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Úvod 

 Když jsme pro toto dílo vybrali název Odpověď lásky, chtěli jsme zdůraznit podstatu božího 

působení v člověku, abychom mohli pochopit nejhlubší a nejpřesnější význam slova smír, kterému je 

věnována tato reflexe. Naše bádání můžeme zarámovat do dvou základních tezí. První je, že původ 

všeho smírného úsilí je v Bohu a jedině přijímajíc jeho milost a začleněním se do jeho vydání se je 

možná tato odpověď. Druhá rozvíjí tu první, když tvrdí, že smír je otázka lásky, je to ,,přemíra lásky". 

 Chceme čtenáře pozvat ke vkročení do světa, ve kterém nás historie, zkušenost, meditace a 

ritus vedou k hlubšímu pochopení slova smír, slova, které dalo smysl životu tolika mužů a žen, a je 

základem spirituality, která žije a chce dávat život jako dar Ducha svatého Církvi ve formě charismatu.  

 Nenacházíme nic lepšího než tento krásný text Klementa Alexandrijského na začátek našeho 

díla:  

Zkoumejte tajemství lásky a budete moci uzřít lůno Otce, které nám zjevil jednorozený Syn. 

Protože podstatou Boha je láska, jenom z lásky se nám stal zjevným. Je Otcem ve své 

nevýslovnosti a je matkou ve své lásce k nám. Protože z lásky Otec se stal "ženou" -  sám ze 

sebe zplodil jediného Syna, plodem lásky je láska. Z lásky Syn přichází na svět, dobrovolně 

trpí jako člověk. Podřídil se slabosti těch, kterých miloval, protože nás chtěl povýšit do své 

velikosti. A když už měla být jeho krev vylita jako úlitba, nabízejíc sebe jako výkupné, nám 

zanechává nové přikázání:  ,,Zůstaňte v mé lásce!" Co to je za lásku o které mluví? Za 

každého z nás vydal svůj život, který má větší cenu, než celý vesmír a na oplátku nás žádá, 

abychom vydali svoje životy jeden pro druhého. (Quis dives salvetur, 37, 1-5) 

 Tohle dílo nechce skončit poslední stránkou. Naopak, je pozváním hledat v prožívání  

charismatu smíru osobní zkušenost a nové možnosti účasti na poslání jediného a opravdivého 

Usmiřovatele. 

 

Smír: slovo, historie, život 

Nurya Martínez-Gayol 

 

 Máme před sebou dílo, které má svůj střed v jediném slově - smír. To slovo bylo pro mnohé 

generace věřících klíčovým. Vzbuzovalo nadšení a vášeň, ale také odpor a odmítání. Zapálilo mnohé 

svědomí a srdce, bylo zpíváno, modleno, provoláváno a uskutečňováno přes všechnu logiku; a které 

bylo také strukturalizováno, vymezováno a vtěsnáváno do přesných normativních hranic. 

Vyprovokovalo mnohé snění i pláč. Stalo se nesmrtelným v duchovnosti mnohých institucí, ale také 

mnohdy zkamenělo, když přestalo být kreativní a obnovující sílou a stalo se nástrojem souzení a 

odsuzování. Toto slovo dnes chce být slyšeno ve své vlastní historii, v slovech a životech, které z něho 

vyrostly, a jemuž vděčí za svou plodnost. 

 "Smír" se stal v současném křesťanském prostředí výrazem s pochybnou pověstí, 

pravděpodobně díky tomu, že v posledních stoletích byl prezentován hlavně jeho ponurý, 

redukovaný a deformovaný význam, vytvářející zkreslený, "málo křesťanský" obraz Boha. Proto ten, 



kdo zná učení o spiritualitě smíru z 18. a 19. století, se s údivem může zeptat, jaký smysl má věnovat 

námahu a čas studiu tohoto konceptu - a to ještě s úmyslem udělat ho znovu aktuálním. Ještě bude 

mít na své straně argument, že v Novém Zákoně o smíru nenajdeme nijakou explicitní zmínku. 

Prakticky od II. Vatikánského koncilu se o něm mlčí. 

 Nicméně se nám zdá, že když slovo "smír" bylo užíváno po staletí jako klíčová dimenze v 

křesťanském chápání tajemství spásy, když inspirovalo existenci tolika věřících, ztvárňovalo mystiku a 

spiritualitu, nebylo to náhodou. Možná teď je ten čas ohlédnout se zpátky, vniknout do historie a 

prehistorie tohoto konceptu ve snaze zachovat pro víru církve to cenné, co tolik lidí rozpalovalo 

touhou "usmiřovat." 

 Tato kniha chce být prvním krokem na cestě, pokusem přiblížit výraz "smír". Na prvním místě 

z perspektivy teologické, pak historické a nakonec majíc na zřeteli, že se jedná o živé slovo v historii 

spásy, o snahu znovu nasměrovat všechno k Bohu, pokusíme se jej vymezit také v jeho liturgicko-

spirituálním aspektu.  

I. 

Teologie a historie 

 Cesta spásy 

Ángel Cordovilla Pérez 

 V této první kapitole chci stanovit všeobecný rámec chápání křesťanské spásy. První 

souřadnicí rámce je konstatování, že spása v chápání nového zákona je historický proces - společná 

cesta Boha a člověka a druhá, že je mnoho způsobů vyjádření spásy, které však je nutné chápat 

komplexně, když chceme získat ucelený obraz.  

 Traktát o spáse v klasické teologii začínal otázkou: Cur Deus homo? (Proč se Bůh stal 

člověkem?)Tak se vyjádřil benediktinský mnich Anselm z Canterbury v prvním systematickým traktátu 

o soteriologii. Tato otázka, zdá se, v současnosti ztratila na své aktuálnosti anebo se stala krajně 

problematickou, protože na jedné straně vtělení Boha se stalo jenom mýtem neboli symbolem lásky 

Boží, na druhé, zdá se, že současný člověk necítí potřebu být spasen. Belgický teolog Adolphe Gesché 

klade sérii otázek: 

Spasení od čeho? Kritici Církve tvrdí, že křesťanství vytvořilo člověka s chorobnými komplexy viny, aby 

mu pak mohlo nabídnout spásu. Kdyby se prý podařilo vymítit vědomí hříchu, žádné spasení by lidem 

nebylo třeba. My, kteří jsme byli posláni ohlašovat světu evangelium, se často cítíme jako ti, kdo 

přinášejí nabídku bez poptávky. Tady mně napadá otázka: Nepřišel čas ohlašovat evangelium 

způsobem, který místo hotových odpovědí provokuje kladení otázek? 

Spasení kým? Tady se problém ještě vyhrocuje, protože křesťanství hlásá Spasitele - Bohočlověka, 

osobu mimo nás. A tady naráží na současného člověka, dědice modernismu, který žárlivě střeží svou 

autonomii, svobodu a neodvislost. Proto cokoliv, co připomíná odcizení, vyhoštění z vlastního bytí a 

svobody z principu odmítá. Je tedy nutné zakotvit ohlašování evangelia v antropologii svobody, která 

pomůže pochopit Spasitele jako tvůrčí element vlastní autonomie a svobody. 



Spasení k čemu? Dlouhé staletí bylo poselství spásy svázáno s osvobozením od hříchu a chápáno jako 

východisko z negativní situace. Tento výklad je samozřejmě pravdivý a nevyhnutný, jestli nechceme 

upadnout do gnostického optimismu. Třeba však také uznat, že je to chápání omezené. Křesťanská 

soteriologie poukazuje jednak na vykoupení, vysvobození, záchranu z negativní reality, ale také a 

hlavně, na plnost bytí - dokonalost a integritu - ke které jsme povoláni. Spása, kterou nabízí 

křesťanství, proniká lidskou existenci v trojí perspektivě: jako překonání snášených obtíží; jako 

uskutečnění nejhlubších tužeb po dokonalosti, plnosti a štěstí a jako naplnění přání všeho absolutně 

zdravého a svatého. 

Spása skrze jediného? Křesťanská soteriologie tak řečeno sdílí prostor s dalšími ponukami spásy, 

částkovými a dočasnými, nebo i definitivními. I když již málokdo věží ve spásu slibovanou technickým 

pokrokem, nebo utopiím o stvoření nové země prostřednictvím revoluce, v současnosti přicházejí 

nové modely spásy, někdy více fragmentované a nejasné, ale se stejným cílem: dát smysl lidské 

existenci. Jsou to většinou ponuky spasení od života pro život, ne od smrti nebo skrze smrt. Dimenze 

časná, materiální, tělesná a aktuální jsou na prvním místě odsouvajíce dimenzi transcendentní. 

Srdce křesťanského poselství tvoří pravda, že člověk byl stvořen k tomu, aby byl zbožstven. Bůh se 

svobodně rozhodl sdílet navenek a z této vůle k sebedarování vznikl člověk jako objekt Božího sdílení.  

Na člověka se tedy teologie dívá jednak z perspektivy originálního Božího projektu - sebedarování a 

jednak z perspektivy posledního cíle, pro který byl člověk stvořen, kterým je společenství s Bohem. 

To, co se uskutečňuje mezi tímto originálním božím plánem a posledním cílem člověka, nazýváme 

spásou. 

Nový Zákon přináší svědectví o spásné události, která má v Ježíši svůj střed a naplnění, ale rozvíjí se 

zároveň v trinitární rovině. Víra v tuto spásnou zkušenost, na které stojí Církev jako na pevné skále, 

nám hovoří, že v Ježíši Kristu Bůh je s námi, že tento Bůh je rozhodně za nás (Řím 8,31), a jako 

následek toho nikdo nemůže být definitivně proti němu. Tato základní zkušenost spásy Nového 

zákona, již v něm, ale hlavně v dlouhé historii soteriologie bylo vyjádřeno nespočetnými obrazy a 

výrazy. Již svatý Pavel v prvním listě Korintským (1,30) používá čtyři základní kategorie pro objasnění 

nové situace, ve které se nachází křesťan po obdržení daru Božího v Kristovi: "Vy však jste z Boží moci 

v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením."  

 Tato pluralita výrazů vyjadřujících spásu vede k plnosti zkušenosti a smyslu, který každá 

generace musí odkrýt, dešifrovat a pojmenovat z rozdílných pohledů, aby tahle realita, která nás vždy 

bude nekonečně převyšovat, byla vždy lépe žita a chápána. 

 Spása dle novozákonního svědectví je proces započatý Bohem, který přichází k člověku s 

úmyslem přivést ho k plnosti bytí a ke společenství se sebou samým. Tady také můžeme použít k 

označení spásy slovo smír. Ono ukazuje na předešlou pozitivní situaci, ke které je potřeba se navrátit 

prostřednictvím nějaké akce, která stávající situaci změní, zvrátí. Nebo ještě víc než na nějaký 

původní stav je třeba myslet na Boží plán, záměr s námi, který On touží naplnit prostřednictvím svého 

Syna a Ducha svatého. Jedná se tedy o návrat k původnímu stavu, který nás zároveň otevírá absolutní 

budoucnosti, budoucnosti Boží. 

  Oběť 



 Úzce spjat s chápáním spásy je obraz oběti. Křesťanské chápání oběti je v přímém vztahu se 

smrtí Krista. Oběť je realitou často nepříznivě posuzovanou. Osvícenci například tvrdili, že vztah mezi 

Bohem a člověkem postavený na oběti je nedůstojný Boha (antropomorfismus) a také člověka 

(svoboda a odpovědnost) a podvědomě vede k justifikaci násilí. K těmto kritikám můžeme přiřadit ty, 

které vzešly se samotné teologie ovlivněné protestantismem a kladly kult a kněžství do protikladu s 

prorockou službou a hlásáním slova. Navzdory těmto kritikám je nutno žíct, že oběť je něco, co 

hluboce proniká každodenní život. Patří sem přece každá lidská akce, když se člověk něčeho vzdává 

kvůli někomu anebo něčemu, nebo když se sám vydává ve prospěch někoho. 

 Nám jde především o pochopení oběti v jejím náboženském významu. V první řadě je oběť 

především dialogem lásky. Bůh stvořil člověka jako přítele, aby žil v jeho společnosti. Dějiny spásy 

jsou dějinami tohoto přátelství a vzájemné výměny darů: člověk nabízí Bohu to, co od něho přijal. 

Obětí může být sám člověk, který se stává posvátným, když se obětuje Bohu, ve svobodě se mu 

odevzdává a klade před něho sebe sama. Pro vyjádření tohoto používá dary a konkrétní gesta, jak 

tomu také je ve vztazích mezi osobami.  

 Abychom však pochopily oběť i v jejím hlubším, teologickým smyslu, musíme si všímat vztahu 

mezi synovstvím a obětí ve světle Kristovi oběti. Ježíš zjevuje lásku Otce, absolutní poslušností 

potvrzuje, že je opravdivým synem a do třetice projevuje hlubokou solidaritu s člověkem. Jeho smrt 

na kříži můžeme nazývat obětí, protože Ježíš, díky svému vztahu k Otci (láska-poslušnost) je schopen 

proměnit následek hříchu - kříž, ve znak darování. Na kříži, kde byla vzdálenost mezi Otcem a Synem 

zdánlivě největší, byla navzdory zkušenosti opuštěnosti mezi nimi nejhlubší a nejintimnější jednota. A 

právě tato jednota a nezlomná láska (Duch svatý) mezi Otcem a Synem činí z kříže jako místa a 

symbolu násilí a hříchu, místo zjevení a sebedarování Boha v Kristovi. 

 Smír 

 Koncept smíru, jako spásného působení Kristova směřujícího k obnovení vztahu Boha s 

člověkem, má velkou důležitost v soteriologii a ve křesťanské spiritualitě. Hřích je narušením 

spravedlivého pořádku stanoveného Bohem při stvoření. Tento pořádek musí být obnoven, opraven 

a to nejen Božím spásným zásahem, ale také skutky člověka, které realizuje jako součást svého 

nového života započatého díky milosti. Člověk má jedinečnou odpovědnost a důležitost v díle obnovy 

stvoření. 

 Křesťan, který chce následovat Krista, se začleňuje do jeho prožívání, do jeho utrpení a 

poslání. Nejde o duchovný masochizmus, jako by křesťanská teologie viděla v utrpení nějaký morální 

kapitál nebo záruku milosti. To, co je tady ve hře, je otázka lásky, sdílení života s milovanou osobou. 

Křesťan, milován Kristem zcela osobně (,,vydal se za mně"), už nechce nic jiného než žít a umírat pro 

Něho, sjednocujíc se s ním a s jeho tělem, kterým je Církev, a skrze ní s celým lidstvím.  

 Biblické texty, které povzbudily tolik osob žít společenství života a lásky s Kristem, 

společenství i v utrpení jsou Flp 2,5 a 3,8-16, ale hlavně Kol 1,24, - verš těžce vysvětlitelný, protože by 

mohl vést k domněnce, že spásné dílo Kristovo není úplně dostatečné a potřebuje lidské doplnění. 

Není tomu tak. Spásné dílo Kristovo je objektivně dokonalé a dostatečné, poněvadž však se toto dílo 

má rozprostřít na celé jeho mystické tělo - Církev a v ní na celý svět, v tomto smyslu zůstává stále 

nedokončeno, potřebuje neustálý rozvoj a naplňování: "Proto se raduji v úzkostech pro vás a na svém 

těle doplňuji, co ještě schází utrpení Kristovu pro dobro jeho těla, kterým je Církev." 



 Je pravda, že každý obraz se může zdeformovat, ale proto nemůžeme zapomínat na jeho 

původní krásu. Idea smíru klade do středu osobu napomáhající zrodu nového stvoření, obnově 

pořádku narušeného hříchem, které chce dosáhnout prostřednictvím jednoty lásky a života s Kristem, 

jediným Spasitelem a Vykupitelem světa. Teologie vidí vrcholnou realizaci smíru v momentě Ježíšovi 

smrti na kříži. Tím také poukazuje na možnost, která se před křesťanem otvírá díky jeho sjednocení s 

Ukřižovaným. 

2  

VARIACE KOLEM JEDNOHO KONCEPTU 

Nurya Martínez-Gayol 

 Jedním z hlavních problémů, se kterým se setkáváme, když chceme v současnosti mluvit na 

téma ,,smír", je vymezení významu tohoto konceptu. Slovo ,,smír" rozumíme obyčejně - alespoň v 

náboženském a teologickém prostředí - tak, jak jej chápala moderní spiritualita, historicky ovlivněna 

zkušenostmi tipu sv. Markéty Alacoque, a jak jej potvrdila encyklika Pie XI. Miserentissimus 

Redemptor (1928). 

Církev Eucharistií sjednocena s Pánem ("Kdo je moje tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v 

něm," Jn 6,56; "Ten, kdo zůstává ve mně a já v něm, bude přinášet mnoho ovoce; protože beze 

mně nic nemůžete udělat." Jn 15,5) objímá lidství svou láskou a je poháněna "usmiřovat" chyby 

svých hřešících údů. Srdce Nevěsty hořící touhou potěšit Krista ("Srdce potupou mi puká, jsem 

jak ochrnutý. Na soucit jsem čekal, ale marně; na ty, kdo by potěšili - nenašel se nikdo." Ž 69,21) 

touží pokorně navrátit lásku ("Šimone, syn Janův, máš mně rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se 

ho potřetí zeptal, má li ho rád. Odpověděl mu: Pane, ty víš všecko, ty váš také, že tě mám rád." 

Jn 21,17) milujícímu srdci svého Vykupitele, zraněnému nevděčností svého lidu ("Přišel do svého 

vlastního, ale vlastní ho nepřijali." Jn 1,11), lidu, který ho stál vlastní krev ("Boží církev, kterou si 

Bůh získal krví vlastního Syna." Sk 20,28)  E. Glotin, Smír, v Dictionnaire de spiritualité ascétique 

et mystique XIII, Beauchesne, Paris 1937 str. 369 

 Z toho vyplývá, že smír je činností, které subjektem je Církev. Není to však subjekt 

autonomní. Vykonávat smír může Církev jen v intimním sjednocení s Kristem, hnána tou samou 

láskou k lidství, která naplňuje jeho, začleníc se do jeho vydání se za hříchy jí samotné a za hříchy 

světa. Pohled usmiřujícího křesťana je tak neustále namířen na svět žíznící po spáse a zároveň na 

Krista, na jeho Srdce, ke kterému touží přilnout a na kterého lásku chce pln vděčnosti odpovědět. 

 V první kapitole jsme se snažily zasadit koncept smíru do rámce soteriologie, který je mu 

vlastní a teď se pokusíme hledat jeho kořeny - tak biblické jako teologické a sledovat používání, 

obsahy a významy tohoto termínu ještě před obdobím modernismu.  

1. Bibličtí předchůdcové termínu "smír" 

 Jeden z nejužívanějších argumentů odpůrců legitimity termínu "smír" je jeho nepřítomnost v 

biblických textech. Proto svou pozornost musíme zaměřit v první řadě na Svaté písmo. Jelikož je spolu 

se živou tradicí Církve pramenem zjevení, je nezbytné obracet se k němu při pokusu o relekturu 

každého teologického konceptu. Moderní koncept smír v striktním významu v biblických textech 

skutečně nenajdeme, ale to ještě neznamená, že je tam absolutně nepřítomen. Když začneme se 



sématickým zkoumáním různých významů, které termín obsahuje, potkáme se s bohatou a významní 

přítomností v Posvátných textech. Taktéž je nutno více se zaměřit na poselství jednotlivých textů, než 

na vyhledávání striktních termínů.  

1. Texty Starého zákona 

a,- "smír" v kontextu obětí 

 To, co musíme udělat hned první, když chceme nahlížet na smír v této souvislosti, je 

modifikovat naše ponětí oběti. Tento termín pro nás ve všeobecním smyslu znamená bolestné vzdání 

se něčeho. Náboženský termín "oběť" (sacrificio) má však především hluboký pozitivní smysl. 

Znamená jednak "dělat posvátným" (sacrificar) a jednak dělat něco jednoduchým, čistým 

(simplificar). Víc než "přijít o něco" je v původním významu slova oběť skrytá myšlenka obohacení. 

Jde o to, "udělat svatým" něco, co takovým před tím nebylo. To vyžaduje přenos, udělení boží 

svatosti, co je pro biblického člověka nejkrásnější a nejpozitivnější skutečnost, jakou si umí představit. 

Oběť je dialogem lásky, uskutečňovaným prostřednictvím obřadů vzájemné výměny darů. Proto je 

tak důležitá osoba, která se svobodně odevzdává v darech, které předkládá Bohu ve snaze budovat s 

ním vztah.  

 Podstatním prvkem oběti je tedy positivní transformace reality. Tím nechceme říci, že nic 

člověka nestojí, že nenese se sebou žádnou ztrátu, nebo bolest. Naopak, ve většině případů je s 

utrpením spojená, ale ono nesmí být její podstatou a v žádném případě utrpení samo o sobě oběť 

nevytváří. Může však jí stát, jestli je zevnitř "posvěceno" - proměněno v intimním vztahu s Bohem. 

Tato myšlenka bude klíčová pro pochopení toho, v čem spočívá "oběť smíru".  

 Kniha Levitikus rozlišuje oběť za hřích od oběti za vinu (Lv 14, 13). Obě dvě patří do širší 

skupiny obětí na odčinění provinění. To se již nacházíme v dost pozdním období evoluce konceptu 

"oběti" ve Starém Zákoně. Vykonávání obětí se stalo výlučně úkolem kněží a bylo stále více svázáno s 

ideou odčinění hříchů a získání odpuštění. Biblická myšlenka odčinění, smíru, znamená poskytnout 

lék proti zlu. Bůh není objekt, ke kterému směřuje odčiňující akt, ale subjekt této události. Takže 

"odčinění" nebylo vnímáno člověkem, který jej mněl vykonat, jako trest, ale jako záchrana. Z 

přestoupení smlouvy Jahveho (i nevědomého) vzniká objektivní vina, která spouští mechanismus 

neštěstí, kterého destruktivní následky dopadají na jednotlivce i komunitu. Tato spojitost mezi 

hříchem a neštěstím může být přerušena jedině Jahvem. Izrael si je vědom, že jenom Bůh může 

napravit prolomenou smlouvu, iniciativa může vyjít jenom z Něho. (Tato idea se skrývá také za 

potřebou "posvátného ohně", který sestoupí od Boha a tím umožní vystoupení oběti od lidu k 

Jahvemu.) Oběť odčinění představuje tedy účinný prostředek na vyléčení zla, které způsobil hřích, 

neboť získává odpuštění viny a osvobození subjektu od následků vykonaného zla.  

 Cílem obětí smíření Starého zákona teda bylo obnovit společenství s Bohem, které bylo 

hříchem narušeno, osvobodit se od nečistoty a znovu nabýt přátelství s Bohem - na úrovni osobní, 

nebo národní. Z toho vyplývá akt velmi důležitý pro naše téma. Kdo se chce smířit s Yahvem, touží 

"dělat něco" co bude vyjádřením jeho touhy a proto usiluje vykonat nějaký bohulibý akt, avšak s 

vědomím, že Jahve je jediný, kdo může žádanou změnu v něm zrealizovat.  

 Jahve je Svatý, a tudíž jeho přítomnost je absolutně neslučitelná s hříchem a s nečistotou. 

Jestli by tedy neexistoval prostředek jak se zbavit hříchu, Bůh by nemohl nadále setrvávat ve svém 



příbytku. Tím prostředkem byla oběť. Jenomže tenhle způsob kultu měl taky svou odvrácenou tvář - 

napomohl zrodu falešného pocitu jistoty, který se pokoušel "ovládnout Boha" a vynutit si jeho 

ochranu čistě rituální formou, zapomínajíc na dispozici srdce. Proto byla nevyhnutná korekce této 

degradované obětní praxe skrze slova proroků, kteří lid vedli ke zduchovnění obětí. Ztráta chrámu a 

místa, kde Bůh bydlel se svým lidem, se podílí na oslabení obětního kultu. Ale není jeho jedinou 

příčinou. Proces zduchovnění a zvnitřnění oběti je také důsledkem změny úrovně náboženského 

povědomí Izraele. Jeruzalém se stává náboženským centrem pro židy rozptýlené po celé zemi a Jahve 

se stává stvořitelem vesmíru. S tím je spojeno oslabení iluze, že je možné Bohu něco darovat a 

zároveň rostlo přesvědčení, že nakonec jedině Bůh může něco nabídnout svým tvorům a že jediná 

jejich možná odpověď je láskyplné přijetí a oslava Boha. 

b, smír jako obnova, znovuvybudování 

Ve Starém Zákoně nalézáme také texty, ve kterých význam slova smír nesouvisí přímo s obětí, nýbrž s 

myšlenkou obnovy a rekonstrukce posvátného prostoru určeného pro střetnutí s Jahvem*. Po 

návratu z exilu synagogální liturgie nabývá důležitost jako místo obrácení a očištění, místo 

naslouchání Božímu slovu a očekávání naplnění proroctev obnovy (srov. Ez 36,25-27) nového exodu 

(srov. Is 40-45) a nové smlouvy (Jer 31,31-34). Zduchovnění obětí má za následek změnu prostředků, 

kterými se odčinění hříchů realizovalo: obrácení, přímluva, půst a almužna. Tohle bude nový rámec 

pro pochopení termínu "smír".  

Triumfální návrat Izraelitů do vlasti nese se sebou -jako bylo předpovídané - proces znovuvybudování 

Jeruzaléma: "V ten den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm 

pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných." (Am 9,11) Řecká verze Septuaginty používá sloves 

sjednotit, znovuvybudovat, shrnout na vyjádření smyslu opravy trhlin a pobořených míst. Je tady 

možné tušit symbolický smysl textu - sjednocení, oprava rozbitého vztahu. 

*Poznámka překladatele: Ve španělštině se na vyjádření konceptu "smír" i "rekonstrukce" neboli 

"oprava" používá to samé slovo "reparación".  

c, smír v ohlášení Nové Smlouvy 

Vytoužený krok od Staré smlouvy k Nové - od prvního Adama k druhému Adamovi, v Pavlovské 

terminologii - bude dalším rámcem pro hlubší pochopení slova smír. Proroci neúnavně povzbuzují, 

potěšují a upřimují pohled lidu k budoucí obnově a spáse, k časům svrchované vlády Jahveho nad 

svým lidem. Toto nastolení vlády - neboli příchod království Božího je také důsledkem "smíru". A jeho 

tvůrcem je Jahve Sabaoth (Is 9,6). 

Jahve je Usmiřovatel. Zatímco v textech o smírčích obětech je subjektem kněz nebo lid (s vědomím, 

že oběť je jenom odpovědí na předcházející boží iniciativu), v textech hovořících o obnově, 

znovuvybudování, dochází ke změně subjektu (Jahve je ten, kdo znovu vybuduje). Teď je to už 

vyjádřeno explicitně. Lid však nemá zůstat v pasivitě, ale je pozýván použít svou svobodu k přijetí a 

umožnění Božího díla. V první řadě se jedná o odstranění překážek bránících obnovení vztahu s 

Bohem a nastolení jeho království. 

Jahve stále více rozšiřuje horizont "prostoru střetnutí" a posouvá ho z fyzických míst do lidské sféry, 

takže jeho přítomnost už nelze omezit na prostory posvátné. Jeho majestát začíná sestupovat s 

laskavým soucitem a označuje za privilegovaných pro své zjevení chudé, pokorné a skleslé. Nabízí 



uzdravení "spurnému, který se od něho odvrátil", jestli je schopen vstoupit do jeho logiky, která není 

logikou vnějškového zachovávání ritů, ale lásky.  

d, smír a zástupní oběť 

V biblických textech nacházíme tři zvláštní figury, které na způsob řetězu kulminují v "trpícím 

Služebníku". Posouvají rovinu chápání smírné oběti ještě víc - od zduchovnění až k zosobnění a jsou 

předobrazem jediné oběti a smírného díla Ježíše z Nazaretu.  

1. Kozel v ritu Yom Kippur: Lv 16. V tomhle ritu se používá dvou kozlů. Jeden je určen pro Jahveho a 

druhý pro Azazela. První část ritu se rozvíjí ze svatostánku navenek a má účinek odčiňující hříchy a 

nečistotu synů Izraele. Druhý moment se odehrává v atriu: Kněz kladouc ruce na kozla určeného pro 

Azazela vyznává nepravosti spáchané syny Izraele, všechny jejich hříchy a přestupky. V tomhle smyslu 

kozel bere na sebe všechny hříchy a nečistoty, které byly vyhozeny ze svatostánku a je vyhnán na 

poušť, ven z Božího prostoru do prostoru Azazela, do místa smrti, kde přestane být nebezpečným pro 

Izrael. Je jakoby nosičem radioaktivního odpadu na vzdálenou skládku. Tím končí první fáze, která je 

negativního charakteru a má za úlohu očistit a osvobodit komunitu od nečistot a hříchů celého roku. 

Začíná třetí moment a s ním pozitivní fáze, která směřuje k obnovení vztahu s Bohem. 

Byly pokusy identifikovat tento ritus s pohanským ponětím oběti a vysvětlit ho jako katarzní čin 

vzhledem k násilnickému nutkání lidských komunit aby tak následně mohl být tento mechanizmus 

použit i na vysvětlení toho, co se stalo s Ježíšem z Nazaretu. Nejprve je nutno uvést, že za 

křesťanskou teologií Nového Zákona určitě nestojí pohanské ponětí oběti. Ježíše Krista také nemožno 

identifikovat s kozlem odnášejícím hříchy. Zvíře, "naplněno" symbolicky hříchy lidu, bylo vyhnáno do 

pouště, do prokletí", jako alegorické vyjádření touhy lidu vzdálit se od hříchu a zůstat očištěn. 

