Tomáš Špidlík ve svých 

úvahách připomíná, že tento problém zaměstnával myslitele odnepaměti. Byli myslitelé, 

kteří více obhajovali lidskou svobodu, jako například Jan Zlatoústý. Ten tvrdil,  

že člověku stačí jenom chtít a už je schopen všeho dobrého. Na druhé straně byli tací, 

kteří člověku více či méně upírali svobodné jednání a tvrdili, že je v mnohém 

předurčen, například konstelací hvězd na obloze. V dnešní době je to například 

genetika, která tvrdí, že i lidské jednání podléhá často zákonům dědičnosti. Otázkou ale 

stále zůstává, kde je ona hranice mezi svobodou člověka a nezměnitelnou nutností a co 

k tomu může říct křesťanství?
40

 Tomáš Špidlík podává následující vysvětlení: 

„V praktických záležitostech myslíme okamžitě na praktickou nauku, tj. morálku. 

Nezapomínejme však, že křesťanská praxe musí mít základ v dogmatu, v tajemstvích 

víry, někdy i hodně hluboko. Zdá se, že uspokojivé řešení praktického problému svobody 

a nutnosti najdeme jenom v tom nejhlubším tajemství křesťanském, v dogmatu  

o Nejsvětější Trojici.
41

 

Jaký je tedy poměr svobody a nutnosti ve vnitřním životě Nejsvětější Trojice a jak se 

to všechno dotýká našeho života? Tomáš Špidlík dále vysvětluje:  

 

                                                 
39

 ČEMUS, Richard. in předmluva ke knize Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem 

Paulasem. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, s. 7. 
40

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Miscellanea, X, s. 106–107; ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in 
Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1973_6, [2016-10-25] 

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1973/1973_06.pdf>, s. 82–83. 
41

 Tamtéž, s. 83 
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„Je totiž jenom jeden jediný Bůh, jedna absolutní bytost. Všecky vlastnosti, které mu přisuzujeme, jsou 

bezpodmínečně nutné. Plynou z jeho podstaty. Je nejvýš dokonalý, věčný, všudypřítomný, bezměrný, 

dobrý. Absolutní Boží nutnost se odráží i v jeho díle. Stvořitelské Boží slovo se stalo zákonem světa, 

kterému nic nemůže vzdorovat. Ale v této jedné bezpodmínečné Boží podstatě jsou spolu tři Osoby: 

Otec, Syn a Duch sv. Nikdy bychom ovšem nic podobného nevymyslili. Přijali jsme tuto pravdu jako 

zjevení. Když však jsme jí uvěřili, máme právo se zamyslit nad tím, jaké z toho plynou důsledky. 

Všechny tři Osoby mají jednu stejnou podstatu, jsou tedy všechny tři absolutní nutnost. Ale uvnitř této 

podstaty jsou mezi nimi vztahy jako Otce a Syna, spojené poutem lásky Ducha sv. Podstatou osoby je 

svoboda, vztahy mezi osobami mohou být jen osobní, jinak by nebylo možné mluvit o poutu lásky. 

Božské osoby jsou ovšem svrchovaně dokonalé, bezměrná je tedy i jejich svoboda.“
42

  

 

Na základě této úvahy Tomáš Špidlík načrtává poměr svobody a nutnosti v lidském 

životě, který se může stát odleskem tohoto poměru uvnitř Nejsvětější Trojice. My, lidé, 

máme totiž tu výsadu a možnost, pokud ovšem Boha jako Otce do svého života 

přijmeme, účastnit se tohoto trojičního života skrze Krista, „který přišel, aby nás 

z otroctví Zákona uvedl do svobody Božích dětí, a přitom je tu podivuhodné, že Zákon 

nezrušil, ale naplnil (srov. Mt 5,17). Sv. Pavel myslí na psaný Zákon židovský, ale jeho 

slova se mohou přenést na všecky nutnosti, jimiž je náš život svázán.“
43

 Nutnosti 

z našeho života tedy nemizí, ale přijaty v Bohu, ztrácejí svou nesmyslnost a stávají se 

jhem, které netíží a netlačí. 

S problémem lidské svobody a podléhání nutnosti úzce souvisí problém lidského 

soužití, které ovlivňuje jednota nebo rozdílnost osob. V první knize Mojžíšově při 

stvoření světa a člověka se dočteme o Božím zjištění, že není dobré, aby byl člověk 

sám.
44

 Člověk tedy svou přirozeností tíhne ke společenství s druhými. Toto společenství 

ale velmi často trápí rozdílnost a nejednota. I zde vystupuje vnitřní život Nejsvětější 

Trojice jako ideál společného soužití, ke kterému může každé společenství  

i lidstvo jako celek směřovat: absolutní jednota a zároveň rozdílnost osob Otce, Syna  

a Ducha sv. V této souvislosti Tomáš Špidlík často zmiňuje sv. Basila, zákonodárce 

východního mnišství, který byl nadšen veršem 4,32 ze Skutků apoštolů, kde se mluví  

o jednomyslnosti a svornosti prvotní křesťanské obce. Touhou sv. Basila bylo 

uskutečnit tuto jednotu v rozdílnosti v rámci života klášterní komunity.
45

 Je to zároveň  

i povolání všech křesťanů, aby se ve světě zasazovali o tuto jednotu, která je dílem 

                                                 
42

 Tamtéž, s. 83–84 
43

 Tamtéž, s. 84 
44

 Srov. Gn 2,18 
45

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Trinitární struktura křesťanství v tradici Východu. Křesťanská akademie 
v Římě, in Studie  I/17, 1969, s. 259.  
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Ducha svatého, odleskem života Nejsvětější Trojice a uskutečňováním Božího 

království už tady na zemi.
46

 

Křesťanská víra v Boha jako Otce tedy není jen jakási teorie bez praktických 

důsledků pro život. Je to zejména oslovení, kterým se na každého z nás Bůh jako Otec, 

prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista a Ducha svatého, obrací. Touhou Boha Otce 

je pak kladná odpověď na nabídku jeho přátelství a lásky, která zakládá oboustranný 

vztah mezi Ním a námi, proměňuje nás k plnosti Jeho obrazu, a tak dává životu 

potřebný směr a smysl. 

 

                                                 
46

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Osoba jako účast na trinitární lásce. In Ambros, P., Fundamentální 
pastorální teologie, Burget, Olomouc 2000, s. 107–109; ŠPIDLÍK, Tomáš. Miscellanea, XII, s. 95–97; 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu, 1986_5, [2016-11-
01] <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1986/1986_05.pdf>, s. 114–115. 
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2. Bůh jako Otec ve zjevení Ježíše Krista 

 

V předchozí kapitole jsme se pokusili přiblížit Boha jako Otce v rámci Nejsvětější 

Trojice. Jak bylo naznačeno výše, o Bohu jako Otci a o Nejsvětější Trojici bychom se 

nedověděli nic, kdyby nám to sám Bůh nezjevil. V této kapitole tedy obrátíme svou 

pozornost na osobu Bohočlověka Ježíše Krista. Byl to totiž právě on, kdo nám zde na 

zemi Boha jako Otce zjevil a obnovil náš vztah k Němu.  

Vyjdeme opět z textů Tomáše Špidlíka. V první podkapitole přiblížíme osobu Ježíše 

Krista prostřednictvím některých obrazů a titulů známých křesťanské tradici, skrze něž 

budeme moci poznávat, alespoň v odlesku, také Boží otcovství. Ve druhé podkapitole 

zmíníme různé způsoby Kristovy přítomnosti v tomto světě a v církvi jako způsoby 

přítomnosti celé Nejsvětější Trojice, a tedy i Boha jako Otce. Ježíš Kristus je pro nás 

křesťany cestou, pravdou a životem. Proto v další podkapitole pojednáme o následování 

Ježíše Krista jako o způsobu přijetí vůle Boha Otce. Tuto kapitolu uzavřeme 

pojednáním o modlitbě, kterou nás sám Ježíš Kristus naučil, o modlitbě Otčenáš, ve 

které se nám tím nejryzejším způsobem otevírá možnost rozhovoru s Bohem jako 

Otcem. 

 

 

2.1. Některé obrazy a tituly Ježíše Krista ve vztahu k Bohu jako Otci 

 

Tomáš Špidlík ve své knize esejů „Znáš Boha Otce, Syna i Ducha svatého?“ klade 

otázku, zda známe skutečnou podobu Krista. Ježíš Kristus svým učedníkům sdělil,  

že kdo ho vidí, vidí Otce.
47

 Z toho můžeme vyvodit, že i různé obrazy Krista, které se 

během dějin v křesťanské tradici objevily, podávají také důležitou zprávu o Božím 

otcovství.  

Tomáš Špidlík však začíná svou úvahu od Starého zákona, ve kterém nacházíme 

předobrazy událostí novozákonních. Proto první křesťané Starý zákon neodvrhli,  

ale přijali ho jako součást svých posvátných textů, ve kterých se odvíjejí dějiny spásy  

a příprava lidu Izraele na vtělení mesiáše.  

 

 

                                                 
47

 Srov. Jan 14,9 
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Tak Adam, první člověk, pán ráje, je obrazem druhého Adama, Krista, v Božím království. Mojžíš  

je osvoboditelem lidu z otroctví a jeho zákonodárcem, Kristus nás osvobozuje z duchovního otroctví  

a je autorem Nového zákona lásky. Abrahám, který obětuje svého syna Izáka, je obrazem Boha Otce, 

který přináší oběť svého Syna. Noe zachraňuje své lidi před potopou v arše, tímtéž způsobem 

zachraňuje Kristus věřící v církvi. Daniel zůstává nedotčen ve lví jámě, Kristus vstal z mrtvých 

z království zesnulých. David zakládá pozemské království, Kristus duchovní království, atd.
48

  

 

Jaké vlastnosti tedy můžeme přisoudit Bohu Otci na základě starozákonních 

předobrazů Krista? Jako je Kristus pánem Království nebeského, osvoboditelem 

z duchovního otroctví, tím, kdo se zcela vydává a zachraňuje věřící ve své církvi, tím je 

také i Otec, neboť Syn může dělat jen to, co vidí u svého Otce.
49

 Samozřejmě 

nemůžeme osoby Otce a Syna ani jejich role v dějinách spásy ztotožnit. Na druhou 

stranu právě například v roli Spasitele, která je na prvním místě uskutečněna v Kristu 

Ježíši, se plně projevuje vůle Boha, jako milosrdného Otce, který touží po spáse lidí.  

Tomáš Špidlík dále uvádí některé obrazy Krista, vzaté z každodenního života, které 

užívali první křesťané a které symbolizují Kristovo dílo, jako například: postava 

dobrého pastýře, kormidelníka, který řídí loď, rybáře, který sítí loví ryby, a učitele 

s žáky. I jednotlivé ctnosti, kterým učil, byly zobrazovány určitými symboly: naději 

symbolizovala kotva, víru kniha, vzpomínku na ráj bájný pták fénix, všemohoucnost  

a všudypřítomnost Boží písmena alfa a omega. Tyto symboly znázorňující Krista nebo 

jeho učení nás tak přivádějí k některým vlastnostem osoby Kristovy a zároveň osoby 

Boha Otce, který se v Kristu zjevil.
50

 

V různých dobách se i způsob zobrazování Ježíše Krista měnil. Tomáš Špidlík 

zmiňuje několik rozšířených způsobů znázornění. Zaprvé jako Pantokratora, 

všemohoucího krále a vládce. Toto znázornění se začalo používat zejména poté,  

co křesťanství nabylo svobody, a zvláště později, kdy bylo přijato jako jediné státní 

náboženství římské říše. Tento obraz Krista se umisťoval do kopulí katedrál  

a vyjadřoval tak víru křesťanů, že ukřižovaný Kristus vstal z mrtvých a teď je vládcem 

nebe i země. Další velmi rozšířený způsob zobrazení Krista se ujal ve středověku díky 

františkánskému hnutí a vyzdvihoval Kristovo lidství a spásné utrpení na kříži. 

V renesanci naopak znázorňovali malíři Krista jako ideálního, dokonalého a krásného 

člověka, ve kterém se uskutečňují všechny ideály lidstva. Barokní umělci rádi využívali 
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motivu zjevení Krista různým svatým a jejich vzájemný rozhovor. Rovněž kult Dítěte 

Ježíše otevírá v této době důvěrnější vztah k Spasiteli. V moderním umění se pak často 

Kristus zpodobuje v různých rolích každodenního života, jako dělník, poutník atd.
51

 

Jakým způsobem nám všechny tyto obrazy Krista přibližují Boha jako Otce?  

U některých je to zřetelné více, u některých méně. Obraz Krista jako Pantokratora nás 

přivádí k přijetí Boha jako Otce všemohoucího. Obraz ukřižovaného Krista, který se 

zcela vydává za naši záchranu, nám odkrývá tajemství vnitřního života Nejsvětější 

Trojice, kde se Bůh Otec zcela vydává svému Synu, z lásky mu dává vše, co má, a vše, 

čím je. Dokonalost a krása renesančních zobrazení Krista nás může přivést 

k dokonalosti Božího otcovství. Zpodobení Kristových zjevení a jeho dětství odráží 

touhu Boha Otce udržovat s námi důvěrný a blízký vztah. Ten se pak může uskutečnit  

i v obyčejných událostech každodenního života. 

Tomáš Špidlík zmiňuje ještě další dva způsoby zpodobování Krista, naší brány 

k Bohu Otci. Zaprvé ikony, posvátné obrazy východní církve, které vyzdvihují Kristovo 

božství a přivádějí člověka, který se na ně dívá, k modlitbě. K modlitbě, která skrze 

Krista vede k Otci. A zadruhé životy svatých, kteří „jsou živými obrazy Krista. I oni 

zdůrazňují ve svém životě ten či onen aspekt plnosti nekonečné svatosti Bohočlověka.“
52

 

Tomáš Špidlík také dále uvádí několik titulů, které se ujaly pro Krista a pro vyjádření 

tajemství jeho života. Vybereme z nich tyto tituly: Spasitel, Zjevovatel – Světlo světa  

a Dárce života. Většinou tyto tituly vznikly ze snahy církevních otců vyhnout se 

možným zkresleným výkladům Kristovy totožnosti. Bůh už ve Starém zákoně přinášel 

svému lidu spásu, záchranu z různých nebezpečenství. Proto je titulem Spasitel 

v Novém zákoně označen i sám Ježíš, který přináší spásu všem, kdo v něj uvěří. Slovo 

spása znamená záchranu. Zatímco největší obavou Židů jako malého kočovného národa 

byla hrozba napadení nepřáteli, lidé antického řecko-římského světa se nejvíce báli 

neúprosného osudu, samoty a smrti. Ruský spisovatel Dostojevskij soudil, že moderního 

člověka navíc sužují i různé vnitřní nejistoty a neustálé pochybování.
53

 Tomáš Špidlík 

zmiňuje Ignáce z Antiochie a jeho odpověď na tyto obavy: „Když se Ježíš narodil, jeho 

hvězda musela přijít do Betléma, aby ukázala, že od té doby osudy závisejí na něm  

a že v něm jsme osvobozeni od takzvaného neúprosného osudu. Jeho zmrtvýchvstáním  

je lidstvo zachráněno před smrtí, a protože se o každého laskavě stará, nikdo už není na 
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světě osamělý.“
54

 Vidíme tedy, jak se příklon Boha Otce ke všem lidem projevuje skrze 

jeho Syna Ježíše Krista jako Spasitele. 

Protože nás Ježíš Kristus přivádí k poznání Boha jako Otce, byl mu dán také titul 

Zjevovatel a Světlo světa. V helénistickém světě si lidé velmi vážili vědění a poznání, 

zvláště takového, ke kterému se dospívá rozumem. Jeho souhrn byl nazván Logos a byl 

poznatelný, na rozdíl od Boha, který byl skrytý. Bůh byl tou největší dokonalostí, byl 

nad Logem, a v něm mělo veškeré poznání – podle antických filosofů – svůj jednotící 

princip. „Křesťané snadno převzali tuto teorii s několika opravami. Lógos je Slovo, Syn 

Otce. Není to nějaký nižší bůh, nýbrž je rovný Otci. Proto zrcadlí celé vědění Otce 

v životě Nejsvětější Trojice. Avšak On je nadto Zjevovatelem, Světlem světa. Skrze něho, 

skrze jeho vtělení se Otec zjevuje lidem a dává jim účast na svém božském poznání.“
55

  

Ježíš Kristus byl také nazván Dárcem života, neboť skrze něj Bůh Otec všechno 

stvořil, jak recitujeme v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry. On sám je také 

pravým životem, který rozdává všem, kdo v něj věří. Je to život Boží, život celé 

Nejsvětější trojice, na kterém můžeme mít účast i my zde na zemi a jehož plnosti 

dosáhneme ve vzkříšení a životě věčném.
56

  

 

 

2.2. Kristova přítomnost ve světě a v církvi  

 jako přítomnost Nejsvětější Trojice, a tedy i Boha jako Otce  

 

V knize esejů Tomáše Špidlíka „Znáš Boha Otce, Syna i Ducha svatého?“ se nám 

dále nabízí několik pohledů na Kristovu přítomnost ve světě a v církvi. Víme, že k Bohu 

Otci nepřicházíme jinak než právě skrze Ježíše Krista v Duchu svatém.
57

 Budeme tedy 

uvažovat o několika způsobech Kristovy přítomnosti ve světě a v církvi jako  

o přítomnosti celé Nejsvětější Trojice, a tedy i Boha jako Otce. 

Začneme myšlenkou Vjačeslava Ivanova (1866–1949), ruského básníka a myslitele, 

kterou Tomáš Špidlík zmiňuje. Ivanov studoval různé kultury a všiml si historického 

faktu, že mnohdy velmi vyspělé kultury ztratily svou životnost a po nějakém čase 

zanikly, jako například kultura starého Egypta nebo království Asyřanů. 

Naopak židovská kultura trvá dodnes a mnohé z ní přešlo do živé tradice křesťanské. 
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Ivanov byl toho názoru, že se tak stalo díky Kristu, který jako Syn Boha živého vstoupil 

do dějin spásy, a tak do nich zahrnul i židovskou kulturu. A nejen kultura židovská, ale 

všechny kultury světa jsou povolány objevit svůj kristologický smysl a v něm i svou 

životaschopnost a věčnou hodnotu založenou na obnoveném vztahu k Bohu jako Otci.
58

  

Biblický Bůh je tedy Bůh živý a tento Bůh vtělený do našich dějin v Ježíši Kristu 

oživuje na prvním místě společenství, které založil, svou církev, jíž se stal hlavou a ona 

jeho mystickým tělem. Toto učení o Kristu jako hlavě církve nacházíme u svatého Pavla 

a také u řady moderních teologů.
59

 V této souvislosti Tomáš Špidlík zmiňuje myšlenky 

ruského myslitele Alexeje Chomjakova (1804–1860). Ten si všiml, že „Evropa se 

nechce zříci svého starodávného snu spojit lidi jediným ideálním zákonem, který by 

platil pro všechny, a vypracovat filosofický a teologický systém, v němž by byly zahrnuty 

všechny pravdy. Když srovnával tento svět s prostředím vlastní rodiny, vynikl podstatný 

rozdíl. Jejich rodinu nespojoval žádný zákon nebo věroučný systém, nýbrž živá osoba 

matky, která milovala.“
60

 Z toho Chomjakov vyvozuje, že i velkou rodinu národů může 

sjednotit jen osoba, a to osoba všechny milující, osoba Bohočlověka Ježíše Krista,  

ve kterém se uskutečňuje už nyní jednota celé církve, díky jeho mystické přítomnosti  

ve víře lidu a ve svátostech. Toto společenství pak může směřovat k dokonalosti soužití, 

která se odkrývá v životě Nejsvětější Trojice, ve vzájemné lásce a sebe-darování Boha 

Otce, Syna i Ducha svatého. 

Tomáš Špidlík dále ve své knize zmiňuje, že přítomnost Ježíše Krista, díky které se 

můžeme obracet na Boha jako na Otce a zároveň mít účast na životě celé Nejsvětější 

Trojice, se uskutečňuje rovněž v modlitbě, v liturgii, v Písmu svatém a také v bratřích 

okolo nás. Začněme modlitbou. Ke komu se vlastně modlíme, ptá se Tomáš Špidlík 

v jedné ze svých rozhlasových úvah pro rádio Vatikán a pokračuje: „Odpověď je 

jednoduchá: k Bohu. Křesťané však vědí o Bohu z evangelia víc, než se o něm dá říci 

jenom pouhým rozumem. Věří v Nejsvětější Trojici. Slovo Bůh pak v Novém zákoně 

znamená především Boha Otce. Proto liturgická formule zní: „Modlitba se obrací 

k Bohu Otci, skrze Syna Ježíše Krista v Duchu svatém.“
61

 Vidíme tedy, že modlitba je 

skutečným setkáním s Kristem a skrze něj i s Otcem a Duchem svatým. 
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Kristova přítomnost v modlitbě pak úzce souvisí s jeho přítomností v liturgii církve. 