Zatímco Ježíš Kristus byl vždycky chápán jako spravedlivý, svatý, ten, který svobodně a vědomě bere 

na sebe hříchy světa. Není jednoduše prostorem, kde lid může složit své násilnické puzení, On vykoná 

čin, skrz který je hřích zničen a proměněn mocí jeho lásky. Ježíšův nepřítomnost nesmíme chápat, 

jako odchod toho, kdo si odnáší hřích; jeho fyzická absence umožňuje přítomnost transcendentní, 

věčnou. 

2. Postava z Ez 22,30. Jedná se o komplikovaný text, kde Bůh mluví k proroku ohlašujíc Izraeli trest za 

spáchané zločiny. V textu nacházíme podobnost s přimlouváním se Abraháma za Sodomu (Gn 18, 16-

33) Patriarcha prosí, aby Bůh nezničil město, jestli v něm najde alespoň jednoho spravedlivého. Ale 

tady je to Bůh, kdo hledá ne spravedlivého, ale někoho, kdo by se chtěl stát obráncem města, 

obětujíc vlastní život, aby jej uchránil před božím hněvem. Před hněvem, který vyvolalo jednání 

celého lidu, počnouc představenými a proroky až po posledního člověka, protože nejen že neplnili 

zákon, ale dopouštěli se všech možných zločinů a drancování, násilí, krádeží, vražd, utlačování 

chudých a cizinců. Tento výpočet zlých skutků, které přitáhly boží hněv, se uvádí v prvních 29 verších 

kapitoly. Vůbec nejde o představení naštvaného, násilnického nebo urážlivého Boha.  Výraz "hněv" 

chce vyjádřit logiku reakce Toho, který je sama svatost, spravedlnost, láska a život na nespravedlnost, 

zlobu a útisk. Bůh, který je láska a spravedlnost nemůže vejít do vztahu nebo komunikace s nenávistí 

a nespravedlností. To, co text chce zdůraznit, je závažnost zla, to, že láska a dobro nemůže pokojně 

spolužít s nenávistí. Nevyhnutně se odpuzují. Boží "ne" vůči nepravosti, nenávisti, lži, se zhušťuje v 

tomto biblickém textu do výrazu "boží hněv". Toto je kontext, v kterém Bůh mluví k proroku: 



"Lid tvrdě utlačuje kdekoho, odírá a poškozuje utištěného ubožáka a protiprávně utlačuje 

bezdomovce. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tváří 

za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem."  

Myšlenka se opakuje v Iz 59,15-16a, v textu s apokalyptickým nádechem. Znovu vidíme situaci 

převahy zla, absence pravdy a spravedlnosti. A tady také "Hospodin vidí, že není nikoho, žasne, že 

nikdo nezasáhne." Základní myšlenka je stejná: nepřítomnost prostředníka - přímluvce mezi Bohem a 

lidem ponořeným ve zlu, někoho, kdo by zastupoval lid a prosit za něj. Tento úkol je znovu vyjádřen 

obrazem "opravovatele trhlin", který k splnění svého úkolu nasazuje celou svou bytost.  

3. Služebník Jahveho - Obraz je nesmírně důležitý pro pochopení dvou základních dimenzí smírné 

oběti: solidarita a zastupování, reprezentace lidu. Obě již byly částečně ohlášeny předchozími texty, 

ale v obraze služebníka Jahveho se zdokonalují a sjednocují. Tajemný Služebník představuje smlouvu 

lidu. (Srov. Iz 42,6) V něm idea odčinění hříchů přestává být ritem a zosobňuje se. Hlavní rys úkolu 

prostředníka je jeho svobodné nabídnutí se a přijetí smrti jako oběti na odčinění hříchů a také 

skutečnost, že tento čin realizuje zastupujíc hříšníky. Jedná se tedy o dokonalou zástupní oběť, 

protože v aktu solidarity osvobozuje ty druhé od následků hříchu. Prorocká idea zástupního utrpení 

nabývá ve Služebníku novou dimenzi ve sjednocení vůlí Boha a Služebníka trpět za hříchy jiných. 

(Autor Iz 53 používá to samé sloveso pro označení intervence Služebníka a působení Jahveho při 

tomto zástupním aktu, poukazuje tak na jednotu jejich chtění.) 

Ačkoliv je odsouzení Služebníka považováno všemi za spravedlivý trest: "domnívali jsme se, že je 

raněn, ubit od Boha a pokořen." (Iz 53,4), ve skutečnosti jde o nespravedlivě odsouzeného nevinného 

člověka. Jeho spravedlnost a nevinnost mu umožňují přimlouvat se za hříchy ostatních. (Iz 53, 9.11). 

Kromě toho tenhle zástupní čin se realizuje jednou pro vždy. Kdo bude povýšen a oslavován je jediný 

Služebník Jahveho, ne nějaká skupina služebníků. 

Text hovoří o tom, že Hospodinovou vůlí bylo "zkrušit ho nemocí" (Iz 53,10). Tady taky nestojíme 

před sadistickým Bohem, který by se těšil z utrpení člověka, ale před Bohem, který konečně našel 

prostředníka, jednoho spravedlivého, prostřednictvím kterého bude uskutečněn smír - náprava 

situace zla, odmítnutí a nevěrnosti, kterými lid prolomil vztah s Ním. Jahve se raduje z ovoce 

obětního daru, kterým je vzkříšení: "Spatří potomstvo, bude dlouho živ." (Iz 53,10) Kde Starý Zákon 

hovoří o utrpení (dâkâ) často chce hovořit o lásce. Tak v těchto verších "Hospodinova vůle zkrušit ho 

nemocí", má být interpretována jako projev jeho láskyplného úmyslu prostřednictvím utrpení 

Služebníka odstranit vinu.  

Obraz "beránka vedeného na porážku" evokuje interpretaci utrpení Služebníka jako oběť, kterou 

přináší Jahve na spásu mnohých za cenu jednoho - Služebník zachrání Izraele. Tato interpretace stojí 

na klíčovém termínu verše 10a asham, který znamená oběť za vinu. 

Slovo asham nemá totiž původ v kultu, ale v textech, kde je hlavním tématem hřích a smír za něj (Gn 

26,10; 1Sam 6,3-4,8). Jeho význam určuje situace vinného člověka, který potřebuje něco, co by 

kompenzovalo jeho odpovědnost. Mohlo by být parafrázováno následovně: "povinnost zaplatit dluh, 

který vzniká následkem nějakého provinění". Jestli tento význam aplikujeme na verš 10a "...položil 

svůj život v oběť za vinu", dostane tím nový smysl - vydání života jako způsob "vyrovnání, umoření 

dluhu, odstranění následků viny". Izrael potřebuje být osvobozen od tíhy dluhů, která je následkem 

jeho vin, aby se mohl otevřít budoucnosti. Tohoto aktu osvobození se ujímá Spravedlivý, který vydává 



svůj život v jednotě své vůle s vůlí Jahveho. Vydát život za odstranění viny (na smír), má tedy ten 

samý smysl jako "vzít na sebe důsledky vin druhých " (Iz 53,4a; 11b, 12b). 

Služebník přijímá na sebe následky hříchů jiných - tam koření síla jeho solidarity a jeho zástupní a 

přímluvná funkce. Nezůstává však jenom u toho. Nejenom, že bere na sebe to negativní, ale zároveň 

nám "přináší pokoj" (Iz 53,5), ospravedlňuje mnohých (Iz 53,11, "jsme uzdraveni jeho jizvami" (Iz 

53,5). Smrt Služebníka je chápána jako smírná oběť a zároveň jako vrcholní akt přímluvy. Obě tyto 

skutečnosti je možné chápat jako vnější a vnitřní aspekt toho samého daru. Důležitá je zde hlavně 

proměna, která je ovocem jeho činu. Služebník mění situaci lidu tím, že bere na sebe jeho viny a z 

lásky obětuje svůj život. Milosrdná láska Služebníka zrozená ve svobodě je důvodem, proč je jeho 

snášení utrpení tak hluboce plodné, účinné a vyúsťuje v dar smíření mezi Bohem a jeho lidem. 

Služebník je prostředníkem spásy - k němu se obrátí oči Nového Zákona ve snaze vysvětlit Ježíšovu 

smrt jako smírnou oběť. 

Prostředníci se v Bibli objevují, když se stanovuje smlouva mezi Bohem a jeho lidem, nebo kdy je 

potřeba udržet ji živou, nebo ji obnovit. Mezi všemi vynikají dva: Mojžíš se zakládajícím 

zprostředkováním, díky svým slovům a činům a Služebník, dokonalý Prostředník, utrpením za hříchy 

lidu. Jeho zprostředkující čin není omezen jenom na Izrael, protože je ustanoven "světlem národů"(Iz 

49,6).   V něm utrpení za druhé nabývá tajemní pozitivní smysl. Postava Služebníka proto přesahuje 

Starý Zákon, stává se předobrazem Krista a umožňuje hlubší pochopení smírného významu jeho 

utrpení. 

2. Texty Nového zákona 

Nepřítomnost slova "smír" v Novém Zákoně neznamená nepřítomnost myšlenek, které jsme až 

doposud analyzovaly ve starozákonních textech. Téma je analyzováno hlavně v listu Židům a to v 

souvislosti s obětí (spolu s myšlenkou zastoupení a odčinění viny). 

Kristovo ztýrané tělo živě ukazuje následek lidského hříchu. Ježíš ze solidarity k hříšnému světu, bere 

na sebe nejhroznější důsledek přijetí "těla, jako má hříšný člověk" (Řim 8,3). Protože jej přijímá z 

dokonalé lásky, v lůně svého milosrdenství jej proměňuje. Zlo a utrpení prožívané jako pokání spolu s 

modlitbou a vydáním sebe se stává smírem, odčiněním hříchů. Ježíš se stává pro nás kajícníkem, bere 

na sebe hříchy světa a započíná jejich odstranění. Smiřuje nás s Bohem a obohacuje nás 

prostřednictvím tohoto smíření. 

Skutečnost, skrze kterou nám Kristus získává spásu, je oběť. Je to smírná oběť, která v jistém smyslu 

navazuje na starozákonní tradici, ale zároveň přináší něco, co jí dělá totálně novou a odlišnou. Smírná 

oběť Kristova tkví v tom, že naplnil božskou láskou všechno utrpení a smrt, protože je přijal a zahrnul 

do svého utrpení a smrti. Láskou zvítězil nad smrtí a může nás všechny do tohoto vítězství zahrnout. 

Nedílnou součástí této oběti je jeho zmrtvýchvstání, ve kterém je lidské tělo přijaté Kristem 

proměněno a přivedeno k dokonalosti tím, že participuje na intimním životě Božím a tím otvírá pro 

nás možnost účasti na tomto vítězství a tomto životě. Cyril Alexandrijský učí, že ve smrti a 

zmrtvýchvstání Kristově je jistým způsobem ukřižována a vzkříšena lidská přirozenost. Benedikt XI. 

píše: "Proti veliké síle zla, která svět tahá dolů, Pán klade větší sílu - svou nekonečnou lásku k světu." 

Ježíš realizuje poslání "Služebníka Jahveho". Vidíme tady zvláštní souvislost: Izrael - opravdový viník - 

dochází spasení, zatímco Služebník ztrácí svůj život. Toto admirable comercium - obdivuhodná 

výměna nachází v Ježíši maximální uskutečnění, protože zde netrpí lecjaký člověk, ale "unum ex 



Trinitate passus est". Díky své božské přirozenosti mohl Ježíš vstoupit do situace totální ztracenosti a 

záhuby, aby ji proměnil a naplnil nadějí. Poslání smířit svět s Bohem (2Kor 5,18), které naplnil Ježíš, se 

mohlo udát jenom zevnitř, prostřednictvím reálného přijetí osobní a sociální situace hříšníka, 

postavením se na jeho místo. (srov. H.U. von Balthasar, Teodramática III.) 

Ježíš začleňuje naše osudy do svého života, a směřuje nás k svému vlastnímu poslání. Zapájí nás do 

spasitelného dynamismu, dělá z nás údy vlastního těla, těla, které "se vydává" a vyžaduje také od nás 

"vydání života". Jeho zástupní oběť zahrnuje také nás. Velmi krásně to vyjadřuje Balthasar: 

"Kristologické pro nobis neznamená, že jeden umřel namísto všech, aby již ostatní nemuseli umřít, ale 

že připájí všechny do ´tajemného společenství smrti´, ve kterém však smrt nabývá nový smysl. Její 

moc je překonána a díky vykupitelskému dílu Kristovu již neohrožuje naši svobodu, nýbrž naopak." 

Ježíšova zástupní oběť nás zahrnuje v tom smyslu, že neopomíjí naši svobodu, naopak, zušlechťuje ji a 

uschopňuje vnímat před sebou otevřenou cestu - spása je nabízená milost a ne nanucená povinnost. 

To, že Ježíš "vzal na sebe naše hříchy," nesmí být redukováno na ušetření člověka nesení 

zaslouženého trestu za viny.  Znamená to spíš, že trpí s námi, kdo jsme se vzdálili od Boha a dává nám 

možnost být účastni jeho námah a utrpení pro záchranu světa. 

Jedná se o "bytí v Kristu". V této pavlovské formule "v" nemá význam místní, ale vyjadřuje příčinu a 

způsob bytí. Určuje především rámec osobního působení Kristova - "být v" znamená dění realizováno 

Kristem, které objektivně zahrnuje a vyžaduje adekvátní odpověď člověka. Proto "být v Kristu" 

předpokládá "bytí Krista v nás" - první je vlastně efekt a to druhé příčina. V Gal 2,19-20 se objasňuje 

obsah "bytí Krista v Pavlovi": Tím, že je Pavel ukřižován s Kristem, nadále žije, ale už ne jako on 

samotný, ale spíše je to Kristus, kdo žije v něm; to, co ještě na zemi Pavel prožívá, prožívá v odevzdání 

a ve víře v Božího Syna, "který mně miloval a sebe sama vydal za mne". To zároveň objasňuje bytí 

Pavla v Kristu: je to odpověď na Ježíšovu osobní lásku důvěřivým vydáním své osoby, nabídnutím se 

pro apoštolské poslání. Tak se "v" přetváří na "spolu" - ve společné smrti, zmrtvýchvstání a veškerém 

působení. (srov. H.U.von Balthasar, Teodramática, III) 

Transformace ve smírnou oběť, kterou dovršuje v člověku Kristus, se navenek projevuje jako posun 

od bytí "pro sebe" k "bytí v Kristu". Ježíš nás totiž ve své oběti zastoupil - když tedy zemřel on, i 

hříšník je už mrtev svému bytí ´pro sebe´ a žije ´v Kristu pro druhé´. Pavlovy slovy: "Jeden zemřel za 

všechny, a tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou na živu, nežili už sami 

sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal." (2 Kor 5,14-15) Tuto proměnu nikdo nežije osamoceně. 

Díky začlenění do Církve - Kristova těla - se podle svatého Pavla všichni stáváme jedním tělem (Gal 

3,28); "jedním bytím, jednou osobou - chtělo by se říct osobou Kristovou." (L. Bouyer, Kristova Církev) 

Tato skutečnost nám umožňuje spolu-žít a spolu-umřít s Kristem a jako údy jeho těla "v Kristovi" mít 

účast na jeho vykupitelském díle a utrpení. V tomto smyslu je tedy možno hovořit o "smíru s Kristem" 

- totiž jako o účasti na jeho smírném poslání. Tady získává nový význam také výrok sv. Pavla: 

"Doplňuji na svém těle, co ještě chybí utrpení Kristovu" (Kol 1,24).  Je to něco, co nejen věříme, ale 

také můžeme zakoušet, jak o tom svědčí množství mystiků. Jako však Kristova zástupní oběť zůstane 

navždy tajemstvím, tak to bude i s naší osobní zkušeností účasti na tomto tajemství. Svatý Augustýn 

říká: "Kristus vytrpěl vše co mněl vytrpět; nic nechybí k plné míře jeho utrpení - jako hlavy; chybí však 

ještě jeho utrpení v těle." Nejedná se o potřebu "přiložit" nějaké utrpení k tomu Kristovu, jakoby dílo 

spasení nebylo kompletní. Tady je dobré pamatovat si soteriologickou axiomu: "Totus sed non 

totaliter." 



Jasným příkladem je mučednictví. Smrt Ježíšova se stala prototypem křesťanského mučednictví, 

protože mučedníci trpí jednak pro Krista (Flp 1,29) jednak s Kristem, ne jenom jako ti, kdo ho 

napodobují, ale přímo sdílejí jeho utrpení, z čeho také plyne účast na jeho vzkříšení.  Toto sdílení je 

odrazem touhy být jedno s Kristem a přináší ovoce v celém mystickém těle Kristově díky společenství 

svatých. Tak tomu rozuměl Nazario z Kremony když tvrdil, že jakékoli dobré dílo Kristova údu čerpá 

svou sílu z hlavy, ale ne proto, že by Kristus byl jediný, kdo koná, ale v důsledku jeho spojení se svým 

tělem, s Církví. Proto těžiště při vysvětlování smíru nemůže zůstat u něčeho, co bychom snad sami 

mohli Kristu nabídnout. Spočívá v účasti na bytí a poslání Kristově, jenom z pohledu jednoty s ním 

můžeme hovořit o našem smíru. 

Vynáhrada 

Dostáváme se k dalšímu klíčovému konceptu tematiky smíru. Jedná se o vynáhradu, hrazení lásky. 

Myšlenka smíru by byla nepochopitelná bez zasazení do sféry vynáhrady, jako reakci lásky na situaci 

nevděku, lhostejnosti a nelásky. Je to "plus" smírné lásky. Původ tohoto konceptu je čistě biblický. 

Izrael zná vyznání plné vděčnosti za obdrženou spásu: "Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mně 

tolikrát zastal?" (Ž 116,12) Žalmista přináší zároveň odpověď spočívající ve zvelebování a odevzdání 

vlastního života Bohu před očima jeho lidu (srov. Ž 116,13-19).  Je to Bůh, kdo začal tento dialog lásky 

se svým vyvoleným lidem - "Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh. Hospodin jediný. Budeš milovat 

Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou" (Dt 6,4-5) - a kdo 

uschopňuje člověka milovat a zve ho, aby obřezal své srdce a mohl žít (srov. Dt 30,6). Izraelita 

potvrzuje svou lásku k Bohu (srov. Ž 116,1), k jeho jménu (srov. Iz 56,6), k jeho zákonu (srov. Ž 

119,127), k jeho moudrosti (srov. Sír 4,14). 

Požadavek milovat Boha je doplněn požadavkem milovat bližního (srov. Lv 19,18.34). Z této 

perspektivy, tak zákon, jako i prorocké a mudroslovné tradice potvrzují, že není možné udělat radost 

Bohu a nerespektovat druhé, hlavně nuzné a utlačované, protože Bůh se neustále projevuje jako 

jejich obhájce. Milovat ho vyžaduje uplatňovat spravedlnost. Ježíš navazuje na Shemá a přikládá k 

přikázání lásky k Bohu další podobné. V tomto spočívá novost chápání lásky v Novém Zákoně: láska k 

bratřím tvoří vnitřní prvek samotné lásky k Bohu. Obě dvě přikázání teď tvoří jediné a realizují se v 

jediné lásce. V samotném žití Kristově je nám zjeveno, v čem spočívá pravá láska k Bohu. Ježíš miluje 

Boha milujíc lidi až po vydání života za ně. Bůh nás miloval první a my nemůžeme odpovědět jiným 

způsobem, než milujíc bratry, jako nás miloval on - tedy dávajíce za ně svůj život.  

Evangelia jsou plny setkání s Ježíšem, ve kterých on provokuje projevení toho nejlepšího, co se skrývá 

v srdci člověka. Jeho láska působí tak, že umožňuje v druhých uskutečnění hluboké proměny. Jedná 

se o lásku ničím nezaslouženou, osvobozující, soucitnou a smiřující, která vyvolává v tom, kdo ji 

pocítí, touhu milovat, oplácet stejnou láskou. Miluje, protože Bůh jej první miloval (1 Jn 4,10), miloval 

ho až po vydání vlastního Syna za něj. Proto ve skutečnosti, každý, kdo miluje, jenom navrací lásku. 

Proto "vynáhrada", je odpovědí na lásku Toho "který mně miloval a sebe sama vydal za mne" (Gal 

2,20), je to "agapé" vnímáno z perspektivy vydání vlastního života, lásky až do krajnosti (Jn 16). V 

téhle ranokřesťanské kategorii nacházíme jeden z kořenů moderního konceptu "smíru", chápaného 

jako odpověď na agapé Krista, který vydal svůj život za život náš. Tato myšlenka byla převzata hlavně 

Církví v Egyptě. U Klementa Alexandrijského čteme: "Máme opětovat lásku toho, kdo laskavě vede 

naše kroky k lepšímu životu. Kontemplujte tajemství lásky a budete moci kontemplovat lůno Boží, 

které nám zjevil Jednorozený Syn. Protože podstatou Boha je láska a jenom láska ho vedla, aby se 



nám zjevil. Je Otcem v tom, jak je nevýslovný, ale je matkou v tom jak nás miluje. Protože z lásky Otec 

se stává "ženou", jako vidno z toho, že ze sebe sama počal svého jediného syna, láska plodí lásku. Z 

lásky Syn přichází na zem, obléká se do lidství a dobrovolně snáší lidské rozpoložení. Podřizuje se 

podmínkám slabosti těch, které miluje, protože toužil vyvýšit je až ke své velikosti. A když už měl být 

vylit jako úlitba, nabízejíce sebe sama jako výkupné, nechal nám nové přikázání: "Zůstaňte v mé 

lásce!" Co je to za lásku? Jaké jsou jeho dimenze? - Za každého z nás vydal život, který má větší cenu 

než celý vesmír a na oplátku žádá, abychom vydávali život jeden za druhého." 

Odpověď vynáhrady vychází ze situace, kdy je vykupitelská láska neuznána, odmítána či znevažována. 

Spiritualita smíru chápe hřích v první řadě jako odmítnutí, znevažovaní a maření účinků Boží lásky a 

chce je vyvážit opačnými ctnostmi. Tady se setkáváme s prvkem, který bude mít velikou důležitost v 

naší reflexi. Hřích je odmítnutí, zapomenutí a opuštění něčeho, co bylo ze strany Boha nabídnuto, 

smír chce vděčným přijetím daru nahrazovat toto odmítnutí. Jinými slovy, hybnou sílou smíru je 

vděčnost. U kořene smíru nacházíme "oplácení lásky", jako odpověď, která je aktivována - v 

positivním smyslu - touhou dělat něco pro Toho, od kterého jsme tolik obdrželi; a - ve smyslu 

negativním - z bolesti, která vzniká, když vidíme nelásku, nevděk a zapomínání na Boha. 

Bůh nás miloval první. Jsme tedy povoláni oplácet lásku láskou (1 Jn 4, 7-12). Samozřejmě nikdy to 

nebude symetricky se záměrem "zaplatit", či vyrovnat misku vah. Láska Boží nesmírně přesahuje naše 

možnosti a očekávání. A přece ta sama přemíra lásky boží rozněcuje v lidském srdci touhu oplácet 

Bohu stejným způsobem. Vyjádření této odpovědi lásky budou v rozličných epochách přijímat 

rozdílné formy, ale její kořeny zůstanou vždy čistě biblické.  

3. Smír v patristice 

Téma smíru u Církevních Otců se shoduje ve velké míře s chápáním oběti na odčinění hříchů ve 

svatém Písmu, ačkoliv se pomalu zaměňuje s tématem zadostiučinění, se kterým se plně identifikuje 

ve středověku. Od počátků křesťanství byla Ježíšova smrt chápána jako smrt mučedníka, dávajíce ji 

do souvislosti s ideou mučednické smrti odčiňující hříchy, která byla vlastní chápání pozdního 

judaizmu.  Svatý Ignác Antiochijský píše: "Jsem vaše oběť odčiňující hříchy a nabízím se jako oběť za 

vaší Církev." Svatí Otcové jsou výmluvnými svědky chápání Kristovy oběti jako svobodné, dobrovolné 

a osvobozující, přijaté za nás podle vykupitelském plánu Otcova, který spolu se Synem usiluje o 

zničení zla pramenícího ve hříchu. 

1. Irenej z Lyonu (II-III století) 

Pro svatého Ireneje smysl Kristova příchodu spočívá ve vykoupení světa a otevření cesty k Otci. 

Vysvětluje otázku nutnosti "vynáhrady za Adamovu neposlušnost". Irenej připisuje kříži smírnou 

schopnost - poslušnost druhého Adama zrušila neposlušnost prvního. Zrušila a zároveň uzdravila.  

Klasické chápání smíru je v prominutí a odpuštění našeho dluhu. Irenej cituje text Kol 2,14; "Vymazal 

dlužný úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž." Ten kříž 

nám umožnil "znovuzískat" Boží slovo, které jsme svou nedbalostí ztratili; kříž, na kterém toto Slovo 

"rozepnulo své ruce a shromáždilo oba v jednom Bohu." Ježíš rozvazuje uzel, kterým jsme byli 

připoutáni ke smrti, a uzdravuje nemoc neposlušnosti. Podle Ireneje zneužití svobody ze strany 

člověka má původ v nevděku vůči Stvořiteli. První přestupek člověka však byl zničen poslušností na 

kříži a lidský rod tak byl smířen s Otcem. 



Všechny oběti Starého zákona jsou sv. Irenejem interpretovány jako dary boží svému lidu, které ho 

mají vychovat, připravit a přivyknout "být uchovateli jeho Ducha a účastníky na společenství s 

Bohem". Bůh "mnoha způsoby připravoval lidský rod, aby spása mohla přijít jako symfonie." (Proti 

bludným naukám) Z této perspektivy je možné pohlížet na smír jako na šanci, více než na povinnost. 

Je to příležitost uspořádat své bytí a své vztahy v nové kvalitě a vzdálit se od toho, co je staré. Bůh 

nepotřebuje naše odpykávání hříchů ani náš smír. Táto "potřeba" vzniká jako přirozený důsledek 

vztahu lásky, ve kterém toužíme setrvat. "Smír/pokání" není cena, kterou musíme zaplatit, aby nám 

bylo odpuštěno, nýbrž šance, kterou nám dává Bůh, odpovědět na jeho smířlivou lásku, aby milost 

nezaslouženého odpuštění mohla v nás působit tady a teď.  

Prvotní Církev měla jeden leitmotiv, který se ustavičně objevuje: Kristus vítěz. Kristus, který zápasí a přemáhá 

všechny síly nepřátelské Bohu: ďábla, hřích a smrt. Toto ponětí dominuje řecké teologii od Ireneje až po Jana 

Damascénského. Téma se komplikuje, když obrátíme pohled na Západ. Západní kristologie, od Tertuliána až po 

Lva Velikého klade silný důraz na lidství vtěleného Pána. Téma Krista vítěze upadala v zapomenutí. Západu 

ponořenému v právně dogmatické a praktické mentalitě byl bližší obraz Krista oběti, kterého smrt mohla být 

ponímána jako transakce vykonaná Spasitelem v náš prospěch. Pro Západní Církev Kristus jako Velekněz musí 

disponovat něčím, co by mohl obětovat a toto něco je živá oběť soustředěná v jeho lidství. Převaha obětního 

myšlení byla ještě posilována silně právnickým chápáním pokání. Ponímání Krista jenom jako oběti však není sto 

představit celou pravdu o vykoupení, protože zužuje uhel pohledu jenom nato, co vykonal Kristus jako člověk. Do 

tohoto rámce patří koncepty "smíru" u následujících církevních Otců. 

2. Tertulián (160-220) 

Advokát a právník Tertulián měl důležitý podíl na tvorbě křesťanského teologického jazyka na 

Západě. Smysl termínu vykoupení omezil na odpuštění, prominutí hříchů. Byl první, který použil slovo 

zadostiučinění na kající akci hříšníka, ve smyslu vlastnímu římskému právu (satis-facere dost učinit). 

Sužujíce tělo i ducha, zadostiučiníme za hřích a zároveň se dopředu posilujeme proti pokušením. Urazil 

si Pána, ale můžeš se s ním smířit. Máš do činění s někým, kdo přijímá zadostiučinění, ba přeje si jej. 

(Tertulián De Bapt. XX ) 

I když Tertulián užil slova zadostiučinění téměř mimoděk, od tohoto momentu patří nerozlučně k 

disciplině, kterou Církev vyžaduje od hříšníka: aby projevil lítost prostřednictvím přísného pokání. 

Pokud toto pokání bude uznáno "dostatečným" pro vyjádření opravdivé změny života a touhy 

nahradit, jak jen je to možné, spáchané zlo, Církev hříšníka, který už "dost učinil" smíří s Bohem. 

Podle Tertuliána Kristus přijal smrt jako oběť za hřích místo nás. "Nikdo kromě Syna Božího nezaplatil 

svou smrtí za smrt druhého". "Mistr stanovil cenu odpuštění. Chce, aby prominutí trestu bylo 

získáváno za cenu pokání." Zadostiučinění považuje za kompenzaci, kterou člověk dává za spáchaný 

hřích. S hříchem se rodí nutnost hradit ho. Tady nacházíme kořeny chápání smíru jako zadostiučinění, 

které bude později ještě prohloubeno svatým Anselmem. 

Tertulián přináší také teorii zásluhy, kterou chápe jako výsledek skutků přesahujících pouhé plnění 

zákona. Nenacházíme však v jeho spisech ještě ideu, že tyto zásluhy mohou být přivlastněny jiné 

osobě, připsány k dobru jiného člověka. 

Teologie smíru se tedy začíná pomalu rozvíjet, zatím ještě identifikována s ideou zadostiučinění a 

poznačená legalistickým smýšlením. 



3. Sv. Ambrož (340-397) 

Svatý Ambrož užil výrazu zadostiučinění pro vyjádření smyslu Kristovy oběti na kříži. Dovolává se 

Žalmu 69,5 "bez důvodu mně nenávidí". - "Platí to o Kristu, který přináší Otci náhradu za naše hříchy". 

Trpí za hříchy, které nejsou jeho, a tím "dostičiní" za hříchy jiných. Ambrož jako jeden ze svědků 

doktríny vysvobození z moci ďábla, používá zadostiučinění jako synonymum pro smír. 

Boží spravedlnost vyžadovala, aby náhrada za hřích byla nekonečná, ale vyžadovala také, aby byla 

přinesena člověkem. Aby oběť získala nekonečné zásluhy, které by nám mohly navrátit nekonečnou 

milost, "bylo nevyhnutné, aby kněz i oběť byl Bůh", ale bylo nevyhnutné taky, aby byl člověkem, aby 

mohl přinést oběť jako reprezentant lidstva. Božské mateřství umožnilo splnění této podmínky. "Z 

nás přijal to, co měl za nás obětovat, aby nás vysvobodil z toho, co je naše a dal nám, co je jeho." (sv. 

Ambrož De Inkarnacion 54) 

4. Sv. Augustýn (354-430) 

Sv. Augustýn je pro naše bádání důležitý z vícerých důvodů. Na prvním místě z filologického hlediska. 

Mnoho let se bránil používání křesťanského neologismu spasitel. Ještě v roce 392 když se obrací k 

biskupům shromážděným na koncilu v Hipo upřednostňuje slovo pohanského původu usmiřovatel. 

Ve spisu De Trinitate se pak usiluje vysvětlit původ a význam tohoto slova a zdůrazňuje, že slovo 

"spasitel" označuje tu samou realitu.   

Myšlenka smíru u sv. Augustýna má tři perspektivy. Na prvním místě, jako jsme již uvedli, užívá 

Augustýn výrazu usmiřovatel, aby se vyhnul slovu Spasitel. Pak se svatým Irenejem pojí ideu smíru s 

významem "obnovení, znovuvybudování". Aplikuje ji na lidské bytí ve smyslu návratu k původní 

důstojnosti, který v člověku může dokonat jenom Bůh, který ho stvořil. A nakonec chápe smír jako 

odpověď naší lásky na vykupitelskou lásku Ježíšovu. "U svatého Jana čteme: ´V tom se ukázala Boží 

láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měly život.´ Těmito slovy 

nás apoštol také pobízí milovat Boha. Protože, jak bychom jej mohli milovat, kdyby on jako první 

nemiloval nás? Když už jsme byli nedbalý v lásce k němu, nebuďme takový alespoň v navracení lásky 

od něho přijaté. On nás miloval jako první a my ani tak nejsme ochotni milovat jej. Miloval nás, když 

jsme byly ještě hříšníky, a zničil naši nepravost. Miloval nás, když jsme byli nemocní, a přišel až k nám, 

aby nás uzdravil. Bůh je láska. V tom se zjevila jeho láska k nám, že poslal na svět svého 

Jednorozeného Syna, abychom mohli žít skrze něho."  

Podle svatého Augustýna smír je šance, kterou nám Kristus nabízí, charisma, ke které nás uschopňuje 

Duch svatý. Láska Boha je nezasloužená. Nejenom, že ji rozlévá na lidi, ale zároveň je uschopňuje 

opětovat ji. Podstata oběti spočívá ve schopnosti vstoupit ve společenství s Bohem. Je to akt obrácení 

člověka k Bohu v adoraci a v lásce, která pramení v lásce, kterou jsme milováni. 

4. Smír ve scholastice 

Texty Nového zákona sdělují: Smrtí Ježíše Krista byly naše hříchy odčiněny a odpuštěny. Otázky Proč 

je potřebný smír? a Komu má být přinášen?, mají svou logiku a smysl, Nový Zákon ale na ně odpovědi 

nepřináší. V prvotní Církvi se spolu s myšlenkou Kristova vítězství objevuje myšlenka zápasu mezi 

Kristem a mocnostmi zla a smrti, které drží člověka v zajetí. Téma zápasu, který ďábel prohrál, se 

později dostává do úzadí a začíná se hovořit o výkupném zaplaceném ďáblu, který má právo nad 

člověkem, který se mu zaprodal. Termíny "vykoupení - výkupné" jsou biblickou metaforou a tak měli 



být chápány. V praxi však vedly k diskusi o tom "jaké je výkupné?" a "komu bylo nutné jej zaplatit?" 

Na první otázku Nový Zákon odpovídá, že zaplacenou cenou byla Kristova krev. Odpověď na druhou 

otázku nenechala na sebe dlouho čekat a přišla v teoriích "o ďáblových právech".  Pokus vysvobodit 

se z tohoto argumentu přichází, když idea výkupného splývá s ideou smírného utrpení, chápaného 

právnicky. Jako jsme viděli u Tertuliána, který zadostiučinění svazuje s praxí pokání. Nacházíme se v 

období, kdy se dostává do popředí myšlenka podílu člověka v pořádku vykoupení. V tomto kontextu 

je chápán i smír - jako právnicky chápáno zadostiučinění, kterým je člověk povinný, aby mohl 

přijmout spásu. 

1. Sv. Anselm (1033-1109) 

Církevní otcové hovořili o oběti a odčinění, aby zdůraznili, že Boží působení, kterým daruje člověku 

spásu, vyžaduje také odpověď ze strany stvoření. Jinými slovy: Boží odpuštění nemůže být člověku 

vnuceno. Ten musí po odpuštění toužit, přijmout jej a to se musí projevovat i v jeho skutcích. 

Neformalizovali však nutnost vynáhrady, která plyne z faktu odpuštění. Sv. Anselm upírá svou 

pozornost právě na tento požadavek a odvozuje jej jednak ze strany Boha a jednak ze strany člověka. 

Ze strany Boha, protože dává člověku možnost udělat něco na zadostiučinění spravedlnosti. Ze strany 

člověka vyplývá z jeho situace jako hříšníka.  

Ve svém traktátu Cur Deus homo se sv. Anselm snaží odpovědět na jednu otázku, velice módní v jeho 

době, která zůstávala bez odpovědi: Proč Bůh svolil způsob vykoupení člověka, který byl tak krutý pro 

jeho Syna, když mohl svolit způsob lehčí? Když iniciativa Boží lásky byla uskutečněná prostřednictvím 

skandalózní smrti jeho Syna na kříži, bylo tady něco, co tenhle způsob dělalo potřebným - tak ze 

strany Boha, jako ze strany člověka. Sv. Anselm se pokouší dokázat nutnost vtělení na základě 

potřebnosti vynáhrady ze strany člověka za urážku učiněnou Bohu. Schémat je jednoduchý: 1, hřích 

vyžaduje usmíření - odčinění, nebo trest; 2, člověk, jelikož je hříšník, je neschopen jej odčinit; 3, 

usmíření hříchů je nutné, aby se mohl uskutečnit Boží plán s člověkem; 4; tedy jedině nějaký Bůh-

člověk může realizovat smír za hříchy a tím spasit člověka.  

Z této argumentace vyvozuje svatý Anselm také závěr, že "člověk má také podávat smír, který má 

opodstatnění ve spojení a díky smíru Kristovu."  Dokazoval, že autentické odpuštění a milosrdenství 

respektuje jistý řád spravedlnosti. Jestli hříšník nemá touhu vynahradit svůj hřích, odpuštění je 

zneváženo, nebo vnuceno. Vzniklo tady však také jisté nebezpečí chápat smír jako kompensaci, která 

chce být úměrná urážce. Tím by byla zamlžena pravda o přemíře Božího odpuštění a nezasloužené 

spáse. 

Tento chybný výklad se skutečně objevil. Ne sice hned, ale během středověku se povědomí věřících 

pomalu naklánělo k interpretaci některých scholastiků, kteří učili, že jako zadostiučinění za urážku, 

kterou Otec utrpěl, Syn musel trpět a zemřít. V popředí byl obraz Otce rozhněvaného na své děti, 

který se utiší jenom přijetím krve vlastního Syna prolité na kříži. Teologické deformace vedly až ke 

tvrzením typu: "Bohu byl smrtí Krista splacen dluh a tak zůstává spokojen". Tyto tvrzení se však 

vzdalují od prvotního úmyslu sv. Anselma a v podstatě jeho argumentaci překrucují. 

2. Sv. Tomáš Aquinský (1227 - 1274) 

Sv. Tomáš se se sv. Anselmem úplně neztotožňuje. Užívá sice termínu odčinění, ale jenom na 

vyjádření spasitelné ceny utrpení Kristova. Také užívá myšlenku o jisté ceně, kterou je nutno zaplatit, 



ne však ďáblovi, ale Bohu. Prioritu v jeho dílech má Boží podíl v pořádku vykoupení. Pro něj je 

důležité, co Bůh dělá v člověku a pro člověka - znovuvybuduje, znovu staví člověka do plného lidství. 

Slovo reparación - smír, náprava - se v jeho dílech objevuje velmi často, nemyslí tím však nápravu 

urážky vůči Bohu, ale nápravu, opravu, usmíření člověka samotného. Kromě toho reparación 

znamená také zničení hříchu a obnovení komunikace s Bohem, která může být realizována pouze Boží 

mocí. Dílo smíru je uskutečněno Bohem v Kristovi - Bohočlověku umučením, smrtí a vzkříšením. 

Ovoce této smírné akce je nám odevzdáno hlavně přes svátosti. Usmíření se děje "v člověku", proto 

on také musí mít účast na léku, kterého se mu dostalo, připojit se k němu svým životem a tím 

způsobem odpovědět na přijatou milost; ale "usmiřovatel" je jedině Kristus a jenom on. On je 

Vykupitel, který může zadostiučinit, protože je opravdivým člověkem a zároveň může člověka 

uzdravit, protože je opravdivý Bůh.  

Smír se vyžaduje od člověka jako účast na procesu vyléčení hříchu. Kristus jako reprezentant lidství jej 

přijímá a připájí ke svému spasitelnému dílu. Sv. Tomáš zdůrazňuje reální jednotu Krista jako Hlavy se 

všemi údy svého těla, kterým je celé lidství. K důstojnosti vykoupeného člověka patří, že se svobodně 

může připojit ke smírnému dílu Božímu realizovanému v Kristovi. Osvobození od hříchu je možné díky 

pokání a vynáhrada je konkrétním vyjádřením pokání. Když Kristus přijal lidskou přirozenost, vstoupil 

také de pozice kajícníka a přijal povinnost zadostiučinit. Z toho plyne význam jeho smrti jako smírné 

oběti za hříchy světa. 

Když sv. Tomáš ukazuje na zadostičinící charakter Kristova utrpení, zároveň potvrzuje, že utrpení 

jedné části mystického těla Kristova, může mít zadostičinící účinek v jiném údu toho samého těla. 

(srov. Summa Theologica, III,q. 68: "Jako umučením Kristus odčinil hříchy pokřtěných, tak utrpení 

jednoho údu může zadostiučinit za hříchy jiného údu"). Nacházíme u něj také pevné přesvědčení, že 

zástupní utrpení má cenu jenom tehdy, když je motivováno láskou. Je to konec-konců láska, ze které 

se u hříšníka rodí touha udělat něco jako náhradu za svůj hřích - ne jako požadavek práva, ale jako 

požadavek lásky. Řád lásky v jistém smyslu rozbíjí řád spravedlivé kompenzace. Provokuje něco navíc 

- "plus", které je právě prostorem pro smír. 

Sv. Tomáš se taky dotýká Augustýnovi myšlenky oplácení přijaté lásky. "Přátelství vyžaduje, aby láska 

byla splácena láskou", a dodává: "Přítel, který spolucítí, cítí bolest trpícího přítele". Dotýká se tak 

nejhlubší podstaty prožívání smíru. Společenství v utrpení je možné díky lásce. Konec konců pro sv. 

Tomáše koncept lásky objímá a zahrnuje všechny ostatní soteriologické koncepty. Jestli cílem člověka 

je společenství s Bohem a jestli se nám Boží láska neustále nabízí, "oplácení lásky láskou" je 

nejvhodnější způsob, jak se správně naorientovat k cíli svého bytí. Když je společenství narušeno, 

"urážka je odstraněna jedině láskou" (T.A. Contra gentiles, III,157) Je to moc lásky, z čeho se rodí 

každé gesto smíru. Láska pohnula Krista k odevzdání se pro naši spásu a ona podněcuje také lidské 

nabídnutí se k léčení ran. 

Naneštěstí tato linie nebude následována tradicí nastupující doby, která přitahována jasností 

scholastických idejí a jejíma systematickými argumenty pozapomněla na tajemství, které pulzuje za 

nimi a upnula se spíše na vnější formalizmus. Vydala se tak cestou poněkud redukovaného chápání 

vykoupení. Koncept zadostiučinění se stane dominantním a myšlenka smíru bude postupně 

zamlžována, nebo chápána jedině v souvislosti se zadostiučiněním.  

Sv. Bonaventura (1221-1273) 



Pozornost si zaslouží zvláště jeden text sv. Bonaventury díky myšlenkové linii, kterou otevírá v evoluci 

konceptu smíru. Opisuje žádost Ukřižovaného Pána adresovanou svatému Františkovi: "František, jdi 

a oprav (repare) můj chrám (Iglesia=církev), který, jak vidíš, je celý v ruinách." Termín opravit - 

"reparar" připomíná texty Starého Zákona, které poukazovali na rekonstrukci domu Božího. (reparar= 

opravit, ale i usmířit) Když Bonaventura komentuje tento text, hovoří: "Božské slovo se týče 

především toho chrámu, který Kristus koupil svou krví." (Sk 20,28). Stojíme tedy před pozváním Boha 

adresovaném člověku, ve kterém ho vybízí aby "opravil" jeho Církev. To je začátek "změny subjektu" 

u smíru, který se bude stále více dostávat do popředí. Až dosud jsme totiž viděli, jako termín 

"reparación" - smír, náprava, oprava, měla jako svůj aktivní subjekt Boha. On je ten, který uzdravuje, 

usmiřuje svůj lid. Kristus je prostředníkem této akce, když znovu buduje narušený vztah mezi Bohem 

a člověkem. Prvotní Církev má jistotu: Kristus je jediný usmiřovatel, opravovatel. Přece však již v Bibli 

se nacházejí texty, kde se i člověk objevuje v roli "opravovatele" - odstraňováním překážek, nebo 

připravujíce prostor pro setkání s Bohem, nebo snahou oběťmi nahradit to, co zmíněný vztah 

narušuje nebo znemožňuje. Církev se mění z pasivního objektu usmíření na aktivní subjekt smíru. 

Posunu chápání - od Krista jako jediného usmiřovatele k duchu smíru, který motivuje tolik členů 

Církve a vede až k touze usmiřovat Krista - je skutečnost velmi pozoruhodná, které zatím schází úplné 

vysvětlení. Snad u jejího zrodu stojí také středověká koncepce, dle které byl rytíř obráncem Církve. 

Člověk se stává "obráncem", "opravovatelem", "obnovitelem" Církve. Ten, kdo brání Kristovo 

mystické tělo, logicky se může cítit také povolán usmiřovat jej a v něm Krista samotného. Každá 

situace krize v Církvi, každý spor, nebo nejednota provokována herezí, nebo dogmatickými 

kontroverzemi, každá náboženská válka, úpadek kléru, nebo podobné bolestivé události se obracejí 

okamžitě v živnou půdu, ve které klíčí a roste spiritualita smíru. Tak tomu bylo ve středověku v 

mystice srdce nebo v žebravých řádech. Tak tomu bylo také v situaci pronásledování a francouzské 

revoluce. 

4. Tridentský koncil 

Trident již předpokládá oficiální vstup termínu "zadostiučinění" do dogmatické terminologie. A také 

splynutí konceptů smír a zadostiučinění: Kristus usmiřuje naše nepravosti a zadostičiní Otci za naše 

hříchy. Vyjadřuje to například také Dekret o ospravedlnění: 

Příčina zásluhy, jeho milovaný Jednorozený, náš Pán Ježíš Kristus, který, když jsme ještě byly nepřáteli, 

pro nesmírnou lásku kterou nás miloval, nám zasloužil ospravedlnění svým svatým utrpením na dřevě 

kříže a zadostiučinil za nás Bohu Otci.  

Zadostiučinění je tady plodem lásky Krista, který smiřuje s Bohem člověka, který mu byl pro svůj hřích 

nepřítelem. Žádná zmínka o potřebě usmířit rozhněvaného Otce. Zadostiučinění můžeme považovat 

v jistém smyslu za usmíření hříchu, ale ne jako něco nevyhnutného, co předchází nebo podmiňuje 

odpuštění, ale naopak, něco co jej následuje. Není to požadavek Boha. Kdo zná Boží odpouštějící 

lásku, cítí potřebu usmiřovat, potřebu dát něco "na oplátku" za přijatou lásku. 

Tridentský koncil chápe zadostiučinění/smír také z perspektivy oběti (vydání sebe). Zdůrazňuje tím 

jistý charakter obtížnosti a bolesti, který nutně doprovází návrat člověka k Bohu. Kristus při svém 

vtělení přijal tuto kající, bolestnou dimenzi každého lidského návratu k Bohu. Z lásky k lidství, které 

přijal, prožíval vnitřní rozervání vlastní procesu vymícení hříchu. Dokonal tak smírnou oběť ve vztahu 

k člověku - ve smyslu uzdravení člověka zraněného hříchem a navrácení ztracené důstojnosti a také 

ve vztahu k Bohu - za všechny lidi oplatil Bohu lásku láskou.  



I když, jak je vidět, byly v patristice položeny solidní základy pro další teologické rozvíjení konceptu 

"smíru", vývoj se ubíral jiným směrem. Moderní teologové nedokázali pojmout v celé hloubce 

chápání svatých Tomáše a Anselma. Převzali od nich jenom vesměs zjednodušené schémata 

nehledíce na kontext, ve kterém se zrodily. Vykoupení tak bude interpretováno takřka výlučně jako 

zadostiučinění. Spiritualita smíru se akademickým kruhům vzdálila a sleduje svou vlastní cestu - jak 

uvidíme v následujících  kapitolách - na poli mystiky a lidové zbožnosti. 

5. Koncept smíru v moderní době 

Moderní doba nás vede ke změně stylu našeho pojednání. Jako jsme již uvedli, dochází k oddělení 

dogmatiky a spirituality díky uváznutí teologie v ryze právnickém chápání vykoupení soustředěném 

na "zadostiučinění". Tato myšlenková linie je stále více svázána se záměnnou spravedlností a chápána 

jako kompenzace hříchu jeho potrestáním. Na vztah mezi Bohem a člověkem byla aplikována prostá 

lidská spravedlnost. Rodí se idea, že Bůh musí být pomstěn a dokonce, že on sám se mstí, když udílí 

trest odpovídající přijaté urážce. Vykoupení je chápáno jako "obětní smlouva" ve které Otec vyžaduje 

od Syna utrpení jako kompenzaci za hřích člověka. 

V XVI. století protestanti učí o Božím hněvu vylitém na Krista, který zastupujíce nás, vzal na sebe naše 

hříchy. Luther vyhrocuje téma zastoupení až k poukazování na Krista prokletého od Otce. Katolická 

teologie sklouzávala podobným směrem: Otec trestá Syna namísto nás, aby zadostiučinil své 

spravedlnosti. Při tom se vybavuje dramatický obraz boží msty, která se utiší až při smrti Krista na 

kříži. Pozůstatky těchto myšlenek tíží povědomí mnohých křesťanů dodnes. 

Ve spiritualitě středověku můžeme potkat silný mysticko-spirituální proud charakteristický důvěrným 

uctíváním Kristova lidstva. Vyniká akt "zasvěcení se usmiřování lásky" plynoucí z přesvědčení, že je 

nutné odčiňovat urážky působené Kristovi. Nejedná se natolik o zadostiučinění za vlastní hříchy (i 

když tento aspekt také nechybí), jako o touhu podávat smír za druhé. Tato zbožnost sebou nese 

touhu připodobňovat se Ježíšovu stylu života, hlavně ve snášení utrpení. Je to láska, co hýbe 

člověkem, aby toužil být blízko milovaného, který trpí a trpět s ním, toužit dokonce trpět místo něj 

ztrácejíc sebe v nevysvětlitelném tajemství lásky. 

V jistém smyslu je toto duchovní hnutí protiváhou studené teologické konceptualizace. Smír, jako 

odpověď lásky na nevděčnost, které se dostává Ježíši, nachází v sociálních a církevních krizích 

bohatou půdu pro svůj růst. V době protireformace se spiritualita smíru úzce spojila s eucharistickým 

kultem a vytvářela nové formy zbožnosti - procese, slavnost Božího Těla atd. Smírnou zbožnost živila 

především kontemplace Ježíšova utrpení. V XVII. století našla své téměř výlučné vyjádření v úctě 

milujícího probodeného Ježíšova Srdce. Poselství zjevené v Paray-le-Monial svaté Markétě Marii 

Alacoque, dalo počátek liturgickému vyjádření tohoto kultu.  

Zatímco teologie XVIII a XIX století káže o utišení Božího hněvu a spravedlnosti toužící po mstě, 

spiritualita smíru se snaží prostřednictvím milující, modlící se a trpící přítomnosti potěšovat Ježíšovo 

Srdce, zraněné nevděkem a zapomenutím ze strany lidí. Hrůzy francouzské revoluce, ateizmus, rychlá 

ztráta vlivu Církve ve společnosti poháněly zbožné křesťany v XIX století množit až k přesycení různé 

formy smírných a odprošujících pobožností, zapomínajíce trochu na aspekt oplácení lásky a 

zbarvujíce jistým pesimizmem a bolestínstvím tuto zbožnost, která se rychle v Církvi rozšiřovala.  

 



POČÁTKY SPIRITUALITY SMÍRU, PATRISTIKA A STŘEDOVĚK 

Je těžké objektivně zachytit prostor, ve kterém se spiritualita smíru vytvářela. Potkávají se v ní 

všechny základné témata naší víry - vtělení, vykoupení, milost, hřích a odpuštění, kříž a Eucharistie, 

spojení s Bohem, společenství svatých, sjednocení s Kristem - s hlubokými otázkami antropologického 

rázu, jako jsou smysl utrpení, vědomí viny a potřeba pokání, spolucítění, katarze, zastoupení atd. 

Všechny tyto skutečnosti jsou ještě k tomu poznačeny historickými změnami a nacházejí různé 

vyjádření jak v lidové zbožnosti, tak v teologii, mystických zkušenostech a mnišském životě. 

Věnujme pozornost třem základním liniím, které daly vznik spiritualitě smíru v moderní době: 1, 

mystika srdce, 2, eucharistická zbožnost, 3, duch pokání a oběti. 

V smíru nachází konkrétní vyjádření jednak touha odpovědět Bohu láskou za lásku a jednak stále 

rostoucí láskyplná citlivost pro druhé, která motivuje věřícího je zastupovat, trpět za ně spolu s 

Kristem. 

1. Patristika. Otevřený bok, pramen života. 

Počáteční fáze úcty Božského Srdce v prvním tisíciletí spočívá v interpretaci slov sedmé kapitoly 

evangelia sv. Jana (Jn 7,37-38):  "Proudy živé vody poplynou z jeho nitra", které se interpretovali 

dvojím způsobem - efezským anebo alexandrijským. Dle efezské konstrukce živé vody plynou z nitra 

(z lůna) Mesiáše; zatímco dle alexandrijské interpretace, kterou užíval také Origenes, proudí z nitra 

věřícího, "ačkoliv až potom, co se napil z Krista".  Kdykoli Origenes mluví o srdci Pánově, má na mysli 

"to nejnitřnější, pramen všech myšlenek a moudrosti, ze kterého opravdivý mystik pije živou vodu 

moudrosti."  

Efezská interpretace, pro svůj původ u evangelisty Jana, apoštola, který směl spočívat na hrudi 

Pánově a pít tak z pramene jeho srdce, je považována za původ kultu Ježíšova Srdce v prvotní církvi. 

Hipolit Římský (173-235) ve svém komentáři k Danielovi učí, že proroctví o čtyřech řekách, které 

pramení v ráji, se naplnilo ve spáse, kterou Ježíš přinesl své Církvi. Kristus je ráj a z jeho těla - církve 

prýští prameny živé vody, které obracejí znova v ráj zemi mrtvou kvůli hříchu: "Kristus je pramen, 

který prostřednictvím čtvera evangelií zavlažuje celou zemi a posvěcuje všechny, kdo v něho věří. Tak 

to ohlašoval prorok: Proudy plynou z jeho těla." Potkáváme tady jedno z prvních svědectví, které 

spájejí Kristovo srdce s tématem smíru - nápravy země zničené hříchem. Církev má také účast na této 

smírné akci Kristově - jako jeho mystické tělo a zprostředkovatelka Evangelia.  

Irenej z Lyonu, Hipolitův učitel, přirovnává oslaveného Krista ke skále, (srov 1 Kor 10,4) která v sobě 

ukrývá pramen živé vody. Tato voda je Duch svatý, který ze srdce Kristova plyne už k nám, rozlévá se 

po celé zemi a sjednocuje všechny lidi v jedno tělo Kristovo. (Sv. Irenej Adversus hereses)  

Již v roce 423 bylo možné v babtistériu v Lateránu číst: "Tady je pramen vody, která obmyla celou 

zemi a která proudí z rány Kristovi." - Očištění hříchu světa má teda svůj původ v  probodeném srdci 

Kristově. Znovu se tady srdce objevuje ve spojitosti s tématem smíru - odčinění hříchů. 

Další velmi důležitá interpretace se týče obrazu otevřeného boku Kristova na kříži, ze kterého vytéká 

krev a voda (Jn 19,34). Pro latinské Otce, "Evangelium, Církev, milost a křest jsou dary Ježíšova Srdce, 

zraněného, ale již oslaveného."(H.Rahner) Tyto dary se koncentrují v Církvi, druhé Evě, která se 

zrodila z otevřeného boku Krista ukřižovaného, druhého Adama, jako první Eva byla vzata z boku 



Adama. Církev se zrodila ex sanguine et aqua, z krve vylité na kříži a z vody křtu. Víra, že se Církev 

zrodila z boku a z lásky Kristovi, je tvůrčím prvkem úcty k Ježíšovu Srdci v moderní době. 

Sv. Jan Chrizostom (347-407) klade do vztahu eucharistickou krev a krev, která proudí z boku 

Kristova, zdůrazňujíce její očistný charakter. Tvrdí, že Kristus vybudoval Církev "ze své rány v boku". 

Učí také, že srdce křesťana má usilovat sjednotit se se srdcem Ježíšovým. (Sv. Jan Chrizostom Ad 

Romanos ).  

Svatý Augustin píše, že svátosti pramení v ráně Ježíšova srdce: Adam spí, aby mohla vzniknout Eva, 

Kristus umírá, aby se mohla zrodit Církev; Eva je zformována z žebra spícího, Kristus je proboden kopií 

po své smrti, aby mohly vzejít svátosti - základ Církve (...) Ó smrt, která křísí mrtvé! Může být něco 

čistšího než je krev z téhle rány, spasitelnějšího než je tato rána?"  (Sv. Augustin Tractatus ad 

Ioannem).  

Svatý Řehoř Velký (540-604) opisuje situaci člověka po hříchu, jako situaci "bytí vyhnaného z 

přebývání v srdci Božím." Ve svých Moralia in Job, explicitně spájí témata srdce, lásky a ohně s 

výkupnou obětí. Všechny tyto termíny budou později začleněny do uctívání a smíru Božského Srdce: 

"Naše srdce je boží oltář; na něm musí bez ustání hořet oheň; tam musíme bez ustání rozdýmávat 

plamen naší lásky k Bohu. (...)  Kdo udržuje v sobě oheň lásky, nabízí se jako oběť a plamen toho ohně 

jej stravuje. (…) On sám se klade jako oběť na oltář srdce, zapálen ohněm lásky. (PL 76,328) 

Církevní Otcové věnovali hodně pozornosti citům Ježíšova Srdce. Nejužívanější byl termín "tichý a 

pokorný srdcem". Jiný autoři se však zaměřovali hlavně na utrpení, které toto Srdce pociťovalo. Sv. 

Augustin klade do Ježíšových úst otázku: "Jako bych já mohl nepřipravovat mé srdce na vydání sebe 

sama? Jako by mohlo moje srdce nebýt připraveno trpět?"(In Psalmum 56)  Jeho trpení má 

vykupitelský charakter které pozývá věřícího k spoluúčasti přimlouvajíc se za nepřátele. Jak učí 

anonymní autor z IV. století: "Jeho srdce se naplnilo smutkem nad našimi nepravostmi. Pán se 

zarmoutil také při pohledu na ty, kdo ho vydali na smrt a ukřižovali; plačíc se za ně modlil a tak nás 

učil prosit za ty, co nás nenávidí a obětovat se za ně." 