Ta je rovněž dílem celé Nejsvětější Trojice. Připomínkou poslední večeře a Kristovy 

oběti na kříži je mše svatá, která se dělí na dvě části: bohoslužbu slova a eucharistii. 

Křesťané přejali od Židů velkou úctu k textu Božího slova. Tak se ve shromáždění 

věřících při mši, když se naslouchá slovům evangelia, naslouchá samotnému Kristu, 

který je v těchto slovech přítomen. Vrcholem liturgie je pak eucharistická modlitba, při 

které je Kristova přítomnost „skutečná, v plném svátostném smyslu, pod způsobami 

chleba a vína.“
62

  

Tomáš Špidlík na závěr své úvahy podtrhuje Kristovu přítomnost v bratřích, bližních 

okolo nás. Bůh Otec totiž v Kristu namaloval svůj nejlepší obraz a obnovil tak stvořený 

obraz v každém člověku, který byl znetvořen hříchem. Každý člověk, se kterým se 

v každodenním životě setkáváme, je tak obrazem Krista.
63

 „Kristovo lidství nás 

neodlučuje od jeho božství, naopak nám je přibližuje. Tak i lidé, díváme-li se na ně jako 

na Boží obrazy, jako na údy spojené s ,hlavou‘, jíž je Kristus, jako větev patřící ke 

kmeni, nemohou nás odlučovat od Spasitele, ale dávají nám, že ho potkáváme v každé 

chvíli svého života.“
64

  

 

 

2.3. Následování Krista jako přijetí vůle Boha Otce 

 

V úvodu své úvahy o následování Krista Tomáš Špidlík cituje svatého Jana Klimaka. 

Ten tvrdí, že křesťan je člověk, který napodobuje Krista, jak jen je to člověku možné, 

slovy, skutky i myšlenkami. Dále přidává názor Martina Luthera, který naopak soudil, 

že nemáme žít podle Krista, ale v Kristu, jak to vyjádřil už svatý Pavel ve svém listu 

Galaťanům: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ Luther vycházel z přesvědčení, že 

snaha napodobit Krista je člověku nemožná a zároveň vede k jakémusi oddělení, kdy 

má člověk svůj vzor-Krista před sebou, místo toho, aby se s ním ztotožnil.
65

 Tomáš 

Špidlík na tuto námitku odpovídá: „Jistě, Krista nelze napodobovat jako nějakého 

lidského hrdinu. Na to nemáme sílu. Avšak křesťané jsou si vědomi toho, že Kristus žije 

mezi nimi skrze svého Ducha, jehož přijali při křtu, a v síle tohoto Ducha ho můžeme 
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napodobovat podle svých možností tím, že dovolíme, aby on v nás působil.“
66

 A dále 

zdůrazňuje zkušenost svatých, kteří ve svém životě „po tolika neúspěších a slabostech 

cítí, že Kristus žije v nich a že on sám maluje v jejich srdcích svůj obraz. Lidští malíři 

učí své žáky metodu, podle níž mají postupovat, božský Mistr jim sdílí i svůj 

,talent‘.“
67

Z toho plyne závěr, že následovat Krista musí nutně znamenat i postupně 

vrůstat do jeho podoby. 

Život Ježíše Krista, který máme následovat, v sobě ale zahrnuje na první pohled dvě 

těžko smiřitelné skutečnosti. První z nich je Kristovo utrpení a ponížení, druhou pak 

jeho oslavení a nekonečná blaženost. Jak tyto dvě skutečnosti spojit? Jsou jedna „po“ 

druhé, nebo spíš jdou ruku v ruce, ptá se Tomáš Špidlík. Odpověď dle něj nalezneme 

v Kristově Boholidství, ve kterém se odráží život Boží Trojice a vůle Boha Otce spasit 

lidstvo. Jak jsme již zmínili v prvním oddíle, společný život Boha Otce, Syna i Ducha 

svatého se uskutečňuje v jejich vzájemných osobních vztazích naplněných láskou. 

Tomáš Špidlík ve své úvaze ukazuje, jak se tento Boží život v nebi odráží na zemi:  

 

I v božském životě v klínu Nejsvětější Trojice se Syn zříká všeho, neponechává si nic vlastního, 

přijímaje všechny myšlenky a celou vůli od Otce. Avšak toto ,nebeské ponížení‘ tvoří jeho slávu a jeho 

nekonečnou blaženost, bez jakékoliv stopy utrpení. Když se Kristus vtělil, když se stal člověkem, 

přenesl tento postoj do skutečnosti hříšného světa, který se bouří proti Otci. A kvůli tomuto odporu 

hříšného světa, zahrnuje pokoření Božího Syna utrpení, které je neodlučitelné od každé hříšné situace. 

Avšak kvůli tomu si nesmíme představovat, že blaženost Krista Boha už neexistuje. Tajemným 

způsobem je utrpení spojeno s blažeností. Blaženost je jako oheň, který postupně spaluje utrpení, aby 

také v lidstvu dospělo do oslaveného stavu.
68

  

 

I zkušenosti mystiků nám odhalují tuto skutečnost proměny utrpení v radost díky 

spojení s Kristem a jeho milosti. Podobně jako Bůh Otec neponechal svého Syna 

napospas utrpení a smrti na kříži a oslavil ho ve vzkříšení, tak také my můžeme doufat, 

že nakonec každé naše utrpení, bolest a smrt, prožívané a přijaté spolu s Kristem se 

promění v radost života věčného, aby se tak uskutečnila vůle Boha Otce.
69
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2.4. Modlitba Otčenáš 

 

Modlitba Otčenáš, kterou nás naučil sám Ježíš Kristus, je základní křesťanskou 

modlitbou k Bohu jako Otci. Ve své útlé knížce Otčenáš pojednává Tomáš Špidlík 

formou krátkých úvah o jednotlivých částech této modlitby. Předtím, než se na ně 

podíváme blíže, pokusme se vystihnout několik podstatných myšlenek Tomáše Špidlíka 

o křesťanské modlitbě.  

První z nich je konstatování určité krize modlitby. Lidé se dnes už nedokážou dlouze 

modlit a zdá se, že je znatelný útěk od modlitby, a to jak u laiků, tak u kněží  

či řeholníků. Pozitivum dnešní doby
70

 vidí Tomáš Špidlík naopak v upřímnosti. 

Křesťané, kteří se modlí, touží rozumět slovům modlitby, mluvit s Bohem upřímně  

a nestrojeně. Známkou toho je vstup národních jazyků do liturgie a vytlačení latiny.
71

 

„Je to tedy i poslání naše. Naučit sebe i jiné modlit veskrze upřímně. Buďme si jisti, že 

je to poselství důležité, že tu jde o dílo, které může změnit tvářnost země. Vždyť 

budoucnost církve i štěstí jednotlivců závisí na modlitbě.“
72

 

Tomáš Špidlík dále klade otázku přizpůsobení modlitby (a jejího vyjádření v liturgii 

církve) mentalitě dnešních lidí. Zmiňuje v církvi dva proudy. První proud, 

reprezentovaný moderními liturgiky, by rád vyšel vstříc lidem dnešní doby co nejvíc  

a liturgii by se snažil přizpůsobit. Druhý proud by nejraději neměnil v liturgii nic,  

ale naopak se snažil o pozvednutí lidu do výše slov církve. Oba proudy mají své dobré 

důvody a bylo by namístě dokázat se poučit z obou. Kritérium opravdovosti modlitby 

vidí Tomáš Špidlík v inspiraci Duchem svatým. Díky této inspiraci a přítomnosti Ducha 

svatého v posvátných textech a starých modlitbách církve, jako jsou například žalmy,  

se můžeme tyto texty modlit v opravdovosti srdce stejně jako modlitby nově vzniklé  

ve stejném Duchu. Protože i v nás Duch svatý přebývá.
73

  

 

Kořenem, pramenem, prototypem, základním tónem, dominantou všech modliteb pak beze sporu 

zůstane pro křesťany ta modlitba, kterou nás naučil sám Kristus: ,Vy se tedy modlete takto: Otče náš, 

jenž jsi na nebesích…‘ (Mt 6, 9) Sotva koho napadne, že by chtěl přizpůsobit Otčenáš dnešnímu světu, 

křesťanům dvacátého století. Jsme si naopak dobře vědomi, že musíme my, lidé dvacátého století, 

chceme-li být autentickými, pravými křesťany, přizpůsobit své srdce, celou svou osobnost tak, 

                                                 
70

 Zde je dobré upozornit, že tyto myšlenky Tomáše Špidlíka byly vydány už v roce 1973. 
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 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Otčenáš. Křesťanská akademie v Římě, 1973, s. 9–10. 
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abychom byli schopni se modlit Otčenáš upřímně, aby jeho text odpovídal našemu jednání, chtění  

a cítění.
74

 

 

Modlitba Otčenáš je tedy skutečně souhrnem evangelia, a tedy skálou, na které může 

náš křesťanský život pevně stát. „Jaká jiná modlitba k Otci by mohla být opravdovější 

než ta, kterou ústy pronesl Syn, jenž je pravda?“
75

 ptá se sv. Cyprián. A Tomáš Špidlík 

dodává: „Promýšlíme-li Otčenáš, najdeme to pevné, oč se církev už dva tisíce let opírá: 

zákon modlitby a zákon víry.“
76

 

Podívejme se teď na výklady jednotlivých proseb modlitby Otčenáš, které nacházíme 

ve stejnojmenné knížce Tomáše Špidlíka. Tuto knížku napsal Tomáš Špidlík jako 

souhrn exercicií, které sám vedl. Svůj výklad začíná netradičně od konce této modlitby 

a na závěr dospívá k jejímu vrcholu, k oslovení Boha: „Otče náš“. Z předkládaných 

myšlenek uvádíme jen některé podstatné. 