Hilarius z Poitiers učí, že v utrpení a samotě, které doprovázeli Kristovo utrpení, mu máme nabízet 

útěchu - další klasický prvek moderní úcty Božského Srdce. Soucit se rodí ze solidarity - je přežíván 

jako autentické spolu-trpění. Nejedná se pouze o emoci "na dálku", naopak znamená to "být s" tím, 

kdo trpí, s Kristem: "Připraven umřít pro naši spásu, zakoušel taky touhu po útěše: "Čekal jsem, že 

někdo bude mít se mnou soucit, ale takový se nenašel." (…) Přišel hledat ovce ztracené z domu Izraele, 

ale nebylo nikoho, kdo by mu prokázal soucit v jeho utrpeních." (Hilario de Poitiers, In Psalmum) 

2. Středověk. Epocha Ježíšova Srdce 

Křesťanská antropologie stavějící na sv. Pavlovi pohlížela na osobu z hlediska konfliktu mezi 

"člověkem vnějším" a "člověkem vnitřním". Kontakt s řeckou terminologií jí později dal nádech 

helenistického myšlení (Platón, Filón, Plotino). Proto pavlovský rozpor mohli Otcové církve 

ztotožňovat s platónským rozlišováním duše a těla. Termín nous znamenal pro Platóna vyšší, 

racionální část, to nejlepší, co je v duši člověka, co je schopno být v kontaktu s Bohem. Je proto 

pochopitelné, že řecký Otcové zaměnili biblický termín srdce (leb) za "nous". Řehoř Nazianský opisuje 

ve svých XV komentářích k Písni písní jednotu mezi Bohem a duší v mystickém manželství: 



Být zraněn láskou. Tato slova ukazují na něco hluboce zakotvené v srdci, na pečeť, kterou vtiskla 

Láska. Víme z Písma, že Bůh, který je láska, vyslal svůj vyvolený šíp, svého jednorozeného Syna (...) 

Ach, krásná rána a sladká jizva, kterou se život stává niterným! Ať vtlačí pečeť lásky a uskuteční 

probodnutí, které umožní zakoušet svatební jásot.  

Patristika a prakticky celé první křesťanské tisíciletí, přistupovalo k Ježíšovu Srdci z pohledu 

objektivního a historického; kontempluje probodené Srdce, ve kterém pramení krev a voda, jako 

zdroj všech mesiánských dober. Na druhý straně středověk inklinuje k Srdci Ježíšovu více z hlediska 

subjektivního a osobního, nacházejíc v něm plnost vnitřního života Kristova, který nachází naplnění v 

lásce. To však neznamená opomenutí objektivní dimenze. V rámci liturgie je možné pozorovat posun 

v lingvistice od kontemplace "otevřeného boku" a "rány způsobené kopím" k "srdci" a jeho citům, bez 

toho, aby se zapomínalo na prvotní význam tohoto symbolu, kterým je spasitelná láska. 

Uvnitř toho, co můžeme nazvat "středověká úcta k Božskému Srdci Ježíšovu", můžeme rozlišit čtyři 

období:  

1. období přechodu. Pozvolný postup k Srdci  

Tato etapa začala v čase rozpadu Římského impéria a vzniku nových království. Patristika se nachází u 

svého pozvolného konce. Úcta k ráně, charakteristická pro toto období, přitahuje pozornost k Srdci 

Krista v úzkém vztahu s Eucharistií. V byzantské liturgii nůž ve formě kopie slouží k připomenutí 

probodení boku Kristova. Zatímco jáhen rozlévá víno, na hostii se dělá znak kříže. Centrální část 

hostie, "beránek" se oddělí. Úlomek hostie z pravé strany symbolizuje ránu. Tady potkáváme důkaz 

ztotožňování zraněného Srdce Kristova s Eucharistickou hostií.  

V kontextu reakce na arianizmus a jiné bludy se vyvinula emotivní pobožnost k Umučení a ranám 

Kristovým, která se zčásti zachovala až dodnes hlavně v liturgii Velkého Pátku v adoraci kříže. 

Centrální místo v ní sehrávala otázka Krista k svému lidu: "Co jsem měl ještě pro tebe udělat a 

neudělal jsem?" Otázka nepochybně provokující, která v mnohých kontemplujících věřících vzbudila 

touhu oplatit Spasiteli jeho lásku: "Co můžu já udělat pro tebe, který jsi tolik vykonal pro mne?" 

Během této doby přechodu, se kult Srdce vytváří i na pozadí komentářů k Písni písní. Příkladem je 

obraz Církve, která sbírá Ježíšovu krev, čerpá mystické milosti z pramene, kterým je srdce. Béda 

Ctihodný (672-735) zdůrazňuje, že Ježíšův bok byl nejenom zraněn, ale otevřen. Začíná se črtat 

mystika srdce, které je kontemplováno jako brána neboli přístupová cesta k Bohu. Komentujíce verš: 

"Zranil jsi mé srdce" (Pís 4,9), poukazuje jasně na vztah, který je mezi zraněným Ježíšovým Srdcem a 

Ježíšovou láskou k Církvi. Jedná se o tu samou lásku, jež spájí údy Církve vzájemně, a není ničím 

jiným, nežli prodloužením božské lásky. 

Připomenout zaslouží také Jiří, metropolita z Nikomédie (860), který jednou v gestu lásky vůči 

Ukřižovanému, políbil kopii a také probodený bok. Toto gesto se pak nespočetněkrát objevovalo ve 

středověké liturgii. Metropolita poznává v ráně v Ježíšově boku místo, kde bylo zrušeno naše 

odsouzení a kde pramení život: "Líbám kopii, která anulovala rozsudek vynesený nad námi a která 

otevřela pramen nesmrtelného života. Líbám svatý bok Kristův, ze kterého prýští oživující řeka, která 

přináší neporušitelný život." 

Ve čtyřech následujících staletích se tato zbožnost rozvíjí v klášteřích a hlavně mezi teology. I když 

oblast citů nabývá stále většího významu, neodděluje se od doktrinálního prvku.  



2. XII století. Vstup do Srdce a vynáhrada 

Doktrinální myšlení postaveno na solidních základech učení Církevních Otců se až do XII. století rozvíjí 

v pevném spojení s osobní zbožností. V tomto smyslu je velmi pozoruhodná postava Anselma z 

Canterbury, který jako mystik spájí ve svých Meditacích dvojí chápání Srdce Ježíšova: "Rána v boku 

Kristově nám zjevuje bohatství Jeho lásky vůči nám. Prostřednictvím tajemství umučení se nám 

otevírá cesta do Ježíšova Srdce. Z takové zkušenosti se rodí touha, aby naše vlastní srdce bylo 

probodeno Slovem." 

Pohled na Ukřižovaného Pána u věřících vzbuzuje dva druhy citů: na jedné straně radost a díkůčinění 

za přijatá dobrodiní; na druhý straně soustrast s Kristem, který trpí sám, bez lidské útěchy.  

V tomto století začíná posun od kontemplace "spásných činů" typickou pro patristiku, ke kontemplaci 

vnitřních pohnutek, citů, které vedly k těm činům. Je to cesta od vnějšího k vnitřnímu, od probodení k 

lásce. Je více vnímána Láska Kristova k nám a náš dluh lásky vůči němu. Stále častěji se objevuje 

touha oplácet lásku láskou, ve které splývají vděčnost a soucit. Opat Pierre de Celles píše: "Duše, ty, 

která miluješ Boha a jsi cílem jeho lásky, jestli chceš být proniknuta kopií lásky, snaž se, aby její hrot 

nebyl příliš krátký nebo slabý. Protože ta rána je jako brána stále otevřená; skrze ni se Kristus neustále 

přimlouvá za nás u Boha. Odevzdej se mu úplně, abys mohla také úplně vlastnit toho, kterého 

kontempluješ s údy rozepjatými na kříži."  

Svatá Hildegarda ve svých Scivias (1141-1151)  krásně opisuje účinek krve Kristovy, která omývá 

Církev a dělá jí schopnou mít účast na smírném poslání Kristově: "Potom jsem viděla, zatímco Boží 

Syn visel na kříži, podobu té ženy, která celá oděná v jasu byla Božskou mocí přivedena k Němu. 

Potom, co byla omyta krví, která tekla z jeho boku, byla z vůle Boží sjednocena s ním v nevýslovné 

radosti a obdarována jeho tělem a krví. Slyšela jsem hlas z nebe, který pravil: "Ať je ona, můj Synu, 

tvou nevěstou pro obnovení Mého lidu, ať je ona jeho matkou plodíce duše pro spásu skrze Ducha a 

skrze vodu."  V jiném spisu sv. Hildegardy nalézáme obraz korunované Církve, která přijímá do 

zlatého kalicha část tekutiny, která proudí z Ježíšova srdce, zatímco zůstatek stéká na ni samotnou, 

aby se tak směla úplně sjednotit se svým ženichem v jeho krvi. Dolů, klečíce u oltáře, který je 

prodloužením kříže, Církev klečí a nabízí Otci poklad, který přijala od Syna. Tady je zřejmý poukaz na 

to, proč Církev může zpřítomňovat oběť Kristovu a dávat z ní k přijímání všem svým údům. Tajemství 

otevřeného boku zde zjevuje celé své spasitelné tajemství a smírný charakter Eucharistie. 

Benediktinská opatka Rilindis nám ve svém spisu Das Hohelied (1864) zanechává Kristův vzkaz: "Často 

přibližuj svá ústa a své srdce k ráně v mém boku a přitom pamatuj na ty, které jsem vykoupil svou 

krví, živé i mrtvé." 

Stále více je kladen důraz na odpověď lásky, která bolest a utrpení přijímá, objímá je, jako je s láskou 

přijal Kristus. Této odpovědi lásky bude stále více připisována hodnota smíru za hříchy. 

3. Mystici a důvěrníci Srdce. Od oběti k výměně srdcí (1200-1360) 

"Odevzdej své srdce tomu, kdo nabízejíc ti své srdce, chce s tebou udělat podivuhodnou výměnu. (...) 

Vydej ho tomu, který první ti daroval své srdce, aby získal to tvoje." Zmíněná výměna srdcí je hlavním 

znakem spirituality tohoto období. Srdce Ježíšovo zjevuje svou lásku a milosrdenství a zve k odpovědi, 

která bude spočívat ve vydání srdce, aby mohlo být přetvořeno k podobnosti s Kristem. Je to 

bolestně zraněné Kristovo Srdce, které zve, provokuje a hne k odpovědi lásky. 



Kontemplace Srdce je úzce spojena s Eucharistií, která je chápána jako jeho největší dar, místo Jeho 

zjevení a mystických vizí. Se zavedením slavnosti Těla Kristova (1264) se vztah eucharistie-srdce ještě 

zintenzivnil.  

Třinácté století je charakteristické prudkým rozvojem apoštolského působení řeholníků - hlavně 

františkánů a dominikánů. Ženský řeholní svět se stal místem intenzivního rozvoje mystiky a hlavně 

mystiky srdce. Největší novinkou doby je, že i ženy začínají kázat nebo zapisovat své zjevení. Přispívají 

k reformě Církve zraněné herezemi, simonií, intelektuálním úpadkem a nevěrností autentickému 

evangeliu. Mnoho řeholnic té doby hořelo opravdovou touhou obnovit a posvětit Církev. Žili svou 

mystickou zkušenost v době vizí, co ulehčilo hluboké přiblížení se utrpení Kristovu. Toto století je také 

příznačné množstvem terciářek, nebo oblátek. V širším smyslu jde o ženy, které touží zasvětit se 

Bohu, ale nemohouce vstoupit do kláštera - například pro nízký původ - žijí jakýmsi polo-řeholním 

způsobem života. Žijí sami, nebo se taky sdružují. Mnohým z nich nechybí bohatá inspirace Ducha 

svatého a mohou proto chápat a vysvětlovat věci duchovné mnohdy lépe jako lidi učení. Zasvěcují 

svůj život nemocným a chudým v askezi, modlitbě a práci. Bůh pro ně znamená mnohem více než 

tajemství, které se kontempluje. Je to milovaná osoba, se kterou se sjednocují zvláštním způsobem 

spoluúčastí na jeho spásném utrpení. V tomto století úcta k Ježíšovu Srdci začíná také pronikat k 

širokým vrstvám laických věřících a to především díky působení žebravých řádů, zpovědní praxi a 

duchovnímu vedení. 

V polovině XIII. století dochází k prvnímu zjevení Božského Srdce Ježíšova svaté Lutgardě de Saint-

Trond, první "důvěrnici Ježíšova Srdce." Kristus se jí zjevil v lidské podobě, odhrnul svůj plášť a ukázal 

jí ránu v boku s čerstvou krví. Řekl jí: "Nehledej již sladká slova. Podívej se sem a kontempluj, co máš 

milovat a proč to máš milovat." Od toho momentu bylo srdce Lutgardy přemoženo Kristem. Její 

životopisec ji opisuje jako nevzdělanou a prostou řeholnici, které byla dopřána zvláštní milost 

porozumět latinským žalmům: "Jednou si světice stěžovala: "K čemu je mně, hloupé vesničance, 

rozumět posvátním textům!" "Co tedy chceš?" - ptá se jí Pán. "Chci tvé srdce" - zní její odpověď. "A já 

chci ještě víc to tvoje!" Došlo tedy k výměně srdcí nebo lépe řečeno, splynutí ducha nestvořeného se 

stvořeným což je vrchol díla milosti." Největší význam zjevení sv. Lutgardě spočívá v apoštolské 

orientaci, kterou nabývají v momentu, kdy jí Ježíš prosí, aby dělala pokání za hříšníky. Ludgarda 

přestoupila k cisterciačkám, aby se vyhnula hodnosti abatyše ve svém benediktinském opatství. 

Jednoho dne opět viděla Ježíše s ránami otevřenými a krvácejícími, prosíc Otce za hříšníky. Slova, 

kterými se na ni obrátil, byla: "Vidíš, jako se obětuji Otci úplně za záchranu hříšníků. Chci, aby ses ty 

tým samým způsobem obětovala za hříšníky a tak od nich odvrátila hněv, který je připraven mstít se." 

Pak slýchávala tu samou výzvu téměř každý den při mši svaté.  

Z tohoto zjevení je jasně patrný neustále trvající charakter Ježíšova vydání se a intenzivní touha po 

sdílení svého poslání se svými věrnými. Vykupitelská oběť Kristova se odehrála jednou pro vždy, ale 

při každém slavení Eucharistie se zpřítomňuje. Jednota s eucharistickým Kristem umožňuje mít účast 

na jeho oběti. Existenční spojení s Kristem - Eucharistií pozvedá věřícího k eucharistické existenci a 

umožňuje mu tím vydání sebe, ustavičné obětování svého vlastního bytí spolu s Kristem. Nacházíme 

se u bran mystiky smíru, i když tato nabude explicitní formy až několik staletí později. Objekt však je 

jasný: "pro druhé", pro ty, za které Ježíš vydal svůj život. Témata hněvu a msty jsou sekundární a 

odpovídají dobovým představám, ale základ je jasný: život proniknutý tajemstvím Božího srdce, 

hluboce solidární s lidstvem a intenzivně eucharistický.  



Lutgarda obětovala za obrácení bludařů své posty. Spájela své utrpení s Kristovým, aby se tak stala 

účastnou na jeho vykupitelském díle. Snažila se také vnikat do trápení svých bližních, brát je na sebe; 

a protože se připájela k utrpení Kristovu, její solidarita byla nositelkou a zprostředkovatelkou spásy. 

Samozřejmě spása nepochází od ní. Jelikož však byla ztotožněna s hříšníkem a taky spojena s Kristem, 

spásný účinek plynoucí se sjednocením s Ukřižovaným, plynul jak na ni, tak na toho, koho situaci 

vzala na sebe.      

Od tohoto momentu nastupuje epocha velkých mystiků srdce. Přiblížíme se k nim přes řehole, ke 

kterým patřili a budeme usilovat o načrtnutí jednotlivých dimenzí spirituality smíru, které osvětloval 

každý z nich. 

a, nadšenci pro trpící Srdce. Františkáni 

Legenda vypráví, jako svatý Františkovi obdržel od Ukřižovaného v San Damiánu úkol opravit dům 

Boží: "František, oprav můj chrám!" Legenda dále vypráví, že od té hodiny bylo světcovo srdce 

raněno láskou a vnořilo se úplně v rozjímání o utrpení Páně. Rána srdce ve středověku znamená jasně 

ránu lásky. Utrpení srdce Ježíšova hluboce proniklo a pohnulo srdcem sv. Františka. V roce 1224 

obdržel světec stigmata. Tato událost symbolicky zahajuje askezi spolutrpitelů - snahu mít účast na 

umučení Kristově s cílem ulehčit jeho utrpení. V souladu se spiritualitou zakladatele, mají první 

františkáni velkou úctu k pěti ránám Kristovým, speciálně k ráně v boku. Svatý František opakovaně 

upřimuje jejich pozornost k trpícímu Srdci Ježíšovu. Tohle směrování je patrné hlavně u sv. 

Bonaventury (1217-1274), který se stal přímo vyslancem tajemství Ježíšova Srdce pro svou hlubokou 

zbožnost k Umučení. "Zraněné bylo tvé srdce, abychom v tomto mystickém vinném kmeni směli 

odpočívat. A zraněno bylo také proto, abychom přes viditelnou ránu, viděli neviditelnou ránu lásky. 

Neboť, kdo by nemiloval toto srdce tolik zraněné?" 

Fyzické Ježíšovo Srdce a Srdce Boha v nejhlubším biblickém významu se sjednocují. Raněné Ježíšovo 

srdce je symbolem zraněné lásky Boží. Toto chápání se projevuje také ve zbožnosti sv. Angely z 

Foligna (1248-1309), kajícnice a františkánské terciářky. Kontemplací kříže se Angela stala důvěrnicí 

Nesvětějšího Srdce Ježíšova mnoho století dřív, než sv. Markéta Alacoque dostává zjevení. "Moje 

srdce je srdce Boží a srdce Boží je moje" - píše Angela. Prošla výjimečným procesem identifikace s 

Kristem prostřednictvím vizualizace a zakoušení jeho umučení na vlastním těle. Středem zájmu její 

kontemplace jsou obyčejně Kristovi rány. "Ukazoval mi své rány a tajemně mně nechával zakoušet, 

kolik pro mne musel vytrpět. Jednou mi řekl, abych se dotkla svými ústy rány v jeho boku. Zdálo se mi, 

že mohu vidět a pít z tekoucí krve a pochopila jsem, že mne tím očišťuje. Cítila jsem velikou radost, i 

když jsem zároveň byla zarmoucena z jeho umučení." 

Snoubenecký vztah sv. Angely ke Kristu má povahu spolu-utrpení. Svatebním lůžkem je kříž, jednoty 

se dosahuje přes napodobování Krista, jeho utrpení, chudoby a pokory. V díle Memorial zanechává 

návod k cestě metanoie, k vnitřnímu putování, které má za cíl umožnit duši tajemně zemřít i vstát z 

mrtvých s cílem jejího zbožstvení. Prožívání smíru u sv. Angely má charakter kajícnosti, kterou ona 

považuje za způsob jak odpovědět láskou na lásku. Lásce, která je "ukřižována pro ni", se cítí Angela 

vnitřně puzena odpovídat "ukřižováním se s ní." "Prosila jsem Ježíše, abych směla prolít všechnu svou 

krev z lásky k němu." Její odpovědí Bohu je vydání sebe. Nemůže tomu být jinak, protože Angela ví, že 

Bůh se zcela daroval jí. "Přišel jsem, abych se obětoval. Teď se obětuj ty! Obětovala se tedy úplně, bez 

toho, aby si nechala něco pro sebe. Pochopila, že Bůh přijal její oběť, že jí toužebně očekával."  Tady 

se rodí také její touha brát na sebe hříchy jiných a stavět se za ně před Boha. V textu, který uzavírá 



Memorial a který obsahuje rady následovníkům, Angela vypráví: "Říkám vám, skutečně moje duše 

obdržela od Boha více, když jsem plakala a trpěla celým svým srdcem pro hříchy bližního, než když 

jsem plakala pro hříchy vlastní. Svět se vysmívá z toho, co říkám, protože se to zdá protipřirozené - 

totiž, aby člověk mohl naříkat a trpět pro hříchy druhých, jako pro své vlastní. Ale láska, která toto 

působí, není z tohoto světa. Děti moje, snažte se mít tuto lásku." 

Svatá Markéta z Kortony (1247-1297) přitahujíc zástupy následovníků, také prožívala hlubokou touhu 

spočívat úplně a trvale v Ježíšově Srdci. Obě řeholnice odrážejí hluboký vliv prvotního františkánského 

ducha. Sám Ježíš zjevil sv. Markétě klíč k tajemství jejího zvláštního povolání: "Rozhodl jsem, že budeš 

sítí pro hříšníky. Chci, aby příklad tvého obrácení hlásal naději zoufajícím hříšníkům. Chci, aby se 

přicházející staletí přesvědčily, že jsem vždy připraven otevřít náruč milosrdenství marnotratnému 

synu, který se ke mně upřímně vrátí. " Markéta objevila své poslání v hrazení nedostatku lásky lidí vůči 

Bohu. Naplňovala toto poslání prostřednictvím modlitby a práce, trávíc mnohé hodiny v kontemplaci 

před křížem a pečujíc o nemocné, zvláště o matky v požehnaném stavu, kterým chyběla potřebná 

péče. Nalezla v Srdci Ježíšovu pravý hrad, kde se mohla ukrýt, ve jménu Ježíšovu jediný vznešený titul 

a v Eucharistii každodenní duchovní pokrm.  

b, mystičky Srdce z Helfty 

Pod vedením abatyše Gertrudis cisterciácký klášter v Helftě dosáhl tak vysoké úrovně v úrovni 

formace svých mnišek, že se stal opravdovým mystickým centrem vzhledem k bohatství duchovního 

přežívání a milostí udělených zdejším obyvatelkám a taky vzhledem k úrovni vzdělání. Vynikají 

především tyto tři: Matilda z Magdeburgu, Matilda z Hakebornu a Gertrúda Velká.   

Matilda z Magreburgu (1207-1282) žila nejprve jako pustovnice. Pro svou kritiku kléru a situace v 

Církvi upadla do nemilosti u hierarchie a musela hledat útočiště v klášteře v Helftě. Její dílo Světlo, 

které plyne z božství, představuje vrchol německé mystiky. V Božském Srdci vidí Matilda především 

ztělesnění vnitřního Ježíšova života, hořícího láskou, na kterou lidé odpovídají nevděkem a urážkami. 

"Boží Syn se zjevil přede mnou a v rukách držel své srdce. Bylo zářivější než slunce a šířilo paprsky 

světla na všechny strany. Tehdy mně můj milovaný Mistr zjevil, že všechny milosti, které Bůh posílá 

ustavičně na svět, vycházejí z jeho Srdce." Její mystika je silně poznačená Umučením a touhou sdílet s 

Ježíšovým Srdcem všechno jeho utrpení a posměch. K tomu se cítila být povolána: "Následuj mně, 

řekl mi. Musíš přijmout takovou smrt, jako byla moje. Vydají tě na smrt ze závisti, budou ti klást 

záludní otázky, spoutají tě a pokryjí tvůj obličej lžemi, budou tě být s pohrdáním a krutým výsměchem. 

Tehdy přijmeš vězení z poslušnosti, soudy jako svědectví, poličky jako smír. Poneseš s bídou svůj kříž a 

zemřeš na něm a to všechno v duchu oběti. Tvoje srdce bude otevřeno kopií lásky. (...) Toto je pravá 

mystika a blažené spolucítění, to je kříž, na kterém, jak říká apoštol, jsme ukřižovány s Kristem, s ním 

spolu-trpíme, abychom s ním mohly také spolu-kralovat." 

Předmět Matildiny touhy dalece přesahuje ji samotnou. Církev, kterou miluje a pro kterou trpí, jí 

neustále leží na srdci. Raduje se i trpí s ní, s papežem, s pastýři, řeholníky, kterých vlažnost kárá a 

touží je zapálit touhou po svatosti. Její apoštolské nadšení ji nutí znepokojovat se pro hříšníky a 

modlit se za ně, za heretiky a pohany. V mnoha textech opisuje zkušenosti se světy temnoty, ze 

kterých chtěla vyrvat křesťanství. Usilovala se také ustavičně zachraňovat duše z očistce. Ježíš jí radí 

"omýt je slzami lásky a ony vyjdou z toho koupele zářivější než slunce." Znovu tady potkáváme ideu 

očisťujících slz, která není nová, ale nese v sobě zástupní prvek se spasitelným účinkem. Nejedná se 

jenom o lítost nad hříchem samotným. Účast Matildy na utrpení Krista neznamená jenom sdílení jeho 



bolestí, ale hlavně sdílení jeho touhy spasit všechny lidi. Cítí se být povolána trpět a plakat pro 

záchranu lidí z hříchu. 

Matilda z Hackebornu (1241-1298) byla vzdělaná žena vznešeného původu. Dostalo se jí mnoho 

zvláštních milostí, které se snažila ukrývat před světem. Avšak její dvě důvěrné přítelkyně na příkaz 

abatyše vše zapsaly v knize Liber specialis gratia. Matilda byla velmi nešťastná, když se o tom 

dověděla. Zanedlouho se jí zjevil Pán, jak si klade tu knihu na srdce a říká: "Vše, co je v této knize, 

vyšlo z mého srdce a tam se i vrátí." Také jí žádal, aby se podělila i s dalšími milostmi, které od něho 

obdrží: "Vypravuj o mně všem podle míry mé štědrosti, dávej mě všem podle mé dobroty, ne podle ty 

tvé." Když byla jednou zarmoucena, že pro nemoc nemůže vykonat všechny své řeholní povinnosti, 

dostalo se jí osvícení, díky kterému pochopila cenu, jakou má utrpení spojeno s milujícím vydáním se, 

s kterým utrpení prožíval Ježíš: "Slož všechna svá trápení do mého srdce. Já jim dám největší hodnotu, 

jakou jen může utrpení mít. Jako moje božství přitáhlo k sobě utrpení mé lidské přirozenosti a 

zbožstvilo je, sjednotím tvoje trápení s mým a dám ti účast na slávě, kterou Bůh Otec udělil mé lidské 

přirozenosti za její utrpení."  

Matilda zanechala mimořádně cenné svědectví o solidárním a církevním prožívání utrpení a o jeho 

smírné ceně: "Všichni, kdo přijmou své trápení a bolesti spojujíc se s láskou, se kterou Kristus prožíval 

na této zemi všechny možné utrpení až po smrt, zapalují v jistém smyslu oheň Božského Srdce, které s 

nepopsatelnou touhou usiluje o spásu všech lidí. Teď nemůže snášet žádné utrpení, ale dopřává je 

doplnit na sobě těm, kteří ho s láskou následují." Na jiném místě Matilda vypráví, že jí Spasitel učil 

"být s ním" během smírného aktu v eucharistické oběti: "Tam já léčím rány všech lidí mírnou 

dobrotou mého srdce, tam dávám odpočinek hříšníkům." Bylo to právě během Eucharistie, kdy mohla 

Matilda kontemplovat ustavičně se obětující Ježíšovo Srdce. 

Gertruda Veliká (1256-1302) je třetí ženou z kláštera v Helftě, které budeme věnovat pozornost. Její 

život byl bohatý jednak na veliké utrpení a jednak na mimořádný dar modlitby. Obě tyto skutečnosti v 

ní podnítily silný apoštolský zápal. Ve svém spisu Duchovní cvičení nám zanechává cenné obrazy 

Ježíšova Srdce. Mezi jiným jej popisuje jako nástroj Nejsvětější Trojice: "Pán jí ukázal své Srdce 

podobné hořící lampě. Řekl jí: Tady máš mé srdce, nesladší nástroj věčné klaněníhodné Trojice, které 

kladu před oči tvé duše, abys jej vzývala s důvěrou, aby doplnilo, co sama nezmůžeš. Mé srdce bude 

nad tebou ustavičně bdít, aby napravilo v kterémkoli momentu tvé nedokonalosti."   

Gertruda dostala také milost mystické výměny srdcí. Nebyla to však jenom nějaká privátní milost bez 

dosahu na druhé lidi: "Při jisté příležitosti se jí Ježíš zjevil a žádal ji, aby mu odevzdala své srdce: Dej 

mi, dcera, své srdce! (Přís 23,26). Udělala to s velikou radostí a zdálo se jí, že jej Ježíš spájí se svým 

Srdcem ve formě jakéhosi potrubí, které sahalo až k zemi a rozléval štědře přes něj proudy svého 

milosrdenství. Řekl jí: Vždy pro mne bude velkou radostí moci použít tvé srdce jako potrubí, abych přes 

něj rozdával přemíru milostí, která plyne z mého Srdce všem, kdo se disponují přijmout je  - kdo se 

přiblíží ke mně s pokorou a s důvěrou. Dej jim poznat, že já, Syn Panny, se neustále před Bohem 

Otcem za ně přimlouvám a vždy, když pro svou křehkost spáchají ve svém srdci nějakou chybu, já sám 

nabízím mé přečisté Srdce Otci na smír za ně." Tenhle text se explicitně dotýká smíru v souvislosti se 

Srdcem Ježíšovým. Oběť Kristova neposkvrněného Srdce, které nese v sobě srdce hříšníků, dosahuje 

tak jejich spásy. Také je pozoruhodný text, ve kterém je smírný charakter připisován modlitbě za 

druhé: "Když se zamilovaná duše obrátí na Pána s celým srdcem a se silnou vůli odčinit dobrovolně, 

kdyby jí to bylo možné, všechny urážky učiněné Bohu a spalujíc se v modlitbě plameny lásky ukáže 



Bohu svou něhu, usmíří s ním celý svět." Gertruda je přesvědčená o možnosti a potřebě "substituce" - 

místo druhých se obětovat, modlit se, trpět místo nich. Doplňovat na sobě, co druhým chybí, nebo co 

nedělají. Sám Ježíš jí to naučil, když se ztotožnil s těmi, kterým chyběly zásluhy i ctnosti, dokonce i s 

těmi, kteří byli ve hříchu. Vnímavost Gertrudy v otázce společenství svatých je obdivuhodná. 

Komunikace s Ježíšem proměnila její srdce a ukázala jí, že láska k jeho zmučenému tělu a 

probodenému srdci se musí zaměřit také na údy jeho mystického těla, hlavně na ty nejvíce ubohé. 

Všichni členové Církve mají účast na zásluhách a modlitbách všech, každý jeden tedy může "udělat 

něco" pro toto tělo jako vynáhradu za nepravosti, urážky a hříchy druhých, ozdravit toto tělo.  

Pán plný dobroty, přemožen svým vlastním milosrdenstvím a puzen láskou svých důvěrných přátel 

dodává: "Kéž by se alespoň někdo snad jenom ve snaze uzdravit rány svých drahých, trochu snažil 

naučit, jak je možné léčit rány mého těla, kterým je Církev, to znamená usilovat napravit chyby 

druhých  láskou, citlivě se jich dotýkajíc. Je mnoho těch, kteří mé rány nešetří; jsou to ti, kteří když 

poznají chyby svých bližních, pohrdají nimi s výmluvou Kainovou: Copak já jsem strážce svého bratra?" 

(Gertrúda Veliká, Legatus divinae pietatis)   

Jedná se tedy o "uzdravování Církve" (léčit rány mého těla) - o účast na smírném poslání Kristově. 

Kristus posvěcuje svou Církev, která je jeho tělem a v tomto díle se můžou zdravé údy připojit ke 

hlavě. V tomto smyslu můžeme říci, že smír vykonává Kristus - dělá tak údy svého mystického těla. 

Ještě víc, nejenom že Gertruda je zvána mít účast na smírném díle Kristově, on sám se "převléká do 

ní" aby se dotkl hříšníků a prostřednictvím ní je přivedl k sobě: "Já se teď převléknu za tebe, abych se 

mohl dotýkat zatvrzelých hříšníků, napřahujíc k nim svou štědrou dlaň. A tebe převleču v sebe, abys 

mohla přivést ke mně všechny, na které pamatuješ; ba dokonce všechny, které sdílejí s Tebou tu 

samou přirozenost, abych jim mohl žehnat podle mé božské velkodušnosti." 

Potkáváme tady spiritualitu smíru se silnou zástupní dimenzí. "Zastupování hříšníků" je prožíváno 

jako účast na smírném díle Kristově, na jeho touze spasit svět. "Já neustále před Bohem Otcem 

obhajuji lidský rod. Jestli oni spáchají nějakou chybu ve svém srdci pro svou slabost, já nabízím mé 

nejsvětější Srdce na smír Otci." (Gertrúda Veliká, Legatus III. Poselství Božího milosrdenství.) Oběť 

Gertrudy není nezávislá na oběti Kristově, stále se u ní jedná o participaci na zástupním díle Kristově. 

On je Usmiřovatel, on je ten, kdo vzal na sebe cizí hříchy. Usmiřovat znamená sjednotit se s Kristem v 

jeho zástupní oběti.  

c) Mystika Umučení, která tepe v eucharistickém Srdci. Dominikáni 

Jedinečnost přístupu dominikánů k Božskému Srdci Ježíšovu vychází ze schopnosti spájet mysticizmus 

Umučení s hlubokou eucharistickou úctou.  

Mistr Eckhart (+1372) byl mocně přitahován mystériem Srdce, do kterého pronikal především 

prostřednictvím kontemplace Umučení. Užívá symbol ohně, když opisuje Ježíšovu lásku k lidem - od 

tohoto momentu symbol ohně zůstává již nastálo svázán se srdcem. Termín srdce užíván v souvislosti 

s Bohem - "srdce Boží", "srdce Otcovo", poukazuje na to nejhlubší v Bohu, na jeho nejhlubší 

tajemství; vyjadřuje také princip trojičného bytí, protože je to právě srdce, kde bylo vysloveno Slovo: 

lůno Boží: "Člověk musí opustit všechny obrazy i sebe sama, osvobodit se a vzdálit ode všech věcí, 

jestli skutečně chce přijmout Syna a stát se synem v lůně a v srdci Otcově". 



U Eckharta téma srdce je svázáno také s utrpením, ale nezastavuje se u psychologicko-morální nauky, 

nýbrž se zamýšlí nad možností přijetí a překonání utrpení na základě odloučenosti na cestě k 

samotnému Bohu. Utrpení získává cenu a v jistém smyslu je překonáno v člověku, který trpí pro 

Boha: "Když trpíme nebo pracujeme z lásky k Bohu, všechno se stává sladkým ještě před tím, než to 

pronikne do srdce člověka. Protože všechno nejdřív prochází Boží láskou, která uzavírá v sobě srdce 

dobrého člověka a způsobuje, že utrpení ztrácí svou hořkost."  Je jedním z prvních autorů, kteří 

otevřeně hovoří o přítomnosti Božského Srdce v Eucharistii. Ve svých Instrukcích o svatém přijímání 

vysvětluje, jak eucharistické Tělo Pánovo spájí své Srdce se srdcem naším a tvoří tak jedno. Kromě 

toho vyzdvihuje sjednocující schopnost této svátosti, která spájí, co bylo rozděleno, posilňuje, 

obnovuje a usmiřuje hříchy, jestli člověk spájí svou oběť s obětí Kristovou. "Posilněn jeho tělem, tvoje 

tělo je obnoveno. Máme se proměnit v něho a úplně se s ním spojit. (...) Říkáš: "Ach, Pane, já v sobě 

necítím nic z té velkosti, jenom svou chudobu! Hřešil jsem moc a nemůžu to odčinit!"  - Právě proto se 

utíkej k tomu, který usmířil všechny tvé hříchy. V něm můžeš nabídnout nebeskému Otci důstojnou 

oběť za své hříchy." 

Jan Tauler (+1361) byl Eckhartův žák a jeden z největších mystiků všech dob. Byl však daleko od 

mysticizmu obráceného na sebe sama. Pro něj bylo Ježíšovo Srdce útočištěm, ale také motorem, 

který ho poháněl v apoštolské činnosti. Cítil jeho žízeň a touhu po spáse světa a chtěl je sdílet. Věděl, 

že sjednotit se s ním vyžaduje vniknout do jeho touhy. "Moje krev zapálena láskou vřela palčivou žízní 

po spáse lidí a vytékala proudy z mého boku. Ponechat v srdci jedinou kapku krve a vody a nevylít ji za 

duše je krutější pro mou duši než protrpět hroznou smrt." (Homílie 460) 

Také blahoslavený Enrique Suso (1296-1366) byl žákem mistra Eckharta. Ve své knize O moudrosti 

vyzývá prožívat všechno utrpení s Kristem a s jeho utrpením, "v úzkém prostoru kříže", aby člověk 

mohl být zajedno s tímto "laskavým, krvácejícím Srdcem". Tato účast na Ježíšově utrpení hraje 

základnou roli v soteriologii Susi. Utrpení má cenu samo v sobě jenom tehdy, když je snášeno s 

Kristem jako účast na jeho utrpení. Jenom tehdy se utrpení stává obnovující sílou pro věřícího a 

opravdovou útěchou, kterou můžeme nabídnout svému Pánu.  

4. XIV-XV století. Úcta k Srdci dosahuje širokých vrstev 

Pronikání mystických zkušeností za zdi kláštera, hymny a písně, které jsou v té době hojně skládány, 

nám poskytují svědectví o tom, že se úcta k Ježíšovu Srdci šířila stále více mezi prosté věřící.  

Zbožnost v tomto období vykazuje silné tíhnutí k tajemství utrpení Páně, které je posilováno 

ovzduším křižáckých výprav a kontakty se Svatou zemí. Mystika Umučení dovoluje pronikat přímo do 

ztýraného Srdce, které se rozdalo z lásky. Ježíšovo Srdce je stále více kontemplováno jako pozvání k 

odpovědi. Zbožnost je podporována gotickým uměním, ve kterém dominují zobrazení Krista trpícího 

na kříži. Většina děl z tohoto období je ponurá a smutná. Umění skýtá obraz bolesti a smrti. Ježíš 

přestal vyučovat, už jenom trpí, ale jeho krev a rány nabízejí nejvyšší moudrost. Mohlo by se zdát, že 

náboženské umění zaměnilo klíčové slovo křesťanství "milovat" za "trpět." Avšak není tomu tak. To, 

co chtějí sdělit gotičtí mistři - co se nápadně podobá tomu, co zakoušejí mystici - je, že utrpení 

existuje a nijak se mu na naší cestě nemůžeme vyhnout. Původní slovo o lásce ještě prohlubují, 

protože ukazují utrpení Boha, který umírá za nás a dělá to z lásky. Utrpení má smysl, jenom když je 

přijato z lásky, když se proměňuje v lásku. Tedy "milovat" je nadále nejvyšším poselstvím 

křesťanského umění i v XV. století. Rozjímání o utrpení Páně a úcta k Eucharistii jsou považovány za 



nejjistější cestu k Ježíšovu Srdci. Zároveň začíná být kladen důraz na pokání jako "náhradu za 

nevšímavost vůči Pánu Ježíši ve svátosti jeho zvláštní lásky." 

a) spiritualita dominikánek (XIV století) Církevní mystika 

Dominikánky byly oporou reakčního hnutí proti upouštění od častého svatého přijímání. Napomínaly 

své současníky, aby často přistupovali ke stolu Páně. Začaly jakousi "křižáckou výpravu" za časté svaté 

přijímání, na základě kázání dominikána Tauera v jistém jejich klášteře, kde si řeholnice zvykly 

přijímat jen jednou za čtrnáct dní: "Tak zřídkavé přijímání Těla Páně nebylo snad v jiných dobách tak 

nebezpečné jako teď, kdy se lidská přirozenost zdá být obzvláště nakloněna ke zlu. (...) Člověk se musí 

silně přivinout k Bohu, jinak padne." Dominikánky se snažily k častému svatému přijímání s náležitou 

přípravou povzbuzovat všechny věřící.  

Mezi dominikánkami vynikala Margarita Ebner (*1291) Její mystika, charakteristická hlubokou 

zbožností k Ježíšovu Srdci, vyniká intenzivním soucitem s dušemi v očistci. Ten se rodí právě v sdílení 

citů s probodeným Ježíšovým Srdcem. I když smysl svého života nechápe striktně jako "oběť za spásu 

druhých", to co hledá, je jednota s Bohem, které důsledkem je pak jednota se všemi.  Jedná se tedy o 

život pro Boha, ale se všemi, o život v plurálu. Toto její žití pro všechny se v mnoha momentech 

konkretizuje v přímluvné modlitbě a v obětech přinášených na odčinění hříchů, na smír, tak za živé, 

jako za zemřelé. O duších v očistci píše: "Způsobovalo mi velkou radost prosit za duše v očistci. Jednou 

za mnou přišla duše jedné naší zemřelé spolusestry a já se jí zeptala, jestli mé modlitby pomohly 

alespoň někomu přijít k Bohu. Odpověděla mi, že jsem pomohla mnoha duším (...) Mnohé duše, které 

jsem neznala přicházely ke mně a prosily mně, abych se za ně modlila: Musíš se modlit za všechny, 

které boží spravedlnost drží v zajetí, ale které chce Bůh ve své lásce vysvobodit. Slíbila jsem jim tisíc 

probděných hodin, jen aby mně ony pomáhaly uchovat svatost duše i těla." 

Dominikánky dokázaly zachovat i v nesmírně politicky i nábožensky složitých časech, které se jich 

bytostně dotýkaly, oheň zbožnosti a úcty k Ježíšovu Srdci. Další výjimeční osobností tohoto prostředí 

byla svatá Kateřina Sienská (1347-1380). Byla dominikánskou terciářkou. V ní máme velkou mystičku 

Srdce a jak Origenes nazývá podobné osobnosti - "církevní duši". Její srdce bylo stravováno touhou 

po univerzální spáse. Měla mnoho různých mystických zjevení Krista. Tyto důvěrné setkání vyvrcholili 

v roce 1370 gestem, které už je nám známo: výměnou srdcí. "Vidíš, drahá dcero, před několika dny 

jsem si vzal tvé srdce; teď tím samým způsobem ti dám to moje. V budoucnu budeš žít už jenom díky 

němu."   

V Dialogu opisuje Kateřina srdce jako pohár, který nemůže zůstat prázdný. V momentě, kdy se zbaví 

věcí pomíjejících, naplní se čistým vzduchem - boží láskou. Tento obraz nám pomáhá pochopit také 

vztah mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu, a také nemožnost oplatit Bohu jeho lásku jiným 

způsobem nežli milujíc bližního: "Ježíš mně řekl: potřebuji pohár vašeho srdce, abych mohl dát napít 

těm, kdo mně o to prosí." (Kateřina S. Dialog ) 

Svatá Kateřina chápe smír nasměrován jasně k bližním a k Církvi. Za ni se modlí a obětujíc se za ni 

usmiřuje Ježíše, protože "co jste udělali bližnímu, mne jste udělali." Vykupitelský kontext a zástupní 

odčinění hříchů dává smíru smysl. Jedná se v konečném důsledku o účast na Ježíšově kříži, protože 

tam se odehrál souboj, díky kterému jsme získali život. Kontemplace umučení u svaté Kateřiny má 

funkci pozadí, na kterém se odehrává její reální utrpení v Církvi a ve světě. Její jednota s Kristem se 

zakládá na sdílení svých utrpení s ním, přijímajíc je a obětujíc za spásu Církve v radikálním přežívání 



zástupnické solidarity: "Vidím, že tě urazili, nejvýš vznešený Bože, potrestej na mně jejich hříchy. Tady 

máš moje tělo, mám jej od tebe a tebe jej obětuji. Ať je kovadlinou, na které budou rozdrceny jejich 

hříchy."(Sv. Kateřina, Dialog; Modlitba za papeže) 

Pro svatou Kateřinu je v krvi, která neustále plyne z Ježíšova Srdce, zhmotněna jeho láska. V této krvi 

se má nechat obnovit i nejvíc zkažená část Církvi a kléru. Kateřina chce být neustále opojená touhle 

krví a být použita pro spásu Církve a světa. Její láska se konkretizuje v misi pokoje pro zraněnou Itálii, 

Církev a papežství. Její církevně-politické poslání má mysticko-smírný charakter: když Bůh se zjevuje 

jako Otec, Syna a Duch svatý v jejím srdci, musí se ona stát "zjevením" Boha před lidmi. Svou lásku ke 

Kristu dokázala přenést na "sladkého Krista na zemi" - jako něžně nazývala papeže. Starost o Církev 

prožívá s vroucím mateřským citem, protože cítí proudit v Církvi Kristovu krev pod špinavými vodami 

hříchu. "Věčný Bože, přijmi milostivě oběť mého života za tvé mystické Tělo, Církev. Nemůžu 

nabídnout nic víc než to, co jsi mně ty sám daroval; vezmi mé srdce a vtlač ho na tvář své Nevěsty!" 

Tehdy se věčný Bůh nade mne sklonil, vytrhl mé srdce a vryl jej do Církve.  (Sv. Kateřina, Dialog; 

Poslední modlitba) 

b) Kartuziáni. Od mystiky k asketice. 

XV. století bylo svědkem jedinečného hnutí obnovy uvnitř Církve. Nejednalo se sice o globální změnu, 

po které volala Kateřina v Itálii a kardinál Mikuláš Cusa v Německu, spočívalo v nové síle kultu 

Božského Srdce, který přestál i pohromu církevního schizmatu. Po františkánech a dominikánech jsou 

to kartuziáni, kteří převzali protagonismus díky ideálu niternosti a pokání. První cenné svědectví o 

spiritualitě smíru nacházíme u Ludolfa de Zajonia (1295-1378), známého jako "Kartuzián". Smír 

chápe v jeho prvotním smyslu jako "odpověď lásky": "Ježíšovo Srdce bylo raněno láskou k nám, 

abychom my odpovídajíce na jeho lásku mohli touto ránou vniknout do jeho srdce a tam být zapáleni 

láskou, tak jako se rozžhaví železo vloženo do ohně." Ve svém díle "Vita Christi" vyzývá čtenáře, aby 

kontemplovali Umučení v intimní jednotě citů s Ježíšem, protože rány ukazují na jeho láskyplné 

Srdce, na jeho nitro plné milosrdenství, s cílem pohnout srdce křesťana k soucitu a k lásce. Láska 

Ježíšova Srdce chce být opětována láskou naší. U kartuziánů úcta k Ježíšovu Srdci prochází z prostoru 

mystiky do prostoru asketiky. Srdce Ježíšovo považují za původ každého boje o ctnost a za princip, 

který řídí asketický život. 

c) Juan Ruysbroeck a "Moderní zbožnost" 

V XV. století vzniklo hnutí nazývané "Moderní zbožnost". Obnovilo svými literárními díly, mezi 

kterými vyniká Následování Krista a prostřednictvím různých forem duchovního vedení, prostředí 

náboženského života. V té době Juan Ruysbroeck (1293-1381) zakládá v diecézi v Cambrai 

společenství kněží i laiků, pro které za základ spirituality zvolil hledání Boha. Společenství chtělo být 

modelem křesťanského života. U jeho zakladatele nacházíme hlubokou osobní úctu k Ježíšovu Srdci. K 

němu se snaží upřímit pozornost svých následovníků, neboť jej považuje za živý pramen všech 

milostí: "Přilož svá ústa k otevřené ráně v jeho boku a vychutnej nebeskou slast, která plyne z jeho 

Srdce. Musíš neustále nosit v srdci lásku a utrpení Ježíšovo, aby on mohl žít v tobě a ty v něm. A tak se 

stane, že svět se Ti bude zdát křížem a bude v tobě vzbuzovat odpor. Setrvávej neustále v jeho srdci, 

ve kterém je plnost Ducha svatého a ve kterém pramení všechny milosti." V úzkém vztahu s úctou 

srdce zdůrazňuje sjednocující sílu Eucharistie: "Ve svatém přijímání se člověk sjednocuje s tím, kdo je 

nekrásnější a nejvíc milující ze všech. Když si vzpomíná na umučení Kristova těla, rozhořívá se v něm 

touha být přibit na kříž spolu s Kristem a pro něho prolít vlastní krev." 



Závěr 

Setkání s Kristem v průběhu XV. století je stále více vyjadřováno prostřednictvím jeho Srdce. Otcové 

Církve i mystikové nám vyprávějí různými způsoby svou zkušenost sjednocení s Kristem, připodobení 

se jeho citům, touhám a jeho utrpení až po jedinečnou výměnu srdcí. Jedná se tu o zkušenost, která 

udělá z toho, kdo jí prožívá, takřečeně současníka Kristova. Když milujeme, vlastně lásku jenom 

oplácíme, protože Bůh nás svou láskou vždycky předchází. Tato láska zjevená na kříži je znovu 

zjevována v Eucharistii. Ti, co se cítí přitahováni k sjednocení s Kristem v lásce, se účastní eucharistie 

obětujíc se s ním. Jako údy těla, "které se vydává", touží odpovědět na lásku vydávajíc sebe sama s 

Kristem a jako Kristus pro spásu světa. Tímto prostým způsobem se snaží zmírnit a nést břemena 

svých bratří. To je smír. 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE SPIRITUALITY SMÍRU, 

MODERNÍ VĚK A SOUČASNOST 

María Jesús Fernández Cordero 

  

 Vzhledem k tomu, že spiritualita smíru spájí v sobě základní témata víry, můžeme 

pozorovat její přítomnost u všech velikých mystiků moderní doby. Zaměřme pohled alespoň 

na ty, kteří stojí u zrodu velkých duchovních tradic - Sv. Ignác z Loyoly a sv. Terezie Avilská. 

Pak uvedeme ty, kteří přispěli k tomu, aby se smír stal úplně specifickou spiritualitou - Jana z 

Avily a Marii Magdalenu de Pazzi. Pokusíme se také udělat nástin "Francouzské školy" 

spirituality, která umožní lépe pochopit zkušenost Markéty Marie Alacoque. Nakonec 

budeme věnovat pozornost Magistériu, ve kterém můžeme najít širokou škálu podnětů - od 

povzbuzení k usmiřování Božského Srdce až k zpochybňování tradičných praktik a výzvu k 

nutnému očištění, návratu k pramenům tohoto hlubokého tajemství a k vytvoření jazyka více 

evangelijního a aktuálního.  

1. Zvnitřnování smírné zbožnosti  

1. Charakteristika nové doby 



Začínáme tuto kapitolu historie kulturní změnou, kterou přinesla renesance. Pohyb světa se, 

zdá se, zrychluje. Nové objevy, rozšíření tisku, ekonomický rozvoj, objev nového světa... to 

všecko ovlivnilo mentalitu, životní styl, religiozitu a sebepoznání Církve ve světě. 

Humanizmus vyjadřuje nové ideály, které soustřeďují pohled na člověka a oslavují jej jako 

pána přírody a světa. Umění XV. století klade důraz na hledání krásy na úkor smyslu pro 

tajemství, pro transcendenci. Církevní hierarchická struktura, mnohdy zkostnatělá a 

zesvětštěná, odkládá na neurčito touženou reformatio in capite et in membris (obnovu hlavy 

a údů), i když prorocké hlasy, které po ní volají, neutichají. Situace zvlažnění otevřela cestu 

stále více se rozšiřující touze zosobnit zkušenost víry, udělat jí nezávislou na všeobecné 

náboženské praxi Církve. 

2. Kořeny španělské mystiky XVI. století. Přínos "usebrání" 

Mezi renovátorskými hnutími vynikají observance hlavních řeholních řádů, žebravých i 

monastických, které se navracejí k autentickému žití konstitucí a evangelia, hledají přísnost, 

pokání a hlavně reformu vlastního srdce. Pěstuje se v nich vnitřní život, praktikuje se 

osvojování ctností metodickou askezí a ústní modlitba se kombinuje s meditací. Obnovené 

kláštery tvoří ideální půdu pro rozvoj mystiky.  

Kvete spiritualita usebranosti svázána s domy modlitby, které provozovali observantní 

františkáni a která našla první systematizaci ve Třetí duchovní abecedě od Františka z Osuny. 

Představuje v ní cestu zvnitřnění, které umožňuje sjednocení rozbité a roztěkané osoby a 

střetnutí sebe sama. Bude zajímavé uvést některé aspekty této spirituality. Symbolika srdce 

vyjadřuje hluboký vnitřek člověka, kde je třeba hledat a kde jedině je možné najít Boha. 

"Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život."(Přís. 4,23) "Hrad může být 

dobytý třemi způsoby:  Lstí, sílou a hladem. Těmito třemi cestami může být zotročeno a 

zraněno také srdce."(František z Osuny) Autor také vybízí k neustálé vděčnosti. Mimo jiné 

zato, že člověk může být prostředníkem obrácení druhých lidí. Má být vděčný také v 

protivenstvích, nebo tehdy je mu dopřávána milost nést se Šimonem z Cirény Kristův kříž. 

Akty vděčnosti formují vděčného ducha, prohlubují přesvědčení, že jsme milováni Bohem a 

obracejí se ve zdroj radosti z Pána. Další traktát je věnován "slzám usebranosti". Jejich smysl 

není v první řadě kající, jde o vyjádření žízně po Bohu. Kdo hledá Boha, hledá tajné místo, 

kde jeho duše může plakat pro nepřítomnost milého. Tyto slzy umožňují setkání s Bohem, 

očišťují zrak, Pán na ně odpovídá útěchou, jakou může dát jen on sám.  
Zvnitřnění, zakoušení lásky Boží, vděčnost a dar slz. Pomalu se formuje cesta modlitby, která 

bude systematizována jako modlitba sebepoznání, následování a jednoty s Kristem. Kde jsou 

položeny tyto solidní základy, můžeme posléze nacházet přítomnost smírné spirituality. 

3. Svatý Ignác z Loyoly, srdce, které chce oplácet lásku 

Jaký je přínos sv. Ignáce z Loyoly (1491-1556) v procesu formování spirituality smíru? Jeho 

Duchovní cvičení vedou k radikálnímu posunu - centrem už nejsem já, chci ztratit sám sebe, 

abych nalezl Boha a tak se zcela proměnil. Člověk na začátku odkrývá pravou tvář hříchu a 



jeho destruktivní moc, sestupuje do propasti svého lidství. Prociťuje bolest nad svou bídou a 

hříchy. Čím hlubší je sestup do propasti, která člověka od Boha odděluje, tím lépe je vidět 

velikost Božího milosrdenství a v setkání s Pánem pak spontánně přichází vděčnost. Již tady, 

v první fázi exercicií člověk nesměle formuluje svou touhu také něco udělat pro Pána, něco 

obětovat. Tato touha se bude formovat a posilovat během celých exercicií: "Představuju si 

Ježíše přede mnou na kříži a přemýšlím, jako se Stvořitel stal stvořením, jako v nesmrtelnosti 

přijal pomíjivý lidský život i smrt pro mé hříchy. Pak pohlédnu na sebe, co jsem já pro Krista 

udělal, co dělám a mám dělat." Kontemplace tajemství Ježíšova života v druhém týdnu 

exercicií vedou k přetvoření vlastního života podle života Kristova. Od modlitby sebepoznání 

přecházíme k modlitbě následování: uslyšení "volání věčného Krále" představuje povolání 

vzít účast na Ježíšově vykupitelském poslání. Obětování se, ke kterému Duchovní cvičení 

vedou, předpokládá prohloubení touhy oplatit lásku láskou; vzít na sebe úděl Kristův i s jeho 

křížem. "Napodobování Krista - zbožstvení člověka nezáleží v jeho vyzdvižení do nebe, 

naopak, v jeho stále hlubším vnoření se do procesu vtělení Boha, který se stal člověkem a 

sestoupil do nejtemnějších míst historie a světa aby je zevnitř proměnil." (J.Mellini, 

Mistagogika Exercicií) 

Ve třetím týdnu Duchovních cvičení je člověk vováděn do kontemplace umučení a prosí 

"trpět s trpícím Kristem, být zdrcen se zdrceným Kristem, být zarmoucen jako Kristus byl 

zarmoucen pro mne". Pohled je upřený na trpícího Krista, kterého božství je skryto. "Mohl 

zničit své nepřátele, ale neudělal to; nechal své lidství krutě trpět." Tady stojíme v srdci smíru: 

Ježíš zastavuje dynamiku zla a ničí jeho moc dynamikou své lásky a mocí své slabosti. 

Odpovídá snášením utrpení, ne zničením nepřítele.  

4. Svatý Jan z Avily. Přímluvná modlitba a kněžská oběť 

Svatý Jan z Avily (1499-1569) pěstoval apoštolskou spiritualitu sdílenou skupinou 

následovníků z řad kněží, ve které smír byl nedílnou součástí duchovnosti pastýře duší. Jan 

odporoučí hledět na bližní očima Ježíše. Protože, "jestli Kristus žije ve vás, budete s nimi cítit, 

tak jako on." Pozývá vstoupit do Ježíšova Srdce, otevřeného na kříži, kontemplovat a 

napodobovat jej. Vstoupit do jeho srdce znamená pochopit jedinečnost Kristova utrpení. 

"Ježíš pro své jedinečné poznání Boha zná také opravdovou závažnost hříchu. Viděl všechny 

urážky Boha od počátku světa i ty, které ještě jenom budou spáchány. Nesmírně trpí pro 

lásku k Bohu, protože vidí, jak je urážen a také pro lásku k lidem, když vidí, jak se zatracují." 

Svatý Jan z Avily přináší originální pohled na původ spásy člověka, kterou vidí ve výměně 

milujících pohledů mezi Otcem a Synem: "Ty nás miluješ, dobrý Ježíši, protože Ti to Otec 

přikázal a Tvůj Otec nám odpouští, protože ty jej o to prosíš. Miluješ mně, protože vidíš 

Otcovo srdce a vůli, protože tak to vyžaduje poslušnost; on mně uzdravuje, protože vidí tvé 

rány, protože to žádají tvé zásluhy. Hleďte neustále jeden na druhého, Otče i Syne, hleďte na 

sebe navzájem bez přestání, protože tak se rodí naše spása!"  

V Traktátu o kněžství vyzdvihuje Jan z Avily přímluvnou modlitbu a oběť jako základné prvky 

kněžské spirituality. Oba dva se slévají v modlitbě, ve které kněz reprezentuje Krista a má se 



s ním úplně sjednotit, aby mohl také obětovat sebe sama, vše co má a co je, za sebe a za 

svět. Přímluvná modlitba a slzy z kněze dělají druhého Mojžíše, který "raději chce, aby si na 

něm Bůh vylil svůj hněv, a lid aby zahrnul milosrdenstvím." U autora je spravedlnost Boží úzce 

svázána s potrestáním vin. Hlavní důraz však je kladen na fakt, že přímluvná spiritualita 

spočívá v důvěrném, intimním vztahu s Bohem. "Přátelský vztah a zvláštní příbuznost, která 

je mezi ním a Bohem, působí, že kněz neleží na zemi s hrůzou jako ostatní lid, ale má svatou 

opovážlivost zůstat před Bohem stát a přimlouvat se." Druhý pól přímluvy za lid spočívá v 

ochotě vzít na sebe hříchy světa: "kněz má mít oči, které pláčou pro urážky Boha a ztrátu duší 

a má v sobě cítit jako vlastní cizí hříchy, představujíc je milosrdenství Božímu s otcovským 

srdcem." Sjednocení s Kristem má kněze vést k oběti sebe sama: "Ne jenom přinášet oběti, 

nýbrž být celý zápalnou obětí přinesenou Bohu a spálenou ohněm božské lásky na slávu Boží. 