Zbav nás od zlého. Tato poslední prosba Otčenáše předpokládá dle Tomáše Špidlíka 

základní lidskou schopnost rozlišení dobra a zla a zároveň je vyznáním Boží 

všemohoucnosti a dobroty, ve kterou máme důvěřovat. Křesťanské chápání této prosby 

však vyžaduje dle Tomáše Špidlíka chápání tajemství kříže. Různé bolesti a trápení, 

které na nás přicházejí jaksi zvnějšku, se totiž mohou stát skrze Kristův kříž naším 

posvěcením, aniž by nutně musely ustat. Tím, že nějakou bolest trpělivě společně 

s Kristem neseme, můžeme proměnit toto určité zlo k našemu dobru.  

Skutečným zlem je především zlo morální, to, kterého se dopouštíme ze své 

svobodné vůle. Přesto i tyto naše v pravém slova smyslu hříchy jsou vykoupeny obětí 

Ježíše Krista na kříži. Tak nakonec i smrt, která je důsledkem lidského hříchu, dochází 

smrtí Kristovou proměny, a proto můžeme společně se sv. Františkem z Assisi nazvat 

smrt naší sestřičkou, která je nakonec naším očištěním a bránou do života věčného, 

podtrhuje Tomáš Špidlík.
77

 

Neuveď nás v pokušení. Pokušení samo o sobě není hřích, ale může člověka 

k hříchu strhnout. Je to vlastně vnitřní rozmluva a přemýšlení nad tím učinit něco 

mravně špatného. Naše okolí nám může být někdy oporou v duchovním životě, jindy 

právě pokušením. Tomáš Špidlík zmiňuje názory egyptských mnichů či sv. Františka 

z Assisi nebo Tomáše Kempenského, kteří viděli pokušení například i v mnoha 
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znalostech. Doplňuje však, že jde o znalosti, které člověk nepřevedl do svého života. 

Naopak neznalost, nevědomost je leckdy přímým pokušením ke hříchu. Člověk by si 

totiž nikdy nechtěl udělat zle, leda na základě své nevědomosti. To bylo klasické řešení 

problému vzniku mravního zla u řeckých filosofů
78

, konstatuje Tomáš Špidlík a dodává, 

že i „v náboženství se zdá, že se mnoho lidí Bohu a církvi odcizuje z nevědomosti, pro 

nedostatek poučení.“
79

  

Zdrojem pokušení bývají často zlé myšlenky vnuknuté zlým duchem. Zde Tomáš 

Špidlík podtrhuje skutečnost určitého postupného pronikání zlých myšlenek do lidské 

mysli a svobody a seznamuje nás s tím, jak se touto otázkou zabývali autoři asketické 

literatury křesťanského Východu. Ti shrnuli tento proces do pěti stupňů. Nejprve 

člověka myšlenka napadne, potom následuje rozhovor s ní a dále vnitřní boj.  

Podlehne-li člověk v tomto boji zlé myšlence, následuje souhlas a po něm vášeň, 

zlozvyk. Hřích však začíná až na čtvrtém stupni při souhlasu. Ideální obrana proti zlým 

myšlenkám je taková, která je dokáže zastavit hned na začátku při prvním nápadu. 

Tomáš Špidlík dále zmiňuje rady Otců církve, kteří po vzoru Krista doporučovali 

odrazit zlé myšlenky pomocí nějakého krátkého citátu z Písma nebo vzýváním Ježíšova 

jména.
80

   

Odpusť nám naše viny. Tato prosba souvisí s naší touhou po spravedlnosti. Zlé se 

musí vždy nějak napravit a světový řád musí být zachován. Čemu dát ale přednost, ptá 

se Tomáš Špidlík? Spravedlnosti, nebo milosrdenství? A sám odpověď nalézá v Bohu, 

který je spravedlivý i milosrdný současně. Z naší strany je nutná bezmezná důvěra 

v Boží spravedlnost a milosrdenství a zároveň víra v oběť Ježíše Krista, která smývá 

všechny viny a skrze kterou jsme ospravedlněni.
81

 

Jako i my odpouštíme našim viníkům. Na začátku svého komentáře k této části 

modlitby Otčenáš se Tomáš Špidlík zamýšlí nad námitkou: „Je-li Bůh spravedlivý  

a všemohoucí, proč nezabrání křivdám a nespravedlnosti?“ Do určité míry mohou být 

různé křivdy, které se nám dějí, jen dílem naší přecitlivělosti, odpovídá Tomáš Špidlík  

a dodává, že při hlubším zpytování můžeme zjistit, že jde vlastně o spravedlivý 

následek nějakého našeho minulého provinění. S tímto pochopením se setkáme 

například v životopise sv. Efréma nebo v myšlení Dorotea z Gázy.  
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Jako křesťané bychom měli nést nejrůznější křivdy s vědomím, že jde o následek 

dědičného hříchu, a zároveň je umět přijímat po vzoru Ježíše Krista. Právě tak jsme 

schopni odpustit těm, kteří se provinili proti nám. Tím, že odpustíme našim viníkům, 

pomáháme sobě a zároveň celému společenství. Neboť mírou, kterou měříme, bude zase 

naměřeno i nám (srov. Lk 6, 38). Jako všichni v židovském národě si byli bratry,  

tak i všichni v církvi jsou si bratry a církev je otevřená úplně všem lidem. Nenávidět 

máme tedy jen démony a ďábla, stojící mimo církev, zdůrazňuje Tomáš Špidlík.
82

 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. „Poslední tři prosby Otčenáše odpovídají 

víceméně tomu, čemu se říká v asketice ,cesta očistná‘. Uvědomujeme si, jaké jsou 

překážky na cestě k Otci, prosíme o to, abychom se jim vyhnuli. Žádáme odpuštění viny 

pro sebe i pro druhé. Ale nemůžeme se zastavit jen u této negativní stránky dokonalosti. 

Hřích je jakoby nemoc. Kdo se vyléčí z nemoci, vrací se k positivní činnosti, začíná 

plně žít. K životu pak patří především jídlo a práce. V Otčenáši se obojí velmi prostě 

vyjadřuje symbolem ,vezdejšího chleba‘.“
83

 

V tomto komentáři Tomáš Špidlík zhodnocuje přínos křesťanství pro pozitivní 

chápání práce, kterou člověk vykonává, ať manuální nebo duševní. Právě lidská práce je 

totiž jednou z činností, kterými se podobáme Bohu Otci. Skrze ni s Ním spolupracujeme 

na díle stvoření. Abychom však v díle vytrvali, potřebujeme posilu, a to jak přirozenou 

ve formě jídla a pití, tak nadpřirozenou ve formě eucharistie.  

Tomáš Špidlík žasne nad tím, kolik života je okolo nás v přírodě a jak spletitý proces 

je zapotřebí k tomu, aby něco vyrostlo, vstřebalo do sebe živiny a ty pak předalo nám ve 

formě potravy. Takto jsme propojeni s přirozeným životem okolo nás. Jako křesťané 

však máme také podíl na Božím životě. Tento podíl se nejvýrazněji uskutečňuje právě 

ve svátosti eucharistie, kdy v symbolech chleba a vína přijímáme Kristovo tělo a krev, 

abychom zůstávali s Kristem a v Kristu a dokázali kráčet po cestě milosti. Zároveň  

je eucharistie dokonalým vyjádřením jednoty těch, kdo ji přijímají a vytvářejí tak jedno 

mystické tělo Kristovo.
84

 Tomáš Špidlík zde cituje z Nauky dvanácti apoštolů: „Tento 

chléb, který lámeme, byl rozptýlen po horách a pak stmelen dohromady. Tak ať se 

sjednotí ze všech konců země i tvá církev a vytvoří jedno tvé království!“
85

 

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Jestliže na světě není nic, co by se 

vymykalo Boží prozřetelnosti, proč tedy takto Boha prosit, ptá se Tomáš Špidlík. Tím 
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se dotýká jednoho velkého tajemství v životě člověka: spojení nutnosti a svobody.
86

 Ze 

všeho stvoření je totiž člověk jediným, kdo může konat proti Boží vůli, a tak vzniká 

hřích se všemi následky. „Ne každý se však přímo Bohu vzepře. V denním životě před 

ním spíš utíkáme, vyhýbáme se příležitosti, ve které bychom slyšeli jeho hlas. Konkrétní 

povolání Boží se totiž ponejvíc projevuje jemnými náznaky prozřetelnosti, které nenutí, 

ale ukazují možnost k lepšímu, dokonalejšímu.“
87

  

Tato prosba tedy vyjadřuje naši touhu Boží vůli objevit, souhlasit s ní a ve svém 

životě uskutečnit. Bůh nám samozřejmě pomáhá tím, že svou vůli zjevuje a k nějakému 

určitému úkolu nás povolává. Ve výjimečných případech, například u proroků, mívá 

Boží povolání podobu vidění nebo hlasu z nebe. Pro většinu lidí je však dáno na základě 

přirozených vloh a schopností, vlivu okolí, ve kterých ale i Bůh působí. Po člověku se 

pak žádá, aby Bohu důvěřoval a byl ochoten svobodně říci: „Buď vůle tvá!“ Tak se 

uskutečňuje v životě křesťana zdánlivě protikladné spojení svobody a nutnosti.
88

 

Přijď království tvé. O které království tu vlastně jde, ptá se Tomáš Špidlík. Na 

prvním místě jde o svět Boha samého, o dokonalý život Nejsvětější Trojice. Vzhledem 

k tomu, že tajemství Nejsvětější Trojice je první základ našeho křesťanského života, jde 

také o uskutečnění Božího království v našich životech a zároveň ve viditelné církvi. 