Jenom tak se stane příčinou posvěcení druhých." Kněze, který by Krista reprezentoval jenom 

rituálně, navenek, bez vnitřního sjednocení s Kristem, připodobňuje k Jidáši, při poslední 

večeři.  

I když poslední dokument svatého Jana z Avily byl objeven jen nedávno, není pochyb, že jeho 

koncepce ovlivnila silně prostřednictvím kázání kněžskou potridentskou spiritualitu. 

5. Svatá Terezie Avilská, mystické sjednocení 

Svatá Terezie Avilská (1515-1582) v těžkých dobách reformace nabídla cestu modlitby jako 

prostředek obnovy osobní i církevní. V roce 1554 dochází u Terezie k hluboké konverzi "před 

zbičovaným Kristem", doprovázené vědomím vlastní nevděčnosti a prolitím mnoha slz. 

Zvykla si meditovat o Ježíši v Getsemanech a tady se rodí její touha: "Chtěla jsem mu dělat 

společnost, myslela jsem na jeho krvavý pot a chtěla jsem jej očistit, ale vzpomínka na mé 

hříchy mi v tom bránila." (Život 9,4) Její touha je reakcí na Boží dar, který v ní vzbuzuje 

vděčnost: "Jestli nepoznáme, co jsme dostali, neprobudí se v nás láska." Terezie nás vede 

duchovním procesem modlitby, sebepoznání, autentické pokory, která nechává duši v pokoji 

a ve světle, ke zřeknutí se všech dober světa a všech duchovních uspokojení. "Nechtít nic, 

jedině pomáhat Kristovi nést kříž." (Život 15,11) 

Z modlitby sjednocení se rodí touha, aby všichni poznaly Boha a z vědomí, že tomu tak není a 

mnozí jej urážejí, vzniká v duši veliká bolest. To je známkou bytí, kterého středem se stal Bůh. 

Nejedná se o nějakou patologickou zálibu v utrpení, ale o účast na Kristově velikonočním 

tajemství. Ježíš při poslední večeři říká: "Velmi jsem toužil..." Láska a touha po spáse duší je v 

něm větší než přirozený odpor ke smrti a k mučení. V takové lásce k Bohu nalézá i Terezie 

smysl svého bytí a zároveň způsob, jak potěšit Ježíše v jeho utrpení: "Ó, jaké blaho trpět 

podle Boží vůle!" (5 Komnata 2,14) V Šesté komnatě opisuje svatá Terezie nesmírnou bolest 

duše milující Boha, kterou pociťuje pro jeho nepřítomnost. Tato bolest roste úměrně s 

poznáním Boha a svatá Terezie v ní vytušila podobnost s utrpením duší v očistci a také si umí 

představit, co snášejí zatracení, kteří blízkost boží ztratili navždy. Měla jakési vnitřní poznání 

stavu člověka odvráceného od Boha. Bolest z toho, že Bůh je urážen, jde ruka v ruce se 

soucitem a láskou k hříšníkům - neboť lásku k Bohu a k bližním nelze oddělit.  



Vstup do sedmé komnaty - smrti sobě samému, zapomenutí na sebe - vede kduchovnímu 

sňatku. Touha sloužit Bohu a trpět pro něj se zintenzivňuje, duše nese kříž bez toho, aby 

ztratila pokoj, pronásledování snáší s velkou vnitřní radostí a s láskou k nepřátelům. Stojíme 

tady před kvalitativní proměnou, která vychází z velikonočního tajemství: duše odevzdána 

Bohu je uvedena do Trojičného života, jejím životem je Kristus, je s Ním jeden duch, 

přítomnost se proměňuje v důvěrné duchovní manželství. Zatímco v etapě temné noci duše 

toužila zemřít, aby nalezla odpočinek, teď je schopna, díky sjednocení, svolit si život 

totálního vydání se, jen aby pomohla duším přiblížit se k Bohu. Všechny touhy a díla umí 

proměnit v oběť Otci a spojit je s obětí Syna na kříži.  

Jak se mystická pouť modlitby sjednocení, zasnoubení a duchovního manželství konkrétně 

projevila v životě svaté Terezie? To, co nejvýrazněji vnímala v životě své doby, bylo urážení 

Boha. Sem zapadá i skutečnost rozbití jednoty Církve. Terezie bolestně snáší vědomí, že Bůh 

je urážen jí i ostatními lidmi, především křesťany "které si vyvolil za své přátele a kterým se 

dává ve svátostech". "Hledala jsem, co můžu já udělat pro Boha, a bylo mi jasné, že 

nejdůležitější je věrně následovat jeho povolání k řeholnímu životu a co nejdokonaleji 

zachovávat Stanovy." Později, v Cestě dokonalosti, badatelně vidět posun od této první 

odpovědi - plnění Stanov - k odpovědi více evangelijní a charizmatické, která stojí u počátku 

reformy a vede ji k životu v chudobě, v modlitbě a především v lásce. "Když jsem viděla, 

jakou škodu páchají tito bludaři (hugenoti) ve Francii a jako ta sekta roste, moc jsem se 

trápila, a jakobych já něco zmohla, nebo něčím byla, plakala jsem před Pánem a prosila ho, 

aby vyléčil toto zlo. Zdálo se mi, že bych položila tisíc životů za záchranu jediné z těch mnoha 

duší, které jsem viděla hynout (...) A tehdy jsem se rozhodla dělat alespoň to málo, co bylo v 

mích silách - plnit evangelijní rady co možno nejdokonaleji, a usilovat o to, aby těch málo, co 

jsou tady se mnou, dělaly to samé, v důvěře ve velikou dobrotu Boží, která nikdy nemešká s 

pomocí tomu, kdo pro něj všechno opustí (...) abychom se všechny věnovaly modlitbě za ty, 

co brání Církev, a tak pomohly našemu Pánu tím, co je v naší moci." (Terezie od Ježíše, Cesta, 

1,2) 

2. Rozdělení církve. Tělo Kristovo, jeho srdce a rány jako pramen smíru 

XVI. století bylo svědkem rozdělení křesťanského světa. Tato skutečnost se netýkala jenom 

náboženských diskusí, ale také politického a sociálno-ekonomického dění. Tridentský koncil 

(1545-1563) s bolestí a zármutkem potvrdil nejenom institucionální ale také duchovní 

rozdělení jednoty Církve. Začalo dlouhé období vzájemné nevraživosti, podezřívání a 

obranných aktivit. 

Rozbití jednoty prožívali duchovní lidé té doby jako jeden z nejvážnějších důsledků hříchu: to, 

co se děje, je důkaz nevděčnosti lidí vůči Bohu. Trápilo je jednak, že Bůh je urážen a jednak, 

že hynou duše hříšníků. Třeba připomenout, že podle tehdejší mentality se oddělení od 

Církve považovalo za jistou cestu do zatracení.  

1. Modlitba prvních jezuitů 



Originalitou modlitby prvních jezuitů bylo, že nechali do své každodenní zbožnosti 

proniknout apoštolského ducha. Z jejich cítění s Církví plynulo, že starosti o obranu víry, o 

pastýře, o věrnost národa ve víře se odrážely i v jejich modlitbách. Petr Kanizius (1521-1597) 

byl určen pracovat na reformě katolické církve v Německu. Již jako student si osvojil úctu k 

Ježíšovu Srdci. Během exercicií před doživotními sliby měl silný duchovný zážitek, který jej 

poznačil na celý život: "Cítil jsem se úplně nehodný a neschopný plnit své poslání. Tehdy jsi ty 

otevřel přede mnou své srdce a vybízel jsi mně pít jako z pramene vodu spasení. Nejvíc jsem si 

přál načerpat víru, naději a lásku. Žíznil jsem po chudobě, čistotě a poslušnosti a prosil jsem 

tě, abys mně úplně omyl, oblékl a ozdobil. Potom, co jsem uhasil ve tvém srdci svou žízeň, tys 

mi slíbil zakrýt mou nahou duši šatem pokoje, lásky a vytrvalosti. Chráněn tímto oděvem jsem 

věděl, že už mi nic nebude chybět, že od toho okamihu všechno bude sloužit pro tvou 

slávu."(P. Kanizius, autobiografie a jiné spisy) 

Srdce Ježíšovo se mu zjevilo jako zdroj milosti léčící lidskou slabost. Kanizius při slavení 

věčných slibů pocítil odpuštění svých hříchů a pozvání "být novým stvořením". S neúnavnou 

horlivostí cestoval po Evropě a evangelizoval. Vybízel k ustavičné naléhavé modlitbě za 

potřeby Církve. Podle něj síla této modlitby závisí od touhy duše. Nabádal k meditaci o 

Kristově utrpení, "neboť nevíme si ani představit, co všechno za nás vytrpěl; nevíme si udělat 

hnízdo v trhlinách skal, a proto také nečerpáme vodu z pramenů Spasitele." Pramenem je pro 

Kanizia, jak jsme již viděli, Ježíšovo Srdce; trhliny skal, jako čteme v Summe teologické od sv. 

Tomáše jsou rány Kristovy. Stojíme před návodem, jak má apoštol usilovat o vlastní proměnu 

a o obrácení ztraceného lidství k Bohu.  

2. Svatá Maria Magdalena de Pazzi, smír a obnova Církve 

Italská karmelitka sv. Maria Magdalena de Pazzi (1566-1607) zachytila ve svých spisech 

vynikajícím způsobem vztah mezi oslaveným, eucharistickým a mystickým tělem Kristovým. 

Její početné extáze a vize byly plny obrazů, symbolů a dialogů. Obyčejně přicházely po 

svatém přijímání. V nich často viděla Kristovo tělo, jako místo sjednocení. "Potom mě Ježíš 

něžně hladil jako svou nevěstu, důvěrně mě sjednotil se sebou a zavřel mně ve svém Boku, 

kde jsem sladce spočinula." (Extáze z dne řeholních slibů) Tělo Kristovo karmelitka 

považovala za symbol mystického spojení, které je záměrem spasitelné vůle Boží. Ve spojení 

s Ježíšem také pramení přímluvná modlitba: "Když se duše dívá očima Ježíše, vidí sebe sama v 

Bohu a vidí Boha ve všech věcech. Vidí to samé, co vidí její Bůh. Bůh chce, aby byli spaseni 

všichni lidé. Duše tím, že je s Bohem sjednocena, touží také, aby jej všichni milovali a všichni 

byli spaseni. Zdálo se mi, že vidím duši, pro její podobnost a účast na samém Bohu, jako by to 

byl také Bůh v pořádku milosti, i když podle přirozenosti samozřejmě nemůže jím být. Pak 

jsem odporučila Bohu všechna stvoření, zvlášť ty čtyři hříšníky, jak jsem měla ve zvyku." (Sv. 

Magdalena de Pazzi, Čtyřicet dní) 

Velká témata sv. Magdaleny jsou: rozpor mezi čistou láskou a láskou k sobě, nutnost 

odpovědět na Boží lásku láskou úplně sjednocenou s Boží vůlí. Pro milující odpověď člověka 

užívá paradoxního výrazu "mrtvá láska" poukazujíce na sjednocení s Ježíšem, který se ponížil 



a v poslušnosti přijal až smrt (Flp 2,8) "Nejvyšší láska je mrtvá; po ničem netouží, nic nechce, 

nic nehledá díky totálnímu opuštění sebe v Bohu." (Sv.M.Magdalena de Pazzi, Extáze, láska a 

obnova).  

Svatá Maria Magdaléna přináší také velmi originální vhled do trojičního tajemství: "Kristus se 

stal "mrtvým Slovem" v lůně Otcově, přijal stav nečinnosti, zatímco Bůh je ten, který jedná."  

Jedná se o pokus vyjádřit včlenění tajemství kříže do života Trojice. Pozoruhodné je také její 

chápání spasitelného účinkování Boha ve světě: Vtělené Slovo je Dobrý pastýř, ovčince, ve 

kterých shromažďuje ovce,  jsou tři: lůno Otce, Církev a duše. Vykoupení se realizuje 

prostřednictvím krve, která prýští zevnitř vtěleného Slova. Toto je zprostředkováno dušemi, 

které setrvávají v Kristu. Svatá Maria Magdalena se cítí být vtahována do vnitřního života 

Vtěleného Slova a zvána mít účast na vykupitelském díle. Věděla, že Kristus "je stále 

ukřižován zlobou křesťanů, kteří žijí zle a pokrytecky" a také, že je možné mu poskytovat 

úlevu: "Viděla jsem, jako byl klin vytažen z božských nohou těmi, kteří slouží Bohu 

umrtvováním a jednoduchostí života. Pravá ruka byla osvobozena z kříže lidmi skutečně 

pokornými a levá štědrými, těmi, kteří i když nemají velké majetky, dělají duchovní skutky 

lásky." (Sv.M.Magdalena de Pazzi, Čtyřicet dní) 

Svatá Marie Magdalena kontemplovala spasitelný záměr Boha se světem a cítila se být 

volána udělat něco pro obnovu Církve. Soudobé vidění Církve se odráží v jejím ponětí 

dokonalosti - na prvním místě by měli být kněží, které nazývá "kristové" a pak "nevěsty" - 

řeholnice. Jejich hříchy a nevěrnost v zachovávání slibů jí způsobovaly nesmírnou bolest. 

Viděla v nich nejzávažnější zranění mystického těla Kristova. Měla vzor ve svaté Kateřině 

Sienské, která také intenzivně prožívala bídu Církve a usilovala o její reformu. Napsala 

dvanáct dopisů Obnovy Církve (1586) a adresovala je různým autoritám mezi nimi i papeži 

Sixtu V. Její život jasně ukazuje, že mystická jednota s Bohem vždy přináší plody navenek - v 

modlitbě a práci na obnově Církve.  

3. Ikonoklastické násilí a odpověď smíru.  

Rozdělení Církve neprobíhalo pokojně. Již v roce 1521-1522 během pobytu Luthera ve 

Wartburgu, vznikali ve Witenbergu první útoky na sochy a obrazy svatých a agrese vůči 

kněžím a řeholníkům. Za těmito skutečnostmi stála aktivita reformátorů jako Zwilling a 

Karlstadt, kteří horlivě bojovali proti "idolům". Snažili se například také o nahrazení mše 

svaté slavením večeře Páně. Násilné akce proti katolíkům se rozšířili po celém Německu a 

později i v Anglii. Náboženské konflikty přerostli nejednou do krvavých válek. Ve Francii také 

docházelo k mnoha znesvěcením a ničením náboženských objektů. Takové akty byly v 

katolických krajinách reformovanými považovány za hrdinské vyjádření víry, protože mohli 

skončit za svůj čin na hranici. Příležitostmi ke konfliktům se staly hlavně procesí "Božího 

těla", protože šlo o oslavu reální přítomnosti Krista v Eucharistii, měli tedy víc než cokoli jiné 

charakter veřejného vyznání katolické víry.  



V ovzduší zneuctívání všeho posvátného pro katolíky, se rodí "smírné hnutí". Ve Francii XVI. 

století se formuje "systém obnovy", který má tři složky: materiální oprava budov a objektů, 

smírné obřady a pronásledování a trestání viníků. Cílem těchto obřadů je utišit boží hněv a 

smýt poskvrnu urážky spáchanou heretiky.  

Řetěz konfliktů, znesvěcování, trestů a odčiňování přispěl k vytvoření nové formy lidové 

zbožnosti točící se kolem nutnosti usmiřovat a odčiňovat hříchy. Chtěly oddálit boží hněv a 

zadostiučinit "boží" spravedlnosti, ale ztrácel se aspekt solidarity s hříšníky. Důraz byl kladen 

na hříchy těch druhých (heretiků, luteránů, židů atd.). Potridentské chápání smíru můžeme 

charakterizovat jako zadostiučinění nebo kompenzaci. Naneštěstí oba koncepty deformují 

autentický smysl smírné spirituality pramenící z lásky.  

4. "Milující spolu trpění" a "trpící potěšování" svatého Františka Saleského 

Spiritualita oplácení lásky láskou však ani v turbulencích schizmatu a církevních sporů úplně 

nevymizela, ale díky vnitřní modlitbě přetrvávala a šířila se. Příkladem toho je Svatý 

František Saleský (1567-1622), který zprostředkoval své době obraz Boha toužícího po naší 

lásce. Již ve svém Uvedení do zbožného života (1604) opisuje zbožnost jako milující odpověď 

na lásku Ježíšovu. Láska Boží k lidem je příčina lásky člověka k němu a On je ten, kdo přivádí v 

člověku k dokonalosti tuto milující odpověď: "Sladký Ježíš, který nás vykoupil svou krví, 

nekonečně touží, abychom jej milovali, protože v tom je naše spása. A touží, abychom byli 

spaseni, protože tak jej budeme navěky milovat." 

Bůh vkládá do srdce člověka prvotní inspiraci, která jej probouzí k lásce. Z meditace a 

kontemplace boží dokonalosti se rodí štěstí duše, která volá: "Jak si nádherný, můj Milý!" 

Prostřednictvím této lásky se Bůh stává "Bohem našeho srdce". A protože jej srdce objímá a 

dělá jej svým, může se jím živit a v jistém smyslu se stávají jejími jeho vlastnosti. Díky této 

lásce nejenom Bůh je náš, ale i my jsme jeho. V člověku se rodí "radostná touha a toužící 

radost." (František Saleský O Boží lásce) 

Ale nejenom radost ze spočinutí v Bohu patří k lásce, ale také spoluúčast na utrpení. Ve 

sjednocení milujícího s milovaným se stává společným všechno - dobré i zlé. "Milující soucit" 

je jednou z hlavních stop, které ve spiritualitě smíru zanechal sv. František Saleský. Za 

nejkrásnější model smírného spolucítění považuje Pannu Marii: "Všimni si především, jako si 

láska přivlastňuje všechny muky, trápení, práce, utrpení, kříž i samotnou smrt našeho 

Vykupitele v srdci jeho svaté Matky. Hřeby, které ukřižovali tělo jejího božského Syna, 

ukřižovali také srdce Mariino; trny, které zranily jeho hlavu, pronikly duši nejsladší Matky. 

Ona protrpěla tu samou bídu, jako její Syn, díky svému soucitu, ty samé bolesti díky 

schopnosti spolu trpět s ním, prožila ty samé city, protože uměla spolucítit. Kopie, která 

pronikla tělo milovaného Syna, prorazila také srdce milující Matky."  

Schopnost spolutrpět roste s narůstáním lásky. Toto společenství v dobrém i zlém se rodí v 

modlitbě. Tam člověk nalézá původ spolucítění - v Bohu, který první cítil s námi a vzal na 

sebe naši bídnou situaci: "Když vidím mého Spasitele na Olivové hoře s duší smutnou až k 



smrti, říkám mu: Ach Pane, kdo mohl vnést tento zármutek smrti do samého pramene života 

ne li láska, která v tobě vzbudila soucit a vtáhla naši bídu do tvého dokonalého srdce? Když 

duše kontempluje u svého Milovaného Ježíše tuto propast utrpení a smutku, jako by mohla 

necítit bolest plnou lásky? A když vidí, že soužení Milého není zapříčiněno slabostí nebo 

nedokonalostí ale velkostí jeho lásky, musí se naplnit láskou plnou bolesti. (...) Jako by mohl 

věrný milovník vidět tolik bolesti u toho, jejž miluje a necítit se sám zničen, přemožen 

utrpením? (...) Já, vystaven utrpení prostřednictvím soucitu, když kontempluji bolesti mého 

Spasitele, jsem zdrcen a plný úzkosti. Ale jako bolest toho, koho miluji, pramení v lásce, čím 

víc se nořím do jeho utrpení, tím víc zakouším radost a útěchu." 

Sv. František zakouší, že "nádhera lásky se projevuje v ošklivosti bolesti." Tento paradox 

souvisí s jiným: "Ježíš miluje své muky - umírá radostí, protože může za mne umřít bolestí." V 

této tajemné jednotě radosti a bolesti se rodí jednota lidského srdce s Božím. Blažené 

spočinutí v Bohu následuje touha dělat dobro Milovanému. Ale jelikož je to vůči Bohu 

nemožné, protože je absolutním dobrem a nic nepotřebuje, tato touha se obrátí - znovu 

podle vzoru Marie - ve vyvyšování Boha v sobě, v prožívání potěšení, radosti z Boha. Duše se 

koncentruje na Boha, hledá neustále jeho tvář a oslavuje ho. Zároveň je srdce puzeno vyjít ze 

sebe a ve snaze přidružit k oslavě Boha všechna stvoření, realizuje se v mnohotvárné 

misionářské činnosti Církve. Jedná se o "božskou vášeň", která vedla k bdění, práci, modlitbě 

i k položení života tolik služebníků božích.  

3. Adorace a smír ve francouzské spiritualitě XII. století 

Takzvaná "Francouzská škola" spirituality má významné místo ve formování jazyka smíru, 

který přetrval do dalších staletí. 

1. Pierre de Bérulle, adorace a poddanství 

Pierrovi de Bérulle (1575-1629), vděčíme za rozvoj zbožnosti zaměřené na adoraci a "slib 

nevolnictví". Oba prvky vycházejí z jeho kristologické reflexe vtěleného Slova. Vtělení je 

nejzázračnější realizace božství, mistrovské dílo moci, dobroty a moudrosti Boha. Bůh 

sjednotil lidskou přirozenost se sebou samým. Tím způsobem byla v jistém smyslu 

zbožstvena. Bérulle vidí ve vztahu mezi stvořením a vtělením důvod lidské důstojnosti. 

"Člověk - obraz Boha, který ho stvořil, je ještě více obrazem Bohočlověka, který jej vykoupil. 

Bůh stvořil člověka jako preludium vtělení." (Pierre de Bérulle, Kázání a přednášky) Vtělené 

slovo je "láska, která se pokořila". Již stvoření člověka je "snížením se Boha, který se smíchal s 

blátem a pustil se pracovat s hlínou."  Ve vtělení, "se sám stává zemí a blátem" - Běrulle 

nenaráží tady na hřích, ale na propast, která odděluje stvoření od Stvořitele. Odpovědí 

člověka na toto tajemství dvojí: adorace a poddanství. Vztah mezi osobou Slova a lidskou 

přirozeností, kterou přijal, vyjadřuje termíny panování a podrobení se. Lidství "víc podléhá 

panování a vlastnění Vtěleným slovem, než otrok podléhá svému pánu." Tato skutečnost však 

není důvodem ponížení lidství, naopak, jednota s Bohem jí vyzdvihuje k božské důstojnosti.  



Adorace je nejvýznačnější dimenzí vtěleného Slova. On je "dokonalý adorátor" pro svou 

hypostatickou unii. "Od věčnosti existuje Bůh zasluhující klanění a adoraci, ale neexistoval 

adorátor, někdo schopný vzdát Bohu úctu a lásku. Teď, ó Ježíši, ty jsi ten dokonalý adorátor, 

schopen vzdát Bohu patřičnou úctu. Jsi tím člověkem, který miluje, klaní se a slouží božskému 

majestátu. A tak jako jestvuje Bůh hodný klanění, služby a lásky, tak v tobě, můj Pane Ježíši, 

jestvuje Bůh, který miluje, slouží a klaní se po celou věčnost v lidské přirozenosti, která je 

sjednocena s tvým božstvím." Křesťan se touží připojit k této Kristově dokonalé oslavě Boha. 

Může tak učinit svobodným aktem vůle, který Pierre de Bérulle označuje výrazem "slib 

nevolnictví":   

"Vzdávám se vší své moci, autority a svobody, kterou mám na nakládání s vlastním bytím, se 

vším co mi patří a se všemi schopnostmi a vkládám se úplně do rukou Ježíše. Ale chci ještě víc, 

chci, aby ve mně nezbylo nic ze mne, abych mohl říct se svatým Pavlem - Nežiji již já, ale ve 

mne žije Kristus (Gal 2,20). Chci, aby se Ježíš z důvodu úplně zvláštního vlastnictví, zmocnil 

mého ducha a života, abych já nebyl nic víc, než obnažená schopnost, úplné vyprázdnění ze 

sebe sama, plný Jeho ne mne." 

Slib nevolnictví měl kromě svého mystického významu také smysl jako prohloubení křtu. 

Bérulle se pokusil uložit jej všem francouzským karmelitkám, co vyvolalo velikou diskusi. Jeho 

iniciativa vycházela z hluboké touhy realizovat v člověku to, co je vlastní jeho ideálu - 

Kristovi. Chápal včlenění člověka do Božství jako tajemství lásky a společenství, které se 

realizuje nejprve ve vtělení a pak svátostně v Eucharistii: pokud trvají Eucharistické způsoby, 

jsme spojeni s Bohem a jakoby docházelo k vytvoření kopie hypostatické unie - Syn nás 

posvěcuje a dělá nás údy svého těla. "On nad námi vládne, jako nad věcí, která mu patří a 

ochraňuje své vlastnictví." 

Kromě pozitivního přínosu pro spiritualitu smíru má učení Bérulleho i své nedostatky: obraz 

lidské přirozenosti Kristovi je ochuzený o osobní bytí. Z toho plyne, že největší pocta, kterou 

člověk může Bohu nabídnout je zřeknutí se vlastního osobního "já" a to ne ve smyslu 

egocentrizmu, ale ve své osobní podstatě. Mohlo by se tedy zdát, že Bůh nechce rozvinutí 

lidské osoby do její plnosti, ale chce jí nahradit.  

2. Adorace a oběť ve "Francouzské škole" 

Druhý představený Oratoria Charles de Condren (1588-1641), ještě více zdůrazňuje negativní 

antropologii a nutnost sebezapření. Jeho životopisec opisuje zkušenost, kterou měl Condren 

jako 12-letý kluk. Opis je pravděpodobně přehnaný, ale vyjadřuje věrně smýšlení doby: 

"Mladík se cítil oslepen Božskou velebností a zdálo se mu, že celý vesmír má být zničen k Boží 

oslavě dokonce i Syn musel obětovat Otci svůj život. Pochopil tedy, že jedině připravenost 

obětovat Bohu sebe sama a všechny věci spolu s Ježíšem, je hodna jeho velikosti a že nestačí 

jej milovat, jestli člověk není připraven ztratit sama sebe. Toto osvícení způsobilo pocit smrti v 

jeho duši, který již nikdy nezmizel a toužil být obětován Boží velebnosti. Když stál v propasti 

své nicoty před božskou svatostí a prožíval silnou touhu být obětován pro jeho slávu, pocítil 



velikou radost, když pochopil, že Boží Syn je neustále Hostií svého Otce. Viděl, že oběť Ježíše 

Krista je naplněním touhy všech, kdo se chtějí z lásky k Bohu obětovat, ale pro svou slabost 

nejsou schopni Boha takto uctít." 

Cordenova pesimistická antropologie učí, že jediný dokonalý adorátor je Ježíš díky své oběti 

a sjednocení člověka s ním se může uskutečnit jedině totálním zapřením, zbavením se sebe. 

Stvoření samotné je ničím, a aby oslavilo Boha, musí zničit zdání, že něčím je. Kristus je 

"opravdový celopal", protože zapřel sebe sama, aby Bůh v něm byl vším. Přirovnával jej k 

obětem starého zákona, které musely být zničeny. Doporučuje křesťanům opustit všechnu 

touhu žít a být. "Ježíš se obětoval Bohu jako dokonalá oběť. Nezůstalo v něm nic, co by 

neshořelo v božském ohni. My také máme stanout před Bohem spojeni s Ježíšem v jeho 

touze, aby nás Bůh zbavil všeho, co jsme, abychom mohli v něm všechno ztratit - především 

to, co patří starému Adamovi." 

Je zde viditelná Pavlovská inspirace: "nežiji já, ale ve mně žije Kristus" (Gal 2,20), která 

osvětluje, jako dynamika "sebeztracení" vede k životu. Asketické úsilí tedy spočívá v touze 

umřít sobě, abychom mohli žít pro Boha, aby Kristus byl v duši vším. 

Nemůžeme zapomínat, že autoři francouzské školy navazují na mystickou tradici, dle které 

stvoření před Bohem je ničím. Ve vzpomínané tradici ale tento výraz neznamenal nic jiného, 

než že člověk nemá svou existenci sám ze sebe, ale že závisí od Stvořitele. Francouzská škola 

vnáší jistou negativní tendenci, která klade důraz víc na sebezničení než na zbavení se 

sobectví a pýchy, aby v člověku mohl působit Bůh. 

Jean-Jacques Olier (1608-1657), zakladatel Společnosti sv. Sulpicia. Jeho duchovním vůdcem 

byl sv. Vincent de Paul. Jednou v hluboké depresi a duchovní krizi zakusil, že vyléčit člověka z 

pýchy může jenom Duch svatý. Definuje, podobně, jako jiní autoři doby, lidskou přirozenost 

jako "lásku ke zvrhlosti díky jejímu stavu nicoty a hříchu", ale učí, že víc než se marně snažit o 

napravení sebe sama, je třeba se vydat Duchu svatému. Umrtvování ať neznamená nic víc, 

než vyhýbání se věcem, které brání autentickému duchovnímu životu - následování Krista v 

jeho vnitřním životě. Nejlepší způsob boje proti hříchu je modlitba, tiché a pokorné klanění 

se Bohu, beze snahy napovídat Bohu, co má s námi dělat.  

3. Sv. Jan Eudes, smírná láska Ježíšova Srdce 

Jan Eudes (1601-1680) klade důraz na hlubokou jednotu křesťana s Kristem přijatou ve křtu. 