Rosteme-li ve svatosti, dáváme prostor Božímu království, aby se skrze nás ve světě 

uskutečňovalo. Na druhou stranu tady na zemi se však nikdy nevyhneme trápení, 

zklamání, ať už v rodině, v přátelství nebo v církvi. Dokonalost najdeme tedy až v nebi, 

ve společenství s Bohem a se všemi svatými, což bude vrcholné naplnění lidské kultury, 

zdůrazňuje v závěru své úvahy Tomáš Špidlík.
89

 

Posvěť se jméno tvé. Známe-li jméno někoho, máme nad ním určitou moc, proto 

nám Bůh své jméno nesdělil. Přesto máme touhu Boha poznat a přiblížit se mu. To lze 

uskutečnit skrze modlitbu. Křesťanští autoři neváhali modlitbu označit za „pramen, 

který zavlažuje ráj duše a dává růst všem ctnostem, dechem Ducha svatého, který žije 

v srdci křesťana, mostem mezi nebem a zemí, zbytkem ztraceného ráje, v němž člověk 

hovořil s Bohem.“
90

 Skrze prosbu „Posvěť se jméno tvé“ pozvedáme svou mysl i srdce 

k Bohu, toužíme ho poznat a oslavit. 
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Jenž jsi na nebesích. Pojem „na nebesích“ není označením místa ve viditelném 

světě, ale označuje svět neviditelný, svět nadpřirozený, plný milosti Boží. Milost Boží 

však prostupuje v Duchu svatém i náš přirozený svět a život. Podobně jako duše oživuje 

tělo a společně vytváří lidský život, tak Duch svatý, duše lidské duše, rozhojňuje 

v člověku Boží život a činí tak lidský život duchovním. Jako křesťané jsme pak 

účastníky nejen života na zemi, ale i v nebi. Cílem tohoto nového duchovního života, 

kterého se nám dostalo při křtu, je pak dle byzantského autora Nikolaa Kabasilase 

dorůst do podoby Kristovy. Tak dosáhneme plnosti nadpřirozeného života Božího, který 

se projevuje vírou, nadějí a láskou.
91

 

Křesťanství podává svědectví o Boží transcendenci, onom „na nebesích“ a zároveň 

viditelném Božím vtělení v Ježíši Kristu. Panna Maria je pak tou, která Boha přivedla 

na svět, a je tedy pro každého křesťana ideálem a vzorem, aby mírou, kterou je mu 

dáno, přinášel také on Krista tomuto světu.
92

 

Otče náš. „Naposledy se zastavíme u toho slova, které je vrchol vší modlitby a plnost 

novozákonního zjevení, tj. zvolání ,Otče‘. Je v něm také síla naší modlitby. Sv. Pavel 

říká, že my se sice modlíme. To by však znamenalo málo. Je v nás Duch svatý, který 

neustále volá ,Abba, Otče!‘ (Gal 4, 6).“
93

 Tomáš Špidlík podtrhuje originalitu tohoto 

křesťanského zjevení a dodává, že jde o výrazný posun významu oproti jiným 

náboženstvím. I ve Starém zákoně je také několikrát užito pro Boha označení Otec, 

avšak ve vztahu k celému národu Izraele. Žádný Izraelita jako jednotlivec by se totiž 

neodvážil Boha takto oslovit. V řeckém polyteismu je pak Zeus nazván otcem bohů  

a lidí, ale ve smyslu širokém a obrazném.
94

 

Tomáš Špidlík si klade otázku, jakým způsobem by bylo možné skloubit víru v Boha 

Otce tak, jak se vyznává v křesťanství, s vědeckým názorem na svět. „Aby se vyhnuli 

nepříjemnému konfliktu, pokoušejí se křesťanští apologeté rozlišit dvojí skutečnost, 

dvojí svět: nutnosti a svobody. Kde platí nutné zákony, tam je obor vědy. Kde  

je svoboda, tam je mravnost a náboženství. Tím se zdánlivě vyhneme rozporům mezi 

vědou a vírou.“
95
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Na základě další úvahy Tomáše Špidlíka lze ale říci, že není potřeba takto dělit 

skutečnost. Naopak díky křesťanskému zjevení můžeme nalézt sjednocení skutečností 

nutnosti a svobody v trojjediném Bohu. V Něm jsou totiž obsaženy jak svobodné  

a láskyplné vztahy tří božských osob Otce, Syna a Ducha svatého, tak absolutní nutnost 

jedné Boží podstaty, která se odráží ve stvořeném světě a přírodních zákonech, které 

v něm panují. A právě díky vtělení Boha do našeho světa v Ježíši Kristu a spojení s Ním 

se stáváme adoptivními Božími syny. Jedině díky tomu můžeme oslovit Boha „Otče 

náš“ a vstoupit tak do Božího světa svobody a lásky navzdory všem nutnostem  

a zákonům světa.
96

 

Tomáš Špidlík své úvahy o modlitbě Otčenáš uzavírá takto:  

 

I pro nás, podle stupně, v jakém jsme spojeni s Kristem, se pozemské stalo nebeským: náš život, jeho 

drobné denní události, starosti a radosti, život a smrt. Nejenom modlitba v úzkém slova smyslu, ale 

každý náš dech dochází k Bohu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proto se ve vrcholné části mešní 

liturgie modlíme slovy, která vyjadřují smysl celého našeho života: ,Skrze něho, s ním a v něm je tobě, 

Bože Otče všemohoucí, všecka čest a sláva na věky věkův.‘
97
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3. Bůh jako Otec – vzor duchovního otcovství 

 

V této poslední, třetí kapitole zaměříme svou pozornost na duchovní otcovství, které 

je odleskem otcovství Božího. Tomáš Špidlík ve svých úvahách o tomto tématu vychází 

z  tradice prvotního mnišství, ze spirituality křesťanského Východu, a protože je sám 

jezuita, neopomene vyzdvihnout důležité rysy duchovního otcovství u zakladatele 

jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly. Jaké vlastnosti by měl mít duchovní otec? Může 

být duchovní otec zároveň představeným? A jakou roli hraje ve vztahu duchovního otce 

a jeho synů poslušnost? Tyto otázky se pokusíme zodpovědět na základě několika textů 

Tomáše Špidlíka. 

Nejprve se ale zamysleme nad tím, jakým způsobem se Boží otcovství odráží 

v otcovství duchovních otců. (Tomáš Špidlík zároveň připomíná skutečnost, že Boží 

otcovství se také odráží v duchovním mateřství mnoha svatých žen. My se v tomto 

výkladu omezíme na mužský pól.) Bůh Otec touží po blízkém vztahu s člověkem  

a snaží se ho oslovit nejrůznějšími způsoby. Tím nejdůležitějším způsobem Božího 

oslovení je vtělení Božího Syna Ježíše Krista. Skrze jeho osobu máme přístup k Bohu 

jako k Otci, jak už jsme několikrát v této práci zdůraznili. Podobně i lidé, kteří už žijí 

s Bohem v důvěrném vztahu (na postavách světců je to nejzřetelnější), se mohou stát 

pro druhé duchovními otci, těmi, kteří je na cestě k Bohu doprovázejí a jsou jim oporou. 

Tomáš Špidlík zdůrazňuje, že například „zakladatelé klášterů nebo řeholních řádů 

nebyli ,ideologové‘, nýbrž ,otcové‘. Měli duchovní ,syny‘ a kvůli tomu se stali velkými 

osobnostmi v církevních dějinách … Kdo by věděl, kdo to byl svatý Benedikt, František, 

Dominik, Ignác, kdyby neexistovaly zástupy jejich vzdálených synů?“
98

 

 

 

3.1. Boží otcovství v odlesku vlastností duchovního otce 

 

Tomáš Špidlík ve své knížce „Ignác – starec“ hovoří o čtyřech základních 

vlastnostech, které by měl duchovní otec mít. Měl by to být v širokém slova smyslu 

„teolog“, tedy ten, kdo v dostatečné míře zná Boha a žije hlubokým duchovním 

životem, tzn. životem v Duchu svatém. Dále by měl mít dar tzv. diakrisis, rozlišování 

duchů neboli rozlišování myšlenek. Měl by mít také dar důvěrného poznání lidského 
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srdce, kardiognosie. A také by měl být „schopen říci slovo“, které by jeho duchovní 

synové mohli oddaně přijmout. Neoddělitelnou podmínkou správného vztahu mezi 

duchovním otcem a synem musí být vzájemná důvěra, respekt a láska.
99

  

Má-li duchovní otec tyto vlastnosti ve větší či menší míře, pak Bůh Otec je má 

v míře  dokonalé, absolutní. Bůh zná sám sebe nejlépe stejně jako nás a celý svět, který 

stvořil. Pod pojem Boží vševědoucnost můžeme tedy zařadit schopnosti poznání, 

rozlišování i vhledu do lidských srdcí. Bůh Otec žije v dokonalém společenství lásky 

spolu se Synem a Duchem svatým a Ježíš Kristus je právě to Slovo, které vyřkl a které 

plně vyjadřuje jeho osobu a oslovuje nás. 

Co to vlastně znamená být teologem? Tomáš Špidlík nás seznamuje s tímto pojmem, 

jak se mu rozumí v křesťanské východní tradici. Teologem je označen ten, kdo nahlédl 

do Božích tajemství Nejsvětější Trojice. Proto dostaly přízvisko „Teolog“ takové 

osobnosti církevních dějin, jako například sv. Jan Evangelista, který na začátku svého 

evangelia uvádí čtenáře do trinitárního tajemství, nebo Řehoř Naziánský, který byl 

velkým obhájcem božství Ježíše Krista.
100

 „Je jisté, že taková teologie není závěr nějaké 

racionální dialektiky nebo čirá knižní vzdělanost, nýbrž osobní poznání, získané na 

základě vlastní zkušenosti.“
101

 

Být teologem by se tedy dalo vyjádřit také slovy „být kontemplativní“. Tradiční 

definice kontemplace (řecky: theoriá) zní: „vidět Boha ve všech věcech“. Tomáš Špidlík 

v této souvislosti zmiňuje velkého učitele modlitby Evagria z Pontu, který člení 

kontemplaci do pěti stupňů. Na prvním stupni je v jeho pojetí přírodní kontemplace, na 

druhém kontemplace myšlenek neboli rozlišování duchů, na třetím kontemplace soudu, 

na čtvrtém kontemplace prozřetelnosti a na pátém, nejvyšším stupni je kontemplace 

Nejsvětější Trojice. A jak k tomuto nejvyššímu stupni dospět? Tomáš Špidlík cituje 

opět Evagria: „Budeš-li se modlit, budeš teologem.“ Evagrius je přesvědčen, že právě 

díky modlitbě pronikáme do tajemství Nejsvětější Trojice, neboť každá modlitba 

směřuje k Bohu Otci a uskutečňuje se skrze Ježíše Krista v Duchu svatém.
102

  

Další důležitou vlastností duchovního otce je diakrisis neboli schopnost rozlišovat 

myšlenky, popřípadě duchy nebo démony, jak bylo zvykem v mnišské tradici právě 

různé myšlenky a vnuknutí označovat. Do života člověka a světa nevstupuje pouze Bůh, 

ale také ďábel, který se snaží dobré Boží dílo zničit, nebo alespoň poškodit. Mniši si 
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byli dobře vědomi toho, že za každým dobrem či zlem stojí myšlenka. Usoudili tedy, že 

dobré myšlenky pocházejí od Boha a z naší přirozenosti a zlé myšlenky a všelijaká 

pokušení od Božího nepřítele, ďábla. Tento nepřítel dokáže objevit, kde má člověk 

slabé místo, a tam se ho snaží svést ze správné cesty. A právě tady je namístě pomoc 

duchovního otce, který může v rozlišování myšlenek poradit. Na duchovním synovi ale 

v každém případě zůstává neustálá odhodlanost k bdělosti a pozornosti.
103

  

Tomáš Špidlík vyjmenovává řadu velkých osobností duchovního života, které se 

zabývaly touto problematikou rozlišování a které stály u zrodu mnišství a jeho 

postupného vývoje, jako například sv. Antonín opat, Jan Kassián, Diadochus z Fotiky, 

Dorotej z Gazy, Evagrius z Pontu. Rovněž zakladatel jezuitského řádu sv. Ignác 

z Loyoly přispěl k tématu rozlišování velkou měrou. Tito duchovní otcové se snažili 

nejen správně rozlišit dobré myšlenky od špatných (například u Evagria nalézáme 

seznam „osmi ohavných myšlenek“, kterým se v západní křesťanské tradici dostalo 

označení „sedm smrtelných hříchů“), ale zároveň předložit efektivní způsoby, jak se 

před špatnými myšlenkami chránit. Proslulou obranou se stala tzv. antirrhesis neboli 

schopnost odmlouvání. Zlou myšlenkou se vůbec nezabývat, naopak hned proti ní 

postavit nějakou dobrou, třeba z Písma svatého. Ideálním příkladem úspěšného boje 

proti různým špatným myšlenkám je Ježíšovo pokušení na poušti (Mt 4,1–11),  

ve kterém Ježíš zvítězí právě díky pohotovému odmítnutí ďáblových návrhů citátem 

z Písma. Pozdější duchovní otcové doporučovali jako obranu například neustálou 

recitaci Ježíšova jména.
104

 

Za třetí vlastnost dobrého duchovního otce považuje Tomáš Špidlík kardiognosii 

neboli poznání lidského srdce. O řadě duchovních otců je známo, že měli schopnost číst 

v lidských srdcích jako v otevřené knize. Podobně jako Bůh Otec o nás všechno ví a zná 

hlubiny našeho srdce dokonale, tak i duchovní otec by měl o nás všechno znát. Nicméně 

byli i tací duchovní otcové, jako například ruský starec Serafim ze Sarova, který 

popíral, že by viděl do lidského srdce, to že dokáže opravdu jen Bůh. Ten mu ale dává 

poznat, co má té které osobě zrovna říci a poradit. Tvrdil, že první myšlenka, která ho 

napadne, bývá ta pravá, na rozdíl od těch, ke kterým došel po dlouhém přemýšlení. 

Další duchovní otec sv. Teodor Studita byl zase přesvědčen, že duchovní syn by měl 

mít ke svému duchovnímu otci takovou důvěru, že mu sám vyjeví hlubiny svého srdce. 
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Této praxi vyjevování vlastních myšlenek se v mnišské tradici dostalo názvu 

exagoreusis a právě sv. Teodor byl jejím velkým podporovatelem.
105

 

V knize rozhovorů Duše Poutníka Tomáš Špidlík téma duchovního otcovství  

a správného duchovního vedení dále rozvádí:  

 

Velké pokušení horlivých kněží tkví podle mne v tom, že chtějí mladé lidi co nejdůkladněji ,vést na 

správnou cestu‘. Málo je těch, kteří se ve styku s druhým modlí: ,Pane, osviť mě, abych poznal, kam 

toho člověka vedeš ty sám.‘ Kardiognosie je stále údivnější pronikání do Božích tajemství s lidmi. 

Mnozí jsou ovšem ve velkém pokušení myslet si: ,Já dobře vím, co mám dělat sám se sebou i s jinými.‘ 

Takový moudrý ideolog nikdy nebude duchovním otcem ani duchovním synem. Když mi někdo jako 

duchovnímu otci moudře sděloval, co bude dělat, odpovídal jsem prostě: ,Nejsem zvědavý. Duchovní 

vedení je dialog, a ne monolog z jedné nebo z druhé strany.‘
106

 

 

Tomáš Špidlík dále zdůrazňuje, že duchovní otcovství je neoddělitelné od církve,  

a proto lze za duchovní otce považovat také papeže, biskupy a kněze. Pod tímto zorným 

úhlem byl například i ruský pravoslavný teolog Sergej Bulgakov schopen přiznat, ačkoli 

neuznával katolické argumenty o primátu římského papeže, „že osobně zná mnoho 

katolíků, kteří berou to, co říká papež, jako slova svého duchovního otce“.
107

 Podobně 

odpovídá Tomáš Špidlík i na kritiku Grahama Greena, který jednou napsal: „Církev má 

na každou životní situaci nějakou mravní poučku, ale neví, co se děje v jednom lidském 

srdci.“ Skutečně krize duchovního otcovství je zároveň i krizí církve. Na druhou stranu 

nelze s církví ztotožňovat jen mravní poučky a duchovní otcovství od ní oddělovat. 

Vždyť je to právě církev, která je „vinicí nebeského Otce“, podtrhuje Tomáš Špidlík.
108

  

 

 

3.2. Bůh jako Otec: základ spojení rolí duchovního otce 

 a představeného a důvod křesťanské poslušnosti 

 

V této podkapitole se zaměříme na problematiku spojení dvou rolí, které může 

zastávat jeden člověk. Jde o roli duchovního otce, který druhé osobně doprovází na 

cestě k Bohu, a roli představeného, který může být např. hlavou kláštera a bdí nad jeho 

                                                 
105

 Srov. tamtéž, s. 50–56.  
106

 ŠPIDLÍK, Tomáš. Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem. Karmelitánské 
nakladatelství v Kostelním Vydří, 2004, s. 55. 

107
 Tamtéž, s. 56. 

108
 Srov. tamtéž, s. 55. 



 

41 

správným chodem. Tomáš Špidlík, když uvažoval o této problematice, čerpal z dějin 

mnišské tradice. Velkou inspirací mu byl sv. Teodor Studita a jeho klášterní reforma 

v Byzanci na přelomu 8. a 9. století.  S touto otázkou je spojena i problematika 

křesťanské poslušnosti a její různé podoby. 

Na prvním místě však zauvažujme o souvislosti těchto témat s otcovstvím Božím. 

To, že je Bůh naším Otcem, jsme již několikrát zdůraznili. Boží otcovská péče nám 

může být zřejmá ze stvoření, z darů, které dostáváme, z nichž největší je dar víry 

v Ježíše Krista, skrze kterého jsme znovu povoláni přiklonit se k Bohu výslovně jako 

k Otci. Všemohoucnost Boží, jeho všudypřítomnost a vševědoucnost, jeho svrchovaná 

autonomie a nezávislost na celém stvoření nám však otevírají také další pohled na Boha, 

a to jako na autoritu, kterou bychom měli respektovat a poslouchat. Bůh se na nás 

obrací také skrze svá přikázání a touží, abychom naplňovali jeho vůli. Tak můžeme  

o Bohu uvažovat jako o našem „představeném“, který nejlépe ví o našich potřebách  

a možnostech, a proto nás vede po správných cestách.
109

 

Odráží-li se Boží otcovství také v otcovství duchovních otců, pak nebude tak těžké si 

představit, jak se role duchovního otce a představeného mohou sjednotit v jedné osobě. 

Tomáš Špidlík tento ideál představuje prostřednictvím díla velkého reformátora 

východokřesťanského mnišství sv. Teodora Studity. Ten byl právě toho názoru,  

že představený kláštera (igumen) by měl být zároveň také duchovním otcem svých 

synů. Tento ideál však nebyl vždy zcela dosažitelný a v historii křesťanského mnišství 

na Východě je možné sledovat řadu forem duchovního vedení, které se tomuto ideálu 

přibližovaly nebo se od něj vzdalovaly.  

Existuje totiž určité napětí mezi rolí představeného a rolí duchovního otce, podtrhuje 

Tomáš Špidlík. Role představeného je založena více na vyžadování kázně a dodržování 

řádu. Role otce je naopak založena na osobním vztahu a důvěře, kterou k němu chovají 

jeho duchovní synové. Proto se v mnišské tradici projevily dva opačné sklony. Byly 

mnišské skupiny, které si cenily přísného řádu a společného života, tzv. cenobitického 

mnišství. V něm začala nabývat významu role představeného, který dohlíží na to, aby 

v klášteře panoval řád, tak jak určují řádová pravidla a tradice. Naproti tomu existovali 

také poustevníci, kteří vyhledávali osamělá místa a žili si zcela podle svého rytmu. 

K nim pak přicházeli lidé hledající poučení v duchovním životě a vznikaly tak osobní 

vztahy duchovního otcovství a synovství na základě svobodné volby. Například  
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i sv. Bazil, velký zákonodárce východního cenobitického mnišství, ponechával svým 

mnichům svobodu zvolit si za duchovního otce jednoho z bratří, kteří k tomu v klášteře 

byli určeni. Naopak sv. Teodor Studita požadoval, aby představený kláštera, igumen, 

byl zároveň i duchovním otcem.
110

 „Jaký důvod může ospravedlnit toto v klášterním 

prostředí dosti neobvyklé omezení svobody?“ ptá se Tomáš Špidlík a podává vysvětlení:  

 

Poslušnost, to uznávají všichni, je jeden ze základních pilířů řeholního života. Ale jak upadá, jakému 

zneužívání se otevírají dveře, když představenému chybí poznání jeho svěřenců! Proto musí znát nejen 

vnější fakta – jak pracují, jak se účastní společných modliteb, kam chodí –, ale především to, co si 

myslí a kam směřují. Účelem tohoto vědění není bdít nad nimi a omezovat je, ale naopak možnost 

přizpůsobení jejich potřebám. Igumen se musí za každou cenu varovat toho, že bude se všemi jednat 

týmž způsobem, ať jde o chování, nebo o vnitřní život.
111

  

 

S rolí duchovního otce a představeného souvisí také ctnost poslušnosti, kterou svému 

otci prokazují duchovní synové, podobně jako Boží Syn plní vůli svého Otce na 

nebesích. S poslušností souvisí také zničení vlastní vůle, kterému se ale musí správně 

rozumět, zdůrazňuje Tomáš Špidlík. Pojem „zničení vlastní vůle“ vytržen z kontextu 

mnišské asketické tradice zní modernímu člověku, který si cení své svobody, naprosto 

nemístně. Tomáš Špidlík vysvětluje, že vlastní vůle znamenala pro mnichy spíše vášeň, 

která člověka žene k jednání proti vlastnímu srdci. Je-li tato vlastní vůle zničena,
112

  

„od té chvíle bude učedník sám schopen slyšet Boží hlas a svobodně volit vše dobré.“
113

 

Tomáš Špidlík dále přibližuje pojem poslušnosti, jak ho chápal sv. Teodor Studita: 

„Když Teodor mluví o poslušnosti, dává ze dvou řeckých výrazů – hypotagé a hypakoé – 

přednost druhému. První znamená doslovně ,podřídit se‘, druhý ,poskytnout sluch‘.  