Ve svém díle Život a království Ježíšovo, vyjadřuje svou touhu obětovat se spolu s Kristem a 

pro něho jako odpověď na jeho lásku: "Nabízím a odevzdávám se ti, Ježíši, můj Pane, který jsi 

Hostií a ustavičnou obětí a chci ve svém těle a ve své duši trpět podle tvé vůle všechny druhy 

trápení a muk, ano i svou krev prolít zprostředkujíc tak duším tvou milost a to všechno pro 

tvou slávu a pro tvou čistou lásku."  

V roce 1643 opouští Jan Eudes Oratorium a zakládá Kongregaci Ježíše a Marie. Šíří úctu k 

Božskému Srdci Ježíšovu a obdivuhodnému srdci Mariinu. V díle Úcta Ježíšova Srdce, píše o 



lásce Syna k Otci - "Bůh, který miluje Boha", "podstatná láska, která miluje lásku věčnou". 

Syn miluje Otce a to prostřednictvím oběti, kterou je ochoten přinášet celou věčnost, 

protože láska se projevuje v darování života. Tato láska má charakter smíru. Jan Eudes vidí 

nevděk ze strany lidí: "není nic ve světě tak málo milované jako ty, nic tak uráženo většinou 

stvoření." "Země je plna nevěřících, heretiků a falešných křesťanů, kteří s tebou zacházejí jako 

s nejhorším nepřítelem." Ale Bůh nachází dokonalé zadostiučinění v nekonečné lásce Syna a 

ve všem co vytrpěl na smír za hříchy. 

"Ježíš v Eucharistii neustále adoruje a oslavuje Otce za nás, aby zadostiučinil naší povinnosti 

klanět se mu a adorovat jej. Miluje Otce - aby splnil i za nás povinnost milovat jej. Obětuje 

Boží spravedlnosti své zásluhy, aby zaplatil, co svými hříchy dlužíme." Jan Eudes poukazuje na 

kontrast mezi Ježíšovou láskou ve chvíli, kdy ustanovil Eucharistii, a zlobou a krutostí lidí, 

kteří v té samé chvíli připravovali jeho smrt. Eucharistie je pak v celé historii spojena se 

zpřítomněním jeho utrpení:  "To, co se dělo té noci, děje se dodnes. Jak jsme nevděčný! Náš 

Spasitel nás tak miluje, že jestli by to bylo možné a potřebné pro naši spásu, umřel by statisíc 

krát. Jak se mu odplácíme? Urážkami všeho druhu, myšlenkami, slovy i skutky přestupujeme 

jeho přikázání. Umírejme bolestí při pohledu na své hříchy, umírejme studem, že jej milujeme 

tak málo, umřeme tisíc krát radši než bychom jej měly znovu urazit."  Neustálým 

poukazováním na kontrast mezi Ježíšovou láskou a lidským nevděkem chce autor probudit 

odpověď lásky. Odpověď, která je vštěpená do Trojiční lásky: Boží Syn, jako naše hlava, 

včleňuje naši lásku do lásky, kterou on prožívá k svému Otci. Tak můžeme milovat Otce tou 

samou láskou, kterou jej miluje Syn a také milovat Syna láskou, jakou jej miluje Otec.  

4. Rozšíření smírné zbožnosti. Pohled upřímen na Eucharistii  

Duchovní vlivy uvedené doposud zapříčinily rozšíření povědomí, že následování Krista 

spočívá v přijetí stavu oběti. Klade se důraz na rozpor mezi oslavou Boha a oslavou člověka. 

Smír je chápán jako vynáhrada za urážky Boha, která je možná jenom prostřednictvím 

obětování sebe sama ve spojení s Kristem především v Eucharistii. Načrtneme v krátkosti 

základní formy této zbožnosti. 

1. Pobožnost "Čtyřiceti hodin" 

Kromě smírných aktů konaných příležitostně v případě profanací, je pro naše téma důležitá 

pobožnost "Čtyřiceti hodin", protože nasměrovala touhu věřících usmiřovat k Eucharistické 

adoraci. Vývoj této zbožnosti je zajímavý: původ má v kající starokřesťanské praxi půstu a 

abstinence v posledních dnech Svatého týdne. Postupně se připájely liturgické prvky: 

modlitební vigilie, poklona kříži a božímu hrobu a od 10. staletí adorace Eucharistie. V XVI. 

století v Miláně se ustálil zvyk nepřetržité výstavy Eucharistie po 40 hodin. Kapucíni a jezuité 

pak zvyk rozšířili do celé Evropy podporováni papežem Pavlem III. a sv. Karlem Boromejským. 

Kapucínský kazatelé doprovázeli výstav kázáními, ve kterých nabádali ke vzájemnému 

odpuštění urážek a ke smíření. Prostor adorace vedl k rozvoji vnitřní, meditativní modlitby. 

Vznikalo množství literatury s meditacemi o utrpení Páně, odprošujícími modlitbami a akty 



pokání. Lidé si osvojovali zvyk návštěv Nejsvětější svátosti. Jezuité dali pobožnosti smírný 

charakter, neboť ji zaváděli v době masopustních zábav a karnevalů - jako odčinění mnoha 

hříchů páchaných v té době. 

2. Smírná poklona Nejsvětější svátosti 

V XII. století se množili projevy veřejné úcty k Nejsvětější svátosti, vznikali bratrství 

adorátorů, v některých kostelích býval nepřetržitý výstav, lidé byli nabádáni k přijímání 

Eucharistie alespoň jednou za měsíc. V této atmosféře založila Kateřina de Bar, řeholním 

jménem Mechtilda, nový klášter benediktýnek Nejsvětější svátosti. Jejím úmyslem bylo 

udělat ze smírné eucharistické adorace jádro mnišského života, který se jinak řídil regulí sv. 

Augustýna. Vznik řádu byl svázán s událostí, která vyvolala v náboženských kruzích té doby 

veliký ohlas - smírný akt rakouské královny Any, který vykonala 12 března 1654 v kapli jistého 

klauzurovaného kláštera. Jak bývalo zvykem při veřejných aktech odprošení, královna 

poklekla u sloupu se zažatou pochodní a přednesla před shromážděním následovní akt smíru 

za urážky svátostného Ježíše: Můj Bůh a Spasitel, důstojná oběť Nejvyššího, klaním se Ti 

celým svým srdcem přítomnému v této svátosti s úmyslem nahradit všechnu neuctivost, 

svatokrádeže a chlad, kterými jsi zahrnován v tomto nesmírném tajemství. Padám před tvým 

majestátem, abych se ti klaněla ve jménu všech, kteří se ti neklaní. Chtěla bych nahradit 

všechnu víru, lásku a oběť srdce, kterou ti dluží. Toužím s celou vroucností své duše chválit tě 

a žehnat na odčinění za všechny urážky odsouzených po celou věčnost. Abych tuto poklonu 

udělala tobě milejší, sjednocuji ji s klaněním tvé všeobecné Církve na nebi i na zemi.  

Kateřina z Bar (1614-1698) poznala v dětství hrůzy třicetileté války a pamatovala si mnohá 

zneuctění Eucharistie, která byla v té době spáchána. V klášterech, které založila, byla 

ustavičná poklona Nejsvětější svátosti. Sestry ji konaly klečíce před svatostánkem s provazem 

uvázaným kolem krku na znak pokání. Jejich úmysl byl usmiřovat urážky a neuctivost vůči 

tomuto božskému tajemství. Každý čtvrtek konaly smírné pobožnosti, kterých se s velkým 

užitkem účastnilo množství lidu. Základem jejich spirituality bylo zástupnické odčinění, 

sjednocení se s Ježíšem v jeho oběti. Toužily, aby se jejich klanění a smír stal nepřetržitým. 

Nešlo však jenom o kontinuitu přítomnosti u oltáře, šlo o prožívání "tajemství" v lůně Církve 

"být tam ve jménu všech, co se neklanějí."(Mechtilda od Nejsvětější svátosti). Šlo o 

sjednocení s Kristem, který se ustavičně, aktuálně obětuje pro slávu Otce a pro spásu světa. 

První benediktýnky Nejsvětější svátosti byly formovány premonstrátem Epiphanem 

Louysem, který v nich viděl duše postavené před tabernákulem, které měly zabránit, aby 

urážky hříšníků došly k trónu božímu ve Svátosti. Napsal pro ně Hodinky pro ustavičnou 

adoraci, ve kterých každá hodina měla odlišný smírný úmysl.  

Adoraci Nejsvětější svátosti a smíru bylo zasvěcených v té době mnoho nových Kongregací a 

bratrstev, které měly velký vliv i na lidovou zbožnost. Nejznámější institucí tohoto charakteru 

je Společnost Nejsvětější Svátosti, kterou založil roku 1630 Henri de Levis. Vznikla jako tajná 

společnost a vedena velkými osobnostmi brzo se rozšířila po celé Francii a sehrála velkou roli 

v náboženském i politickém dění. Eucharistická zbožnost byla v ní spojena s praktikováním 



charity a sociální angažovaností - podpora misií a chudých, ale také boj proti protestantismu, 

jansenismu, střežení dobrých mravů a zabraňování veřejných nepořádků. Postoj smíru se 

propaguje do širokých vrstev, ale zároveň se zužuje na touhu usmiřovat téměř výhradně 

urážky spáchané vůči Eucharistii. Spojení smíru s tajemstvím vykoupení je také redukováno 

na identifikaci s Ježíšem - obětí a prožíváno jako obětování se na smír; vzniká nebezpečí 

špatného chápání solidarity s hříšníkem. 

5. Události v Paray-le-Monial. Úcta Srdce Ježíšova jako odpověď usmiřující lásky 

1. Svatá Markéta Marie Alacoque 

Markéta Marie (1647-1690) žila v době velkých změn mentality francouzské společnosti - 

očekávání štěstí se obracelo ke světským skutečnostem, v náboženské oblasti Jansenismus 

napomohl rostoucí nedůvěře vůči mystice. Pierre Blanchard sa pokusil shrnout vlivy, které se 

podíleli na formování spirituality Markéty Marie, řeholnice řádu Navštívení. Na prvním místě 

je to vliv "francouzské školy" - kontemplace tajemství vtělení, úcta k Ježíšovu Srdci jak ji šířil 

Jan Eudes. Na druhém místě je to františkánská duchovnost díky klariskám, se kterými žila v 

dětství. Pak je to charismat Řádu Navštívení, který založil sv. František Saleský, do kterého 

vstupuje v roce 1971, kdy měla dvacet tři let. Silně ji ovlivnilo také učení svaté Terezie 

Avilské, se kterou sdílí heslo "trpět nebo zemřít". Nakonec je potřeba uvést vliv jezuitů, kteří 

byli duchovními vůdci sester Navštívení (Claude La Colombiére). 

Načrtněme teď v krátkosti průběh zjevení Markétě Marii, abychom pak mohli objasnit jejich 

vliv na vývoj spirituality smíru. V kontemplaci umučení objevila pozvání "jednat v utrpení 

jako On, neboť mi dal poznat, že je vytrpěl kvůli mé lásce." "Vtiskl do mne takový soucit a 

lásku k utrpení, že všechny mé těžkosti se mi zdály lehké v porovnání s touhou trpět, kterou 

jsem cítila, abych se mohla připodobnit mému Ježíši." (Markéta Marie Autobiografie) Zatímco 

touha oplácet trpící láskou lásku Ježíšovu, zjevenou na kříži se projevila u svaté Markéty 

poměrně brzy, idea sjednocení s Kristem se vyvíjela pozvolna. Oba koncepty mají společní 

črtu - považují utrpení za něco podstatné. Kontrast mezi Boží svatostí a svou zkušeností 

hříchu Markéta vyjadřovala jazykem, který odděluje Boží spravedlnost a milosrdenství: Ježíš 

"přísně káral" nedostatek soustředěnosti před Nejsvětější Svátostí, nebo při modlitbě a jeho 

" čisté a pronikavé oči objevili i nejskrytější nedostatky lásky a pokory, aby ji za ně pokáral;" 

jako také nesnese chyby proti poslušnosti. 

27. prosince roku 1673 na svátek sv. Jana evangelisty během modlitby před Eucharistií zažila 

Markéta něco, co její životopisci přirovnávají k obrazu svatého Jana, který spočinul na hrudi 

Páně při Poslední večeři. " Ježíš mne nechal dlouhou chvíli spočívat na jeho hrudi a zjevil mi 

mnohé nevysvětlitelné zázraky jeho Srdce, které mi až dosud byly skryty. Řekl mi: "Mé Božské 

Srdce tak vášnivě miluje lidi a tebe zvlášť, že již nemůže v sobě udržet plameny horoucí lásky 

a chce je prostřednictvím tebe zjevit všem. Chci obohatit všechny lidi drahocennými poklady, 

které ti zjevím a které obsahují milosti posvěcení a uzdravení. Jen díky jim mohou uniknout 

propasti zatracení. Vyvolil jsem tebe - jako propast nehodnosti a nevědomosti - aby bylo 



jasné, že je to moje dílo." Pak mne požádal, abych mu dala své srdce a já jej prosila, aby jej 

přijal. Vzal jej a vložil do svého klanění hodného Srdce, ve kterém mi ukázal to moje jako malý 

atom, který úplně mizel jako v rozžhavené peci. Pak jej vyňal, jakoby to byl malý plamínek ve 

formě srdce a vložil jej na místo, odkud jej vzal. Řekl mi: "Moje milovaná, ve tvé hrudi jsem 

skryl jiskru z plamene mé lásky - ona ti bude sloužit jako srdce a bude tě stravovat do 

posledního momentu. Nezeslábne jeho žár, nenajde osvěžení jinde, než v prolití krve, které já 

poznačím svým křížem takovým způsobem, že ti bude sloužit k ještě většímu ponížení a 

utrpení (...) a jelikož jsi si až dosud nedala jiné jméno než má otrokyně, já ti od teď dávám 

nové jméno: milovaná učednice mého nejsvětějšího Srdce."  (Markéta Marie Autobiografie)   

Nesmíme zapomínat, že se nacházíme ve světě barokní estetiky, obtěžkané citovými 

symboly. Klíčové body zkušenosti jsou: zvnitřnění kristocentrické kontemplace, pověření 

odevzdat poselství lidstvu, účast na lásce Kristově, úděl utrpení a přijetí role učedníka. 

Důležité je stále výraznější ztotožnění utrpení a lásky. V dalších zjeveních vystupují do 

popředí stížnosti Krista na nevděčnost lidí. Během modlitby před svatostánkem v červnu 

roku 1674 se jí Ježíš zjevil "Se svýma pěti ranami, které zářily jako pět sluncí." V tom 

momentě její pohled přešel od rány v boku k srdci, k ohništi lásky opisovanému jako plamen. 

Ježíš řekl: "Nevděk a přehlížení mě bolí mnohem víc, než vše, co jsem vytrpěl při umučení; 

natolik, že kdyby mně lidé alespoň trochu opláceli láskou, považoval bych za nic vše, co jsem 

pro ně učinil, a chtěl bych učinit mnohem víc, kdyby to bylo možné. Jenomže oni nemají na 

mou starost o jejich dobro jinou odpověď nežli chlad a odmítání. Alespoň ty mi udělej radost 

tím, že budeš nahrazovat jejich nevděčnost, nakolik jsi schopna." Ukázal mi pak mou 

neschopnost a řekl: "Vezmi, tady máš to, co doplní to, co ti chybí." Otevřel své Božské Srdce, 

ze kterého vyšlehnul plamen tak silný, že jsem myslela, že mně docela stráví, cítila jsem se jím 

zcela proniknuta." (Markéta Marie Autobiografie 118)   

Smír tady nabývá významu vynáhrady nevděčnosti hříšníků; která je však možná jedině díky 

účasti na Ježíšově lásce. Jedná se tedy o to milovat Boha jeho vlastní láskou. Tato zástupní 

vynáhrada je realizována svatou Markétou sérií praktik, které dělá z Božího příkazu a které se 

pak rozšířily a zformovaly specifickou smírnou zbožnost: přijímání Eucharistie každý první 

pátek v měsíci, svatá hodina ve čtvrtek večer a každoroční slavení svátku Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova. Cílem svaté hodiny je doprovázení Ježíše v Getsemani, účast na jeho smutku s 

úmyslem smírné vynáhrady: "Abys mně dělala společnost v pokorné modlitbě, kterou jsem 

přednášel svému Otci v tak veliké úzkosti, budeš bdít mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou. 

Padneš tváří k zemi jednak, abys utišila Boží hněv žádajíc milosrdenství pro hříšníky, jednak 

abys alespoň trochu zmírnila hořkost, kterou jsem cítil opuštěn od apoštolů, co mně přivedlo 

k trpké výtce, že ani hodinu nebyly schopni se mnou bdít." (Markéta Marie Autobiografie 118)   

V době, kdy Markéta Marie zpoznala patera Colombiéra, její zážitky již byly v konventu 

zdrojem napětí. Byla považována za fantazírující, nevyrovnanou, někdy dokonce posedlou 

osobu. Komunitní život se pro ni stává pramenem ponižování. V červnu 1675 v oktávě Božího 

Těla se jí dostalo takzvaného "velkého zjevení", které interpretovala následovně: Jednou v 



oktávu Božího Těla jsem před Nejsvětější svátostí obdržela mimořádnou milost jeho lásky a 

cítila jsem velikou touhu nějako mu ji oplatit. Řekl mi: "Nemůžeš mi dát větší důkaz své lásky, 

než když budeš dělat to, o co jsem tě již prosil." Odkryl své Nejsvětější Srdce a pokračoval: 

"Dívej se na toto Srdce, které milovalo lidi natolik, že se úplně strávilo a vyčerpalo, aby jim 

prokázalo svou lásku a jako odpověď dostává nevděk, zneuctění, nevěru, chlad a pohrdání 

vůči svátosti mé lásky. Co mně však bolí nejvíce, je, že jsou to srdce mně zasvěcené, která se 

mnou takhle zacházejí. Proto prosím, aby první pátek po oktávu Nejsvětějšího Těla byl 

zvláštním svátkem zasvěceným mému Srdci. V tento den budete přijímat mé Tělo s úmyslem 

smíru, na odčinění urážek, kterých se mi dostává v této svátosti. Slibuji ti, že se moje Srdce 

rozšíří a hojně vylije plody Božské lásky na ty, kteří mi tímhle způsobem vzdávají úctu." 

Od tohoto momentu ještě zesílil smírný charakter úcty Božského Srdce Ježíšova. Ještě 

nějakou dobu přetrvával důraz na usmiřování hříchů páchaných během karnevalů, u svaté 

Markéty Marie však bylo vždy přítomno povědomí hříchu v jeho širším významu. Také  jí bylo 

vlastní silné zdůrazňování odpovědnosti zasvěcených osob vzhledem k velikosti daru, který 

obdržely. 

Tady bychom chtěly podtrhnout některé aspekty klíčové pro vytváření spirituality smíru, ale 

také se pokusit o kritickou reflexi. Markéta Marie rozlišuje v Bohu "svatost spravedlnosti" a 

"svatost lásky"; první má svůj základ v Božím hněvu v biblickém smyslu absolutní 

neslučitelnosti Boha a hříchu; druhá odpovídá Božímu milosrdenství a o ni se opírá možnost 

smíru. V Boží spravedlnosti Markéta vidí základ pro pochopení oběti Kristovi na kříži: Boží 

hněv vyžaduje smrt Syna, aby zadostiučinil spravedlnosti; oběť je tedy nezbytnou podmínkou 

milosrdenství; bolest umučení Kristova nepřichází od lidí, ale od Boha. Soudobé texty svědčí 

o obecném rozšíření tohoto chápání v XII. století. Je užitečné o tom vědět, abychom mohly 

lépe s jistým kritickým odstupem chápat texty Markéty Marie. Například slova, která klade 

do úst Ježíši o modlitbě v Getsemany: Řekl mi s velkou láskou: "Tam jsem vnitřně trpěl víc, 

než v kterémkoli jiném momentu mého umučení. Cítil jsem se opuštěn nebem i zemí a obtížen 

všemi hříchy lidí. Stál jsem před svatostí Boha, který nehledě na mou nevinnost mně ranil ve 

svém hněvu a dal mi pít kalich, obsahující všechnu žluč a hořkost svého spravedlivého 

rozhořčení, jakoby zapomněl své jméno Otec a chtěl mně obětovat svému spravedlivému 

hněvu. Žádné stvoření není schopné pochopit velikost muk, která jsem tehdy snášel. Byla 

podobna bolesti, kterou cítí duše zločince, když se ocitne před soudní stolicí božské svatosti, 

která nechává dopadnout na ni celou tíhu spravedlivého hněvu." Pak pokračoval: "Dám ti 

poznat, jak je moje spravedlnost připravena veřejně trestat hříšníky, kteří nečiní pokání. 

Pocítíš tíhu mé svatosti. Pozvedni své srdce a své ruce k nebi v modlitbě s modlitbou a 

dobrými skutky a neustále mně přednášej Otci jako oběť lásky na odčinění za hříchy světa. 

Musíš mně postavit jako jisté opevnění mezi jeho spravedlností a hříšníky, abys pro ně 

dosáhla milosrdenství." (Markéta Marie, Život a dílo) 

Cesta sv. Markéty byla ve velké míře určována zmíněným chápáním vykupitelského poslání. 

Cítila se být povolána "nahradit nevděk" lidí, což je možné jedině díky zásluhám Krista - 



milujíc láskou, která je součástí Lásky větší, dokonalé. Věděla, že to vyžaduje stát se zápalnou 

obětí a že to je způsob, jako odvrátit tresty boží spravedlnosti, které chce Otec provést. 

Vyžadovalo to jistou dobu, než dokázala říci "ano" tomuto nároku, kterým bylo pro ni přijetí 

života ve svém řeholním společenství. Když už však tento krok jednou udělala, stal se jádrem 

celé její spirituality. V dopise Pateru Croisetovi z roku 1690 vyjádřila následovně prožívání 

svého povolání: "Jeho Božská spravedlnost všeho užívá jako nástroje mučení této hříšné oběti 

a to takovým způsobem, že nemohu dělat nic jiného, než se nabízet jako obětní hostie jeho 

spravedlivé svatosti. Tato je tak hrozná vůči hříšníkovi, že vám musím vyznat, že kdyby mně 

neudržovala při životě svatost lásky a milosrdenství, v té míře, jako mně svatost jeho 

spravedlnosti dává cítit tíhu své přísnosti, nemohla bych to vydržet ani malou chvíli. Toto 

všechno však snáším v nenarušitelném pokoji, šťastná, že můžu být spojena s boží vůlí. Když 

jemu můžu působit radost, to mně úplně stačí." 

Svatá Markéta nazývala Ježíše Mistrem, zčásti proto, že na začátku své duchovní cesty 

duchovního vůdce postrádala. Také jej často nazývala "můj Obětník".  Jednou mně Ježíš řekl: 

"Má dcero, přicházím k tobě jako svrchovaný obětník dát ti novou sílu, abych tě pak znovu 

mohl zdrtit novýma mukami."   

Důležitá črta Markétiny cesty je její zaměření na utrpení, které se zdá nabývat stále většího 

významu, jakoby jí mělo být vším. To je fakt, který otvírá polemiku mezi těmi, kdo tvrdí, že 

jde o nějakou psychologickou patologii s masochistickými rysy a těmi, kteří obhajují 

nadpřirozený charakter její zkušenosti. Na základě některých faktů je pravděpodobné, že ne 

všechno v jejím životě byla "spiritualita utrpení" stejně jako nebylo vše psychologickou 

deformací. Ustavičně zápasila s přecitlivělostí a jistí druh šílenství jí nutil dělat odporné věci, 

aby přemohla sebe, ba dokonce, aby v nich hledala zalíbení. Dělala to až do takové míry, že 

ve svém nitru pozorovala káravý Ježíšův hlas. Je možné, že slast, kterou v utrpení nacházela, 

nemá vysvětlení jenom čistě duchovné, ale je nepopíratelné, že hluboce prožívala křesťanský 

smysl kříže a v něm nacházela pokoj a radost. Následující text vyjadřuje, jako utrpení 

naplňovalo celou její existenci: Řeknu jenom, že mně láska ke kříži zapálila natolik, že nemůžu 

žít ani na okamih bez utrpení, a to utrpení bez útěchy, bez soucitu a úlevy. Toužím zemřít s 

Vládcem své duše, vysílená pod tíhou kříže ponížení, útlaku, zapomenutí a pohrdání. Tato 

láska doprovázela celý můj život a prožila jsem jej jenom díky jeho milosrdenství v důkazech 

čisté lásky. On se vždy staral, aby mněla hojnost těchto pokrmů tak lahodných a já nikdy 

neřekla: Dost! Láska mně poháněla tak silně k utrpení, abych jej nějak oplatila jeho lásku, že 

jsem nemohla najít sladšího odpočinku, než když jsem viděla mé tělo zdrceno bolestí a mou 

duši utrápenou opuštěností, ponižováním s protivenstvími. Díky milosti Boží mně nikdy 

nechyběli trápení duše nebo těla. A když mi tohoto spásonosného pokrmu někdy bylo málo, 

hledala jsem jej v umrtvování, k čemu mi moje citlivá a pyšná přirozenost poskytovala hojně 

příležitostí. 

V jejích textech potkáváme ještě jeden důležitý prvek, který má souvis s mentalitou doby. 

Velkou polemikou ve Francii XII. století procházel koncept "čisté lásky". Markéta užívá tohoto 



výrazu na vyjádření požadavku úplného sebe zřeknutí, nezištnosti, totální vydanosti, pro 

touhu až do krajnosti trpět pro milovaného. U sv. Markéty se zdá mít tato touha charakter 

záliby v negativitě: "Potěchy mně zarmucovaly, toužila jsem po kříži bez příměsí." Pro ni právě 

kříž tvořil základ lásky a ona toužila milovat stále více láskou čistou, "nahou".  

2. Rozšíření spirituality smíru 

Mezi 1690 a 1790 se spiritualita smíru v církvi všeobecně rozšířila díky působení kongregace 

založené sv. Janem Eudes, díky kartuziánům a jiným osobnostem jakobyli sv. Veronika 

Giuliani, opatka sester Clarisek nebo sv. Pavel od Kříže, zakladatel passionistů. Benediktinky 

od Nejsvětější svátosti zanesly zvyk ustavičné adorace do Polska a rozšířily jej 

prostřednictvím knih a bratrstev. Dále spiritualitu smíru prohlubovaly mnišky řádu 

Navštívení, Voršilky, které zakládaly bratrstva Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, jezuité věrni 

odkazu patera Colombiéra a redemptoristé. 

6. Od potvrzení ke zpochybňování a mlčení 

1. Vliv francouzské revoluce.  

Vítězství francouzské revoluce nejenom že vyvolalo pád starého pořádku, ale radikálně 

změnilo situaci Církve ve světě. Zánik stavovské společnosti, znárodnění církevního majetku a 

potlačování řeholních řádů, pokusy státu kontrolovat záležitostí Církve a proces sekularizace 

- to všechno byly skutečnosti s nedohlednými negativními následky. Nesporně se však v této 

době zjevují nové hodnoty, které stály u základu moderních svobod. 

Nové bezbožnická vlna se neprojevovala v ojedinělých urážkách, ani nešlo o vzpoury 

reformních horlivců proti "papežské modloslužbě", jak tomu bylo před tím. Šlo o snahu úplně 

vykořenit "pověrčivost a fanatizmus" - křesťanství - jako něco, co je v protikladu s 

královstvím Rozumu, Svobody a Rovnosti. Kříže, obrazy, relikvie, knihy a kostely byly ničeny 

veřejně z příležitostí slavností Rozumu, kterých liturgie chtěla nahradit křesťanskou tradici. 

Antiklerikální vlna dosáhla vrcholu v deportacích pravověrných kněží a v masakrech v září 

roku 1792. 

Nebudeme věnovat pozornost tomu, jakou reakci vyvolalo toto dění na poli politickém a 

náboženském. Zajímá nás, jak nové podmínky ovlivnily vývoj spirituality smíru. Přivedly ji k 

přehodnocení sebe sama a k hledání hlubších mystických pramenů, nebo zůstala u 

zděděných schémat - jako obranná reakce v pohnutých časech? Některé fakta nasvědčují 

druhé variantě, jiné, hlavně v XIX. století svědčí o hledání nových cest.  

V červenci roku 1793 na Maratově pohřbu bylo srdce zabitého revolucionáře postaveno na 

roveň Srdci Ježíšovu. Jako odpověď nato byla v klášteře Navštívení konána odprošující smírná 

pobožnost, kterou vedl farář Cormeaux. Stálo ho to život. Šířila se literatura se smírnými 

pobožnostmi za páchané bezbožnosti. Některé z nich, hlavně v době teroru končívali 



modlitbou odhodlání k mučednictví. Kazatelé podněcovali k smírnému smýšlení a k 

odčiňování za svatokrádeže a prolévání krve.  

Když pronásledování pominulo, duch smíru se zaměřil na rány soužití a kolektivní paměti. 

Lidové misie realizované ve Francii mezi 1815 a 1830 obsahovaly akty odprošení a usilovaly o 

vzájemné smíření obyvatelstva. Misijní kříže postavené v kostelech byly nejenom památkou 

na tento pastorační moment, ale také symbolem vynáhrady za všechny kříže zničené během 

Revoluce.  

Vývoj nové společnosti způsobil, že se Církev přiklonila ke konservativním proudům. Podoba 

světa, ve kterém Církev již nebyla v centru dění, ovlivnil i spiritualitu smíru, která se svými 

schématy mnohdy ještě zesilovala polarizaci mezi "světem" a "Církví". Smírné pobožnosti 

byly víc než kdy jindy odprošením za hříchy "těch druhých" - heretiků, židů a bezvěrců, kteří 

byli považováni za nositele hříchu a tím odsouzeni. Tím se ale smír míjel své mystické 

podstatě, kterou je solidarita. Takové chápání smíru nepomohlo přiblížení Církve nové 

společnosti, která se začínala vytvářet na hodnotách tolerance a svobody. 