Je jasné, že čím je křesťan dokonalejší, tím více naslouchá Bohu, pouze Bohu, a je 

vděčný každému, kdo mu pomáhá naslouchat Božímu hlasu. Není snad celá skutečnost 

realizací Božího stvořitelského slova?“
114

 

Vidíme tedy, že křesťanská poslušnost se zakládá především na schopnosti 

naslouchat a podle slyšeného se zařídit. Tomáš Špidlík se ve své eseji „O integrální 

poslušnosti“ zamýšlí hlouběji nad tím, komu nebo čemu má křesťan naslouchat a být 

poslušný. Na základě tohoto textu lze říci, že základem vší poslušnosti je Bůh. Tomáš 
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Špidlík cituje výrok ruského spisovatele Dostojevského, který tvrdil, že není-li Boha, je 

dovoleno všecko.
115

 Křesťanské pochopení Boha jako Otce pak staví poslušnost do 

správného světla.  

Bůh Otec totiž oslovuje naši poslušnost různými způsoby. Na tomto základě Tomáš 

Špidlík vyjmenovává pět základních druhů poslušnosti, které se spojují v jeden celek, 

v tzv. poslušnost integrální. Jde o poslušnost duchovnímu otci, Písmu svatému, tradici, 

hlasu svědomí a církevní hierarchii.  

 

Jediné Boží Slovo tedy zaznívá v mnohosti hlasů, v jakési kosmické harmonii ,přerozmanité Boží 

moudrosti‘ (Ef 3,10). Jeden Boží hlas nemůže odporovat druhému, jinak bychom nevěřili v jednotu 

Slova Božího a roztrhali ,nesešívanou Kristovu suknici‘. Hierarchie není proti Písmu, Písmo není 

proti svědomí, osobní svědomí není proti hierarchii a zákonům, proti prozřetelnosti Boží v celém 

vesmíru. Tak by tomu ovšem mělo být, kdyby zněly všechny hlasy čistě. Pociťujeme-li disharmonii, je 

potřeba ,vyladit‘ ten hlas, který se odchýlil, a přizpůsobit ho souzvuku ostatních.
116

 

 

 

3.3. Příklad duchovního otcovství: sv. Ignác z Loyoly (1491 – 1556)  

 

Tomáš Špidlík se ve své knížce „Ignác – starec. Příklad duchovního otcovství.“ snaží 

osobu svatého Ignáce, zakladatele jezuitského řádu, co možná nejlépe přiblížit 

historické skutečnosti a zbavit ji legendárního nánosu. O tomto svém textu napsal:  

 

Zde nejde o obhajobu východní spirituality, ale jezuitů samotných. Svatý Ignác je legendárně 

představován jako strohý vojenský kapitán, který vyžadoval neodmluvnou vojenskou poslušnost 

k církvi a k sobě jako představenému. Je to směšná legenda neodpovídající ani faktům, ani spisům 

svatého Ignáce. Autor exercicií byl především duchovní otec svých osobních přátel a duchovní 

otcovství považoval za podstatný prvek apoštolátu.
117

 

 

Tomáš Špidlík se v této knížce pokouší propojit obraz typického východního „starce“ 

jako duchovního otce, který doprovází své přátele a následovníky na cestě k Bohu, 

s osobou sv. Ignáce. Na Východě nebylo ničím neobvyklým, že duchovní vedení mohl 

vykonávat kněz i laik. Nezřídka se ale stávalo, že takový prostý laik byl vysvěcen,  

                                                 
115

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. O integrální poslušnosti. in Studie. Křesťanská akademie v Římě, IV/20, 

1969, s. 491. 
116

 Tamtéž, s. 497. 
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 ŠPIDLÍK, Tomáš. Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem. Karmelitánské 
nakladatelství v Kostelním Vydří, 2004, s. 189. 
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aby mohl zároveň svátostně zpovídat. U svatého Ignáce lze podle Tomáše Špidlíka vidět 

obdobný postup. Svatý Ignác neměl původně v úmyslu stát se knězem, ale postupně 

přijal toto povolání, neboť si byl vědom, že díky tomu bude moci lépe naplňovat své 

poslání pomáhat duším, nejen udílením rad a vedením duchovních cvičení.
118

 

Vlastnosti duchovního otce, které jsme uvedli v první podkapitole, měl také svatý 

Ignác. Tomáš Špidlík vyzdvihuje několik jeho typických vlastností, které se postupně 

staly charakteristickými pro tzv. ignaciánskou spiritualitu. Na prvním místě uveďme 

schopnost rozlišování (diakrisis). Svatý Ignác byl v tomto ohledu mistrem a předával 

druhým to, co sám prožíval. Všiml si, že člověk zejména na začátku své duchovní cesty 

často prožívá střídající se stavy útěchy a neútěchy. Útěchou rozumí sv. Ignác stav duše, 

která je naplněna radostí, nadějí, láskou k Pánu a přitažlivostí k nebeským věcem. 

Neútěchou naopak stav temna, zmatku, beznaděje, pokušení, lenosti a nelásky.  

Sv. Ignác byl přesvědčen, že tyto stavy nelze automaticky spojovat s přítomností  

či nepřítomností Boží milosti v životě člověka. Ve své knížce Duchovních cvičení píše, 

že člověku vždy zůstane Boží pomoc, i když to jasně necítí. A někdy právě stavy 

neútěchy může Bůh dopouštět jako způsob očišťování srdce.
119

  

S rozlišováním stavů útěchy a neútěchy souvisí také schopnost rozlišování původu 

myšlenek. Tomáš Špidlík upozorňuje, že již staří mniši velmi dbali na správné 

rozlišování myšlenek, neboť si byli vědomi, že cokoli dobrého nebo zlého v jednání 

člověka má původ právě v  myšlenkách. Sv. Ignác přichází s trojím dělením původu 

myšlenek. Zaprvé jsou to vlastní myšlenky člověka, zadruhé myšlenky vnuknuté 

dobrým duchem a zatřetí myšlenky vnuknuté duchem zlým. Nástroje pro jejich rozlišení 

se nabízejí v bdělosti a pozornosti a také samozřejmě v rozhovoru s duchovním otcem.  

I dobrá nebo neutrální myšlenka se může stát špatnou, spojí-li se s vášní. Zde Tomáš 

Špidlík zmiňuje dva důležité postoje, které sv. Ignác doporučoval, a to indiferenci,  

tj. schopnost oddělit vášeň od myšlenky, a zásadu „agere contra“, tj. rozhodný postoj 

učinit pravý opak toho, co našeptává zlá myšlenka. Tím tyto myšlenky ztrácejí svou 

naléhavost a nutkavost a člověk je od nich osvobozován.
120

 

Další podstatnou charakteristikou duchovního otcovství sv. Ignáce je jeho úloha jako 

učitele modlitby. „Uvádět vlastního učedníka do života modlitby, to znamená učit ho 

prvním krokům, protože vše ostatní pak naučí modlitba sama. A právě to chtěl dělat 
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 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác – starec. Příklad duchovního otcovství. Refugium, Olomouc, 2005, 
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Ignác, když vedl své přátele v duchovních cvičeních. Vždyť exerciční knížka je malá 

příručka modlitby.“
121

 podtrhuje Tomáš Špidlík a dále nás seznamuje se třemi stupni 

modlitby, které sv. Ignác navrhl. První stupeň modlitby je morální četba Písma, jejíž 

náplní je srovnávání vlastního života s Písmem svatým a jeho morálními požadavky.  

Na druhý stupeň umístil sv. Ignác rozjímání jakožto uvažování o smyslu slov ústních 

modliteb. A třetí, nejvyšší stupeň pak vyhradil modlitbě afektivní neboli modlitbě srdce. 

Sám sv. Ignác byl doslova vtažen Ježíšem Kristem do Božího života a rozhovoru uvnitř 

Nejsvětější Trojice a zároveň se mu dostávalo darů Ducha svatého, kdykoli měl něco 

rozhodovat, aby to bylo podle vůle Otcovy.
122

 

Sv. Ignác také kladl velký důraz na každodenní zpytování svědomí. Duchovní 

pokrok je totiž podle něj neoddělitelný od pokory, kterou právě každodenní zpytování 

svědomí podporuje. Sv. Ignác navrhl ucelený postup zpytování svědomí v pěti bodech:  

      1) Děkovat Bohu za všechna dobrodiní   

      2) Prosit o milost hříchy poznat a zbavit se jich 

3) Vyžadovat od duše počet z myšlenek, slov i skutků v průběhu dne 

4) Prosit Boha za odpuštění 

      5) Předsevzetí polepšit se, Otčenáš
123

       

S pokorou v duchovním životě úzce souvisí téma poslušnosti, protože „nic neničí 

nedostatek skromnosti a pýchu více, než právě poslušnost“.
124

 Jak byl poslušný sám  

sv. Ignác a jakou poslušnost vyžadoval od svých podřízených jako generální 

představený jezuitského řádu, ptá se Tomáš Špidlík a podává následující výklad.  

Na prvním místě vyvrací určitou historickou zkreslenost, že se prý Ignác naučil 

poslouchat v armádě jako voják a potom vyžadoval vojenskou poslušnost od svých 

podřízených. Ve skutečnosti během své vojenské služby spíše dokázal přesvědčit své 

představené, než že by byl slepě poslušný.
125

 V každém případě sv. Ignác ve svém 

životě přijímá několik druhů poslušnosti. Tak chtěl být poslušný hlasu svého srdce, 

událostem, které ho potkávaly, Písmu svatému, svému duchovnímu otci a také církvi.
126

 

Během vzniku jezuitského řádu řešili jeho zakladatelé to, zda mají mít jednoho 

představeného, kterému by slíbili poslušnost. Byly hlasy pro i proti, ale nakonec přece 

jen převážily hlasy pro. A tak se sv. Ignác stal prvním představeným jezuitů. S touto 
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funkcí přibyla sv. Ignáci povinnost dbát na organizaci řádu a zajišťovat jeho jednotu. 

Podobně jako jsme viděli u sv. Teodora Studity, ani sv. Ignác se nehodlal s novou rolí 

vzdát duchovního otcovství, zdůrazňuje Tomáš Špidlík. Naopak stále vykonával tuto 

službu jako péči o své druhy a duchovní syny.
127

 Od nich pak vyžadoval dokonalou 

poslušnost. To ale neznamenalo poslušnost slepou, ale především poslušnost rozumu. 

Ta spočívala ve shodě názorů mezi představeným a podřízeným. Podřízený měl před 

vykonáním určitého úkolu vlastním rozumem dospět k témuž názoru, aby chtěl totéž,  

co představený. A tato poslušnost může být prokazována skutečně jen takovému 

představenému, který je přijímán zároveň i jako duchovní otec.
128

 

Vidíme tedy, že takový vztah mezi duchovním otcem a jeho duchovními syny, který 

ve svém životě uskutečňoval i sv. Ignác, se stává obrazem vztahu Boha jako Otce, Syna 

a Ducha svatého, kteří sdílejí jediný intelekt a jedinou vůli ve vzájemné  

a dokonalé lásce. 
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Závěr 

 

Na závěr obraťme svou pozornost na vytčený cíl této práce a na to, zda se nám ho 

podařilo naplnit. Cílem bylo vyhledat a zpracovat texty Tomáše Špidlíka týkající se 

nějakým způsobem Boha jako Otce, uspořádat je do určité logické struktury a následně 

je zhodnotit a nalézt v nich to, na co Tomáš Špidlík kladl důraz. Pojďme tedy shrnout, 

k čemu jsme dospěli. 

V první kapitole nás texty Tomáše Špidlíka přivedly k pochopení zásadní novosti 

křesťanství pro tehdejší antický filosofický svět. Tato zásadní novost spočívá ve dvou 

skutečnostech: zaprvé Bůh je Otec, ke kterému je možné zaujmout osobní vztah,  

a zadruhé Bůh je jeden, ale zároveň ve třech osobách Otce, Syna a Ducha svatého. 

V obou případech vidíme důraz kladený na osobní vztahy. V prvním případě jde o vztah 

člověka a Boha. Ve druhém případě jde o meziosobní vztahovost uvnitř Boha samého, 

která je vlastně základem všech ostatních vztahů, a tedy i vztahu člověka a Boha.  

Právě na tuto osobní vztahovost klade Tomáš Špidlík velký důraz. Tajemství 

Nejsvětější Trojice, kde se uskutečňují láskyplné vztahy mezi Bohem Otcem, Synem  

a Duchem svatým, je základem pro pochopení lidského života jako obrazu Božího, 

stvořeného právě k osobnímu vztahu s Bohem a bližními. Tak se stává křesťanská víra 

velice praktickým programem pro život člověka a celého lidského společenství. 

Absolutní nutnost a zároveň absolutní svoboda osobních vztahů uvnitř Nejsvětější 

Trojice, do které je člověk skrze Ježíše Krista pozván, se může odrazit i v lidském 

životě, který může být ve spojení s Bohem svobodný i přes všechny nutnosti a omezení. 

Zároveň tento vnitřní Boží život je ideálním společenstvím, ke kterému může a má,  

dle Tomáše Špidlíka, směřovat celé lidstvo.   

Druhá kapitola nás přivádí k osobě Bohočlověka Ježíše Krista, který nám zde na 

zemi Boha jako Otce zjevil. Je to především Nový zákon a v něm zejména evangelium 

sv. Jana, které dle Tomáše Špidlíka přináší tuto novost v pohledu na Boha. Zároveň i ve 

Starém zákoně je možné najít řadu předobrazů novozákonních událostí. A tak dějiny 

spásy mají svůj směr a docházejí naplnění v Ježíši Kristu, který nám přinesl radostnou 

zvěst o Bohu jako Otci, o sobě jako o Synu, kterého Otec v síle Ducha svatého na svět 

poslal, aby svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním vykoupil každého člověka ze 

hříchu, který je příčinou smrti. Jde především o obnovu vztahu člověka s Bohem a je to 

právě Ježíš Kristus, který zjevuje zcela otevřeně a výslovně Boha jako Otce. Tomáš 

Špidlík zdůrazňuje, že obracet se na Boha jako na Otce můžeme právě a jen do té míry, 
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do jaké žijeme ve spojení s Ježíšem Kristem. Díky tomuto spojení můžeme volat 

k Bohu „Otče náš“. Modlitba Otčenáš, kterou nás sám Ježíš Kristus naučil, je dle 

Tomáše Špidlíka základní a nejautentičtější křesťanská modlitba. 

Ve třetí kapitole jsme sledovali, jak se Boží otcovství odráží v otcovství duchovních 

otců. Pro Tomáše Špidlíka je právě rozměr „otcovství“ podstatnou vlastností všech 

zakladatelů klášterů či řeholních řádů a vlastně všech, kteří druhé doprovázejí na cestě 

k Bohu. Opět vidíme, jak se vzájemný vztah lásky a důvěry mezi osobami Boha Otce, 

Syna a Ducha svatého odráží ve vztahu duchovních otců a jejich synů. Potom nás 

neudiví, že duchovní otcovství musí být zároveň podstatnou vlastností církve samé.  

Na konci třetí kapitoly jsme uvedli příklad jednoho duchovního otce, který byl 

Tomáši Špidlíkovi obzvlášť blízký, neboť šlo o sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele 

jezuitského řádu, jehož byl sám Tomáš Špidlík součástí. Tomáš Špidlík chápe 

sv. Ignáce z Loyoly především jako konkrétní příklad duchovního otce, pro kterého byl 

osobní vztah ke svým duchovním synům velmi důležitý, a vyvrací tak historickou 

legendu, že jako bývalý voják přenesl do svého řádu vojenské způsoby a vyžadoval  

od svých podřízených jen neodmluvnou vojenskou poslušnost. Poslušnost sice hrála  

u jezuitů vždy velkou roli, ale byla to především poslušnost rozumu, která byla založena 

na důvěře k představenému a na schopnosti dospět vlastním rozumem k témuž 

přesvědčení, jaké měl představený/duchovní otec. A to předpokládalo oboustranný 

vztah, založený na hluboké důvěře a lásce. 

Máme-li tedy zhodnotit celkovou strukturu práce, můžeme říci, že katabatické 

směřování bylo dodrženo a snad se nám rovněž podařilo v textech Tomáše Špidlíka 

vyhledat myšlenkové důrazy spojené s naším tématem Boha jako Otce. Dovolme si tedy 

tyto důrazy na úplný závěr ještě jednou shrnout. Zaprvé Bůh je náš Otec, kterého nám 

zvěstuje jeho Syn Ježíš Kristus a zároveň odhaluje působení Ducha svatého, a tak nám 

dává poznat Boží trojjedinost. Zadruhé tento jeden Bůh v trojici osob zjevuje důležitost 

osobních vztahů, a to jak v životě Božím, tak v životě lidském, protože osobní charakter 

člověka roste ze vztahů. Zatřetí těmito vztahy se myslí nejen vztahy mezi bližními, ale 

zejména osobní vztah člověka k Bohu jako Otci, který je nejplněji vyjádřen modlitbou 

„Otčenáš“. A začtvrté Boží otcovství se odráží v roli duchovních otců, kteří své 

duchovní syny doprovázejí na cestě k Bohu. A tak se celý kruh uzavírá, neboť náš 

katabatický výklad končící u duchovních otců opět vybízí k anabatickému 

(vzestupnému) směřování v Duchu svatém, skrze Ježíše Krista k Bohu jako Otci.  



 

49 

Seznam použitých zkratek 

 

SJ – Societas Jesu – Tovaryšstvo Ježíšovo 



 

50 

Seznam literatury 

 

Tištěné zdroje: 

    

AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve.  

Kompletní bibliografie 1938 – 2010. Refugium, Olomouc, 2012. 

 

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Česká   

biblická společnost, 2009. 

 

Katechismus katolické církve. 2. vyd. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním   

Vydří, 2001. 

 

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie.  

Nakladatelství Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2007. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem.  

Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2004.  

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác – starec. Příklad duchovního otcovství. Refugium, 

Olomouc, 2005. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. K vyšším věcem jsem se narodil. Alverna, 1991. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Miscellanea, X, XII. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. My v Trojici. Krátká trinitární esej. Refugium, Olomouc, 2000. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. O integrální poslušnosti. in Studie. Křesťanská akademie v Římě,  

4/20, 1969. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Osoba jako účast na trinitární lásce. In Ambros, P.,  

Fundamentální pastorální teologie, Burget, Olomouc, 2000. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Otčenáš. Křesťanská akademie v Římě, 1973. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Představený i otec: ideál Teodora Studity. Teologické texty, 9/3,   

1998. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Trinitární struktura křesťanství v tradici Východu. Křesťanská  

akademie v Římě, in Studie I/17. 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Znáš Boha Otce i Syna i Ducha svatého? Refugium, Olomouc,   

2005. 

 

 

 



 

51 

Elektronické zdroje: 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu,  

1969_6, [2016-10-25]    

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1969/1969_06.pdf >. 

 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Modlitba k Otci skrze Syna v Duchu svatém. in Archiv české 

sekce   

Vatikánského rozhlasu, 1971_5, [2016-11-02] 

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1971/1971_05.pdf>.  

 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu,  

1973_6, [2016-10-25]  

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1973/1973_06.pdf>. 

 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu,  

1978_5, [2016-10-28]    

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1978/1978_05.pdf>.      

 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu,  

1986_5, [2016-11-01] 

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1986/1986_05.pdf>. 

 

 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Nejsvětější Trojice. in Archiv české sekce Vatikánského rozhlasu,   

1992_6, [2016-10-25] 

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/radiovaticana/watermarked/1992/1992_06.pdf>. 

 

 