2. XIX. století. Smír orientován na aktivní život řeholníků i laiků. 

I když spiritualita smíru nedokázala vždy adekvátně reagovat na nové výzvy, nová situace jí 

pomohla odpoutat se od navázání na život řeholní a na lidovou zbožnost a proniknout do 

akce. Vznikali nové, aktivní kongregace věnující se především výchově a vyučování, které 

svým aktivitám dávali smírný charakter, zaváděli adorace a usilovaly o evangelizaci nové 

společnosti. Také starší bratrstva se začala obracet více praktickým směrem, a působila jako 

smírná laická společenství s výrazným misionářským a sociálním zaměřením. Příkladem je 

mladá žena Paulína Jaricot, která pronikla do prostředí lyonských dělnic a zapojila mnohé z 

nich do Hnutí smírných obětí, které se soustřeďovalo na Eucharistickou adoraci a později i na 

pomoc zahraničním misiím. Paulína Jaricot díky své veliké citlivosti vůči chudým a potřebným 

dokázala otevřít cestu praxi, která sjednocovala práci ve fabrikách, smírnou adoraci a 

praktikování svaté hodiny, svědectví živé víry a spolupráci s misiemi. Z tohoto hnutí později 

vznikly Papežská misijní díla. Rozšířila také praxi "živého růžence" zakládáním skupin, které 

se zavazovali k modlitbě růžence, jako k formě přímluvné modlitby. Prostřednictvím 

jednoduchých náboženských praktik dokázala v laickém prostředí oživit zbožnost a vtisknout 

jí charakter smíru. Její meditace vyšly v díle Nekonečná láska božské Eucharistie. 

Ještě připomeňme některé události, které významně přispěly k zakořenění spirituality smíru 

v daném období: v roce 1856 papež Pius IX. nařídil celé Církvi slavení svátku Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova. V roce 1864 byla prohlášena za blahoslavenou Markéta Marie Alacoque, co 

znamenalo potvrzení pravosti jejích soukromých zjevení a jejího chápání smíru. Úzká 

svázanost spirituality smíru s událostmi v Paray-le-Monial ji vtiskla jisté specifické rysy. Z 

komplexního historického pohledu se však zdá, že ji také zúžila a ochudila. Místo toho, aby se 

tato konkrétní událost včlenila do dlouhé historické tradice, nastal pravý opak: Paray-le-



Monial začal být vnímán jako výchozí bod až do také míry, že celá předešlá historie 

spirituality smíru byla podceňována až ignorována.  

3. Papežské dokumenty 

a, Lev XIII. a encyklika "Annum sacrum" (1899), o úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

V XIX. století Církev intenzivně hledala nové způsoby soužití se světem, který se odtrhl od 

křesťanské tradice. Vnitřní drama Církve je vidět v napětí mezi tradičními tendencemi, které 

usilovaly o rekristianizaci s pohledem upřeným na minulé časy a mezi liberálními snahami, 

které se usilovaly sladit křesťanskou identitu s moderními svobodami. Proniknutí sociálních 

otázek do života Církve se odrazilo v encyklice Rerum novarum Lva XIII. Ten samý papež 

ohlašuje v encyklice Annum sacrum zasvěcení celého lidského pokolení Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu, které se mělo slavit ve všech chrámech v červnu roku 1899. Svět stál před branou 

jubilejního roku 1900. Encyklika zakládá akt zasvěcení na všeobecném panství a kralování 

Kristově. Kristus nejen že byl ustanoven dědicem všeho, on vydal sebe sama za všechny, 

proto jeho vykupitelské dílo, které nás osvobozuje z moci temnoty, nás dělá jeho 

vlastnictvím. Z této perspektivy je akt zasvěcení zcela oprávněným a přesahuje hranice 

katolicizmu. Akt je také chápán jako skutek obětující lásky: Kristus "neodmítá, když mu 

obětujeme něco, co mu patří, když mu to darujeme a zasvětíme jako by to patřilo nám." (Pius 

XIII.)  

Papež učí, že Božské Srdce je obrazem nekonečné lásky Kristovy, která nás pobízí milovat se 

navzájem. K odpovědi lásky, která spočívala v odevzdání mnoha duší Ježíšovu Srdci, chtěl 

Svatý otec připojit osobní odpověď všech, kteří ještě neznali křesťanskou pravdu; udělal to 

tedy v jejich jménu. Ve vědomí si svého misionářského poslání je odevzdal Ježíšovu Srdci.  

Lev XIII. tady potvrzdil jednotu mezi úctou k Ježíšovu Srdci a misionářskou aktivitou, která 

byla již velmi živá v povědomí křesťanů. Některé části encykliky odrážejí problémy, se 

kterými se Církev potýkala v té době: rozpory mezi světskou mocí a církví, uplatňování té 

první bez ohledu na božské právo, úsilí o vytěsnění křesťanské víry ze společnosti. Jako 

východisko nabízí zasvěcení - přilnutí ke Kristu, který jediný může vyléčit rány a znovu 

nastolit pokoj.  

 b, Pius XI. a encyklika "Miserentissimus Redemptor" (1928) 

Zatímco encyklika Lva XIII. vybízela k zasvěcení se Ježíšovu Srdci jako odpovědi lásky lidského 

tvora na nekonečnou lásku Kristovu, Miserentissimus Redemptor hovoří o povinnosti smíru. 

Je situovaná do mezi vojnové doby, kdy byla tato otázka aktuální i v laické společnosti - 

Ženevská konference v roce 1922 měla za cíl nastolit v Evropě trvalý mír, co se jí moc 

nepovedlo; stále ještě byla na stole i otázka usmíření za První světovou válku. Na druhé 

straně se začínaly upevňovat totalitní ideologie v Rusku i v Německu. 

První slova encykliky opisují společnost, která je obětí různých zel a neštěstí a církev 

napadanou, odmítanou a utiskovanou z mnoha stran. Vrací se k tomuto tématu, když hovoří 



o potřebě odčinění hříchů: vidí svět v moci Zlého a jmenuje sérii skutečností nepřátelských 

vůči Bohu, Církvi a člověku. Naráží implicitně na totalitní režimy, když mluví o tlacích zradit 

víru, o překážkách kladených Církvi v jejím výchovním poslání a o pronásledování řeholníků. 

Dokumentu vládne ponurá vize přítomnosti, proto papež prosí o ochranu a stálou 

přítomnost Boha ve své Církvi. Jasný znak Boží péče nachází v zjeveních svaté Markétě Marii. 

Snaha Papeže Pia XI. vysvětlit věřícím, co Pán od lidí žádá - zadostiučinění a smír - odhalila  

jeho přesvědčení, že odčiňování hříchů je jediný způsob, jako odvrátit zla, která trápí 

společnost. Snaží se nasměrovat věřící k úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou je možné 

povařovat za shrnutí vší zbožnosti pro její kristocentrický charakter. Úmyslem papeže bylo 

probudit rozsáhlé hnutí smíru jako způsob uchlácholit boží spravedlnost. 

Pius XI. rozlišuje mezi zasvěcením, kterého cílem je oplatit lásku láskou a smírem - náhradou 

za spáchané bezpráví. Podávat smír je třeba: "Z naléhavého důvodu spravedlnosti a lásky: ze 

spravedlnosti, protože se jedná o odčinění urážek, kterých jsme se dopustili vůči Bohu a 

proto, že je nutné napravit narušený řád; z lásky, když chceme trpět spolu s trpícím Kristem 

"potupami nasyceným" a poskytnout mu útěchu i při své bídě." Na těchto dvou liniích stojí 

hlavní myšlenka encykliky. 

Hlavní přínos encykliky spočívá ve vyzdvižení spoluvykupitelské role celého věřícího lidu; 

všichni jsme dostali "účast na tajemném kněžství Kristově, na poslání zadostiučinění a oběti", 

ne jenom vysvěcený služebníci, ale celý Boží lid - královské kněžství, jako učí 1Pt 2,9. 

Konkrétny způsob spoluúčasti na vykupitelském díle se soustřeďuje na Eucharistii, ve které 

se připájíme k oběti Kristově, protože "všechna síla smíru závisí od krvavé oběti Kristově, 

která se nekrvavým způsobem neustále zpřítomňuje na našich oltářích." Aby tato jednota 

věřících s obětí Kristovou nebyla interpretována pouze v rituálním významu, papež cituje 

svatého Cypriána: "Oběť Pánova není slavena s dostatečným posvěcujícím účinkem, když k 

umučení Kristovu nepřipojíme svou oběť "; a ta spočívá v "přemáhání egoismu a 

žádostivosti." 

Pokusíme se o kritickou reflexy textu: Smír jako závazek lásky spočívá ve snášení utrpení s 

Kristem. Všechny skutky smíru jsou nějakým způsobem, tajemným ale reálným, přítomny v 

historickém umučení Kristově, jsou předvídané, stejně jako hříchy a podílejí se na jeho útěše 

v Getsemanech, tak, jako hříchy zvětšují jeho smutek. Ale existuje také jiná aktuální možnost 

usmiřovat a těšit: umučení Kristovo pokračuje a završuje se v jeho mystickém těle: On nadále 

trpí ve svých údech, v celém lidství, se kterým se sjednotil. Tato širší vize Kristova utrpení 

chybí papeži Piu XI. Zaměřil se na moc zla ve světě, ne na současné adresáty útěchy. Jeho 

perspektiva je ekleziocentrická: "Při pronásledování Církve je to její Božská hlava, kdo je týrán 

a odmítán." 

Encyklika učí praktikovat smír cestou pokání a umrtvování, nápravy života a úkony zbožnosti, 

i když by snad složitost historického kontextu více vyžadovala velkodušné rozhodnutí být s 

Kristem v trpícím lidství, v jeho mystickém těle a v evangelizační činnosti. Byla by to také 

příležitost proniknout hlouběji do podstaty těchto skutečností. Encyklika zůstala u chápání 



smíru jako odčiňovaní hříchů na principu zadostiučinění. Můžeme říci, že vede více k jistému 

stylu zbožnosti než k mystice.  

 

c, Pius XII. a encyklika "Haurietis aquas" (1956) o úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 

V roce 1956 se slavilo sto let od zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro celou 

Církev a papež Pius XII. připoměl tuto událost vydáním encyklika Haurietis aquas, která 

začíná slovy proroka Izaiáše: "Budete čerpat vodu s radostí z pramenů Spasitele." (Is 12,3). 

Tento dokument Magisteria otevřeně přiznává změnu vnímavosti věřících vůči úctě k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Vyjadřuje lítost nad tým, že tato úcta je zpochybňována a mizí 

stále více z církevního prostoru. Příčiny této situace nachází v nedostatečném přizpůsobení 

kultu Ježíšova Srdce současné době - neodpovídá duchovním potřebám Církve a společnosti 

v aktuálním historickém momentu, neslouží k oživení moderní spirituality. Někteří zase 

obviňují tento kult z materializmu a pověrčivosti, nebo jej považují za sentimentální a vhodný 

jedině tak pro zbožné ženy, ne pro kultivované osoby. 

Z toho plyne, že i spiritualita smíru, tak úzce spjata s úctou Ježíšova Srdce, bude postižena 

zánikem jistých praktik zbožnosti, praktik, které jí sice sloužily jako způsob vyjádření, zároveň 

ji však v mnoha případech vyprázdnily vlastního hlubokého smyslu a zredukovaly na jeden ze 

způsobů lidové zbožnosti, které časem nutně zanikají, aby daly prostor novým. Magisterium 

chce posunout naši pozornost od konkrétní formy zbožnosti k její podstatě, která neztratila 

nic ze své aktuálnosti: nutnost obrátit se ke Kristu, který je cesta, pravda a život a který 

jediný nás může spasit, poznat jej, milovat a napodobovat. Pius XII. potvrzuje vhodnost úcty 

k Ježíšovu Srdci pro dosáhnutí tohoto cíle. Cílem encykliky je dokázat, že kult Ježíšova Srdce 

má svůj původ ve Svatém Písmu a v Tradici a ne v soukromích zjeveních, které nepřidávají nic 

nového k učení Církve. Události v Paray-le-Monial pokládá za pozvání ke kontemplaci Boží 

milosrdné lásky a jako znak Jeho péče o Církev v konkrétním historickém okamžiku. V otázce 

smíru zmenšuje důraz na odčinění hříchů a klade jej víc na tajemství vykupitelské lásky 

Kristovi. Připomíná, že když se spiritualita smíru redukuje na vnější úkony zbožnosti bez 

prožívání její opravdové hloubky, je její kritika oprávněná. Přiznává pastorační potřebu jejího 

očištění a přizpůsobení chápání a potřebám doby.  

V podstatě však encyklika neočišťuje chápání spirituality smíru od nánosů zděděných 

tendencí. I když přiznává jestvování hříchu i v mystickém těle Kristově, její jazyk se stává 

velmi tvrdým vůči světu mimo církve: "Mnohem více náš trápí machinace bezbožníků, kteří se 

teď více než kdy jindy, zdají být puzeni pekelným nepřítelem v jeho neuhasínající nenávisti 

vůči Bohu, jeho Církvi a hlavně vůči tomu, kdo na zemi zastupuje osobu Božského Spasitele." 

Papež odsuzuje falešné principy materialismu a marxizmu - i když jej neuvádí explicitně. 

Potvrzuje dualizmus mezi Církví a nepřátelským světem a prodlužuje tím historickou 

tendenci, která znemožňuje solidaritu se všemi lidmi v situaci hříchu, protože si klade za cíl 

poukázat na hříchy "těch druhých".  



7. Jan Pavel II. a Benedikt XVI., nové tendence v aktualizaci spirituality smíru 

Po II. vatikánském koncilu se spiritualita smíru mimo institutů zasvěceného života, které jí 

mají jako charisma a mimo některých tradičných forem zbožnosti již téměř neobjevuje. Do 

popředí vystupuje dialog se světem, pokorná přítomnost Církve, ekumenizmus, náboženská 

svoboda apod. Po koncilu nicméně dochází k tiché proměně ducha smíru v mnoha 

institutech a k jeho skrytému prožívání v mnoha evangelizačních a pastoračních aktivitách. 

V roce 1965 však tento proces ještě nebyl dostatečně viditelný. Papež Pavel VI. vydal 

apoštolský list Investigabiles divitias Christi z příležitosti dvě stě let zavedení svátku 

Nejsvětějšího Srdce. V něm vyjadřuje přesvědčení, že kult Nejsvětějšího Srdce je tou pravou 

formou úcty Ježíše Krista, po které volá Druhý Vatikánský koncil. Smír je zmíněn jako 

podstatná dimenze úcty Ježíšova Srdce spolu s adorací, přičemž Eucharistie je základem 

obou. Vzhledem k předešlému učení však nenacházíme v dokumentu nic nového.  

1. Jan Pavel II. Smír jako spolupráce na vykupitelském díle Kristově.  

Není možné na tak malém prostoru vyložit celé učení o smíru u Jana Pavla II. Zmíníme jenom 

některé jeho podstatné myšlenky. První encyklika jeho pontifikátu Redemptor hominis 

(1979) se zaměřuje na tajemství vykoupení. Když se zmiňuje o božské dimenzi vykoupení, 

představuje "zadostiučinění" a "lásku" k Bohu ve dvojím smyslu. Zaprvé: jedině Kristus mohl 

zadostiučinit Božímu Otcovství a jeho věčné lásce, protože se stal člověkem, který přijal boží 

dar v jeho plnosti, stal se autentickým obrazem a podobou; zadruhé: jedině Kristus 

zadostiučinil boží lásce "odmítnuté lidmi porušením prvotní smlouvy." Vycházejíc z Řim 8,29 

a násl., papež píše, že vykoupení světa je "ve své nejhlubší podstatě plnost spravedlnosti v 

lidském srdci." Jedině v Srdci Jednorozeného Syna se může doopravdy realizovat 

spravedlnost, v něm byli lidé povoláni k milosti a lásce. Ve smrti Ježíšově "se Bůh stvoření 

zjevuje jako Bůh vykoupení."  

Bůh zůstává vždycky věrný: "Je to jeho láska, která necouvne před ničím, co v něm samém 

vyžaduje spravedlnost. Proto Syna, "který nepoznal hřích, učinil pro nás hříchem, abychom v 

něm byli boží spravedlností." (2 Kor 5,21) Jestliže jednal jako s hříchem s tím, který byl úplně 

bez hříchu, udělal to proto, aby zjevil lásku, která je větší než všechno stvoření, lásku, kterou 

je On sám, protože "Bůh je láska". A především, láska je větší než hřích, slabost, a marnost 

stvoření, silnější než smrt." (Redemptor hominis 9) Text pomáhá pochopit význam 

zadostiučinění a spravedlnosti. Je jasné, že nejde o spravedlnost trestní.  

Když pak encyklika pojednává o Eucharistii, objevuje se pojem "oplácení lásky láskou". Papež, 

po tom co uvádí trojitou dimenzi této svátosti jako oběti, přijímání a přítomnosti, vyzývá k 

autentické úctě, která je potřebná k tomu, "aby tato svátost lásky mohla být středem života 

Božího lidu, aby prostřednictvím projevů náležité úcty bylo opláceno Ježíši láskou za lásku, 

aby se on mohl skutečně stát "životem naších duší". (Redemptor hominis 20) 



V pozdějším období svého pontifikátu se Jan Pavel II. při několika příležitostech znovu dotkl 

témata smíru. V roce 1986 během své apoštolské cesty ve Francii přišel jako poutník do 

Paray-le-Monial. V homilii, kterou přednesl v klášteře, ve kterém sv. Markéta Marie dostala 

zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, vzal jako vůdčí myšlenku text z Ez 36, 25-27: "Dám vám 

nové srdce a vložím do vás nového ducha." Podle papeže se tento příslib naplnil v smrti 

Ježíše na kříži, v jeho probodeném boku. Medituje o srdci, jako o místě přijetí a odmítnutí 

Boha a pak odvádí svou reflexy k rodině a poutům lásky, které ji udržují pohromadě. Právě 

"srdce z kamene" je příčinou hříchu a lámání těchto pout. Zajímavější pro naše téma je List, 

který papež ten samý den adresoval Pateru Hans Kolvenbachovi, generálnímu 

představenému Jezuitů z příležitosti zmíněné poutě. Papež vzpomíná patera de Colombiére, 

duchovního vůdce sv. Markéty a dává do souvislosti úctu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s 

pohledem, který Církev od svých počátků upírala k ráně v Ježíšově boku a která symbolizuje 

dílo spasení. Potom, jak cituje Gaudium et spes, 22 (Kristus nás miloval "srdcem člověka"), 

přicházejí nejslavnější slova tohoto dokumentu: "U Ježíšova Srdce se učí srdce člověka 

poznávat opravdový a jediný smysl svého bytí, rozumět ceně autentického křesťanského 

života, ubránit se zvrácenostem lidského srdce a sjednocovat synovskou lásku k Bohu s láskou 

k bližnímu. Takovým způsobem - a to je opravdový smír, který od nás žádá Srdce Spasitele - 

na ruinách nahromaděných nenávistí a násilím, bude možné vybudovat civilizaci Srdce 

Kristova."  

Smír tady nabývá nového významu. Svázán s důvěrným poznáním Krista, s očistou srdce a s 

láskou k Bohu i bližnímu, nezůstává redukován na prostor liturgie, ale spočívá v reálné 

proměně světa. Z úryvku, který jsme uvedli, je patrné, že papež se snaží o interpretaci zjevení 

v Paray-le-Monial, a chce ukázat "opravdový" smysl smíru, snad také ve vědomí deformací, 

ke kterým v minulosti došlo. Povšimněme si také záměnu tak oblíbeného papežova výrazu 

"civilizace lásky" za výraz "civilizace Srdce Kristova" a také zmínku o ruinách a jejich 

restaurování, které v nás vyvolávají rezonanci starozákonních textů uváděných v druhé 

kapitole tohoto díla. 

Druhý krát se papež dotknut témata smíru v roce 1999 v Poselství z příležitosti sto let od 

zasvěcení lidského pokolení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Povzbuzuje ke každoroční obnově 

tohoto zasvěcení o svátku Nejsvětějšího Srdce a také k aktu smíru na Svátek Krista Krále. 

Nezůstal však jenom u praktik zbožnosti. V poselství se usiluje sdělit, že to podstatné u úcty 

Nejsvětějšího Srdce je vztah ke Kristu, protože srdce je "symbol a živý obraz" jeho nekonečné 

lásky. Jako již udělal Lev XIII., zdůrazňuje jednotu mezi zasvěcením se Ježíšovu Srdci a 

misionářskou aktivitou Církve, ve snaze ukázat, že zasvěcení předpokládá odhodlání k 

vydanosti.  

Jan Pavel II. učí, že kontemplace tajemství Krista má lidi vést k tomu, být muži a ženami 

vnitřního života, kteří cítí pozvání ke svatosti, ke smíru, který je apoštolskou spoluprácí na 

spáse světa. Smír považuje za dynamizmus, který se rodí ve věřícím člověku v okamihu, kdy 

potká Krista a začíná "pocitem, že je třeba osobně participovat na díle spásy." 



Ještě jeden dokument si tady zaslouží zmínku. Poselství napsáno v roce přípravy na Velké 

jubileum roku 2000, hovoří: "Srdce Spasitele nás zve vrátit se k Otcově lásce, která je zdrojem 

každé autentické lásky, a zjevuje nám, že tato láska nejenom že se při střetu s hříchem 

neumenšuje, ale naopak, rozšíří se v milosrdenství, které vede k vykupitelské iniciativě." Na 

vícero místech text připomíná kněžství pokřtěných a účast na Eucharistii, kde se věřící učí 

spolu s Kristem dávat jako oběť sebe a celý svůj život. 

Široký kontext učení Jana Pavla II. nám umožňuje znovu objevit v smírné spiritualitě 

povědomí boží iniciativy, mystického předpokladu prožívání smíru, charakteru odpovědi 

lásky a apoštolské dimenze. 

2. Benedikt XVI. Smír jako dimenze a znamení křesťanské naděje 

Taky u Benedikta XVI. můžeme najít text, který se zařazuje do linie textů o Nejsvětějším Srdci 

Ježíšově. Jedná se o list generálnímu představenému Společnosti Ježíšovy napsán 15. května 

2006 z příležitosti 50 let od vydání encykliky Heurietis aquas.  Benedikt XVI. jasnějším 

způsobem než jeho předchůdcové podtrhuje to, co je podstatné v úctě Ježíšova Srdce. Cituje 

svou první encykliku Deus caritas est (2006) aby zdůraznil nutnost "setkání" ve vztahu s 

Kristem, které nám dovolí poznat Boha a jeho lásku k nám. To je hluboký význam jmenované 

úcty, která "v symbolu probodeného srdce nalezla své vyjádření." Tady nacházíme "úhrn vší 

opravdové křesťanské spirituality a zbožnosti." Dva aspekty textu osvětlují spiritualitu smíru: 

osobní setkání s Kristem pomáhá vidět dary milosti, které boží láska člověku poskytuje 

(připomeňme si, že toto vděčné uvědomění je nevyhnutný předpoklad touhy oplácet Bohu 

lásku láskou); na druhém místě kontemplace Krista, který se vydal za nás, za mne, nás dělá 

citlivými k utrpení a k potřebám druhých a hlouběji k spasitelné vůli Boží. Ještě víc: "dělá nás 

schopnými vzdát se úplně jeho spasitelské a milosrdné lásce a spolupracovat na díle spásy, 

proměňujíc se v jeho nástroje." 

Povzbuzení k obnově smírné spirituality nacházíme v encyklice Spe salvi (2007) Ve 42. 

kapitole papež vede dialog s mysliteli Frankfurtské školy a upozorňuje spolu s Theodorem W. 

Adornem, že opravdivá spravedlnost vyžaduje nejenom odstranění "všeho přítomného 

utrpení, ale také anulování toho, které je již neodvolatelnou minulostí". Benedikt XVI. z toho 

vyvozuje požadavek "vzkříšení mrtvých" bez kterého by oběti zůstaly neodvolatelně oběťmi. 

Tomu odpovídá křesťanská naděje: "Tento Nevinný, který trpí (Kristus), se stal nadějí-jistotou: 

Bůh existuje, a Bůh dokáže stvořit spravedlnost způsobem, který nedokážeme pochopit, ale, 

který můžeme tušit ve víře. Ano, existuje vzkříšení těla. Existuje spravedlnost. Existuje 

možnost "anulování" minulého utrpení, smír, který znovu nastolí spravedlnost." (Spe salvi 43) 

Smír je tedy dimenze boží spravedlnosti, je to Boží dílo. Jedná se spravedlnost, která 

přesahuje naše lidské právnické chápání, která nás proměňuje, dělá nás spravedlivými. 

Můžeme tady myslet i na vzkříšení mrtvých a na život věčný, jako na Božské dílo smíru, které 

znamená naplnění původního plánu Božího s člověkem. Spe salvi 14 připomíná, že spása v 



tomto významu není individualistická, ale nese s sebou existenciální jednotu Božího lidu a 

může se realizovat pro každého jedince jenom uvnitř onoho "my".  

Způsob, jakým Benedikt XI. rozvíjí učení o očistci, také mluví o smíru, i když ne explicitně. 

Setkání s Kristem "nás proměňuje a osvobozuje, abychom se postupně stali skutečně sami 

sebou." a "v bolesti tohoto setkání je spása. Jeho pohled, dotek jeho srdce, nás léčí 

prostřednictvím proměny, určitě bolestné, jakoby v ohni. Je to však blažená bolest, ve kterém 

nás proniká svatá moc jeho lásky jako plamen a dělá nás tak schopnými být konečně úplně 

sebou samými a tím úplně Božími." (Spe salvi, 47).  Smír chápaný takovým způsobem - jako 

Boží dílo sjednocení všeho v Kristu (Ef 1,10), jako smíření všeho s Bohem (srov. Kol 1,20), 

patří do prostoru eschatologie - je neoddělitelnou součástí křesťanské naděje. Nejedná se 

však jenom o skutečnost budoucnosti, protože "skutečná, velká naděje člověka, která odolá 

všem zklamáním, může být jenom Bůh." Kdo jej potkal, začíná tušit, co to je věčný život (srov. 

Jn 17,3).  "Když jsme ve vztahu s Tím, kdo neumírá, kdo je Život sám a Láska sama, jsme 

součástí života, žijeme." (Spe salvi, 27). Kristus a společenství s Bohem, kontakt se živým 

Bohem, je důvod, proč křesťanská naděje proměňuje přítomnost, působí v ní; je to také 

důvod, proč člověk může mít účast na smírném díle Božím a to hlavně žitím v otevřenosti 

tomuto dílu, žitím před Bohem. 

Myšlenky encykliky, které by mohly být nápomocny obnově smírné spirituality: 

1. "Člověk je vykoupen láskou". Ježíš Kristus je nezasloužená láska, absolutní, který nás 

zachránila. Proto účast na díle vykoupení spočívá především v žití v lásce. Papež dokonce 

přiznává vykupitelskou roli lásce "v prostoru čistě světském. Když někdo zakusí ve svém životě 

velkou lásku, zakusí moment vykoupení." (Spe salvi,28) Mysleme na prostor dialogu a 

společenství, které se tím křesťanům otevírá.  

2. Osobní setkání s Bohem, zvlášť v modlitbě, obsahuje moment, který můžeme považovat za 

smírný - moment očisty, ke kterému dochází, když se člověk a jeho život konfrontuje se 

živým Bohem, který zkoumá srdce, má vždy za následek osvobození od lží, sebeklamu. Bez 

otevřenosti tomuto božímu působení není smírná spiritualita myslitelná. 

3. Citujíc Maxima Vyznavače papež připomíná, že "láska k Bohu se projevuje odpovědností za 

druhé." To sebou nese dva základní znaky smíru. Na prvním místě je to solidarita s druhými, s 

jejich životem a osudem. Papež to formuluje otázkou s ignaciánskou rezonancí: "co můžu 

udělat já?" Připomeňme si, že tato otázka se pramení vždy z mystického základu zkušenosti 

smíru, z touhy oplácet lásku láskou. "Co já mohu udělat, aby druzí byli spaseni, aby i jim 

vzešla hvězda naděje?" (Spe salvi, 48). Na druhém místě jde o boj proti zlu a pozitivní práce 

ve světě. Křesťanská naděje je "naděje aktivní, se kterou bojujeme, aby věci nesebraly zvrhlý 

konec". (Výraz zvrhlý konec převzal papež z Kantova díla Konec všech věcí, konec spájen s 

odmítnutím a historickým fiaskem křesťanství) Jedná se o naději, která si je vědoma 

nedostatečnosti lidských struktur pro dosažení šťastného života; ví, že "člověka není možné 

uzdravit jen zvenčí". Proto se neomezuje na očekávání lepšího světa v budoucnosti, ale 



udržuje svět "otevřený pro Boha" a proměňuje jej zevnitř. Positivní působení ve světě spočívá 

hlavně v otevřenosti pravdě, lásce a dobru; znamená to jako být jako svatí "spolupracovníky 

Boha" na spáse světa. Svatí zastavují šíření zla a udržují otevřenost vůči Bohu, vůči dobru, 

lásce, pravdě - začínajíc ve vlastním srdci. Jsou - když použijeme biblickou smírnou 

terminologii - osobami stojícími v trhlinách, tam, kde se hradby lidství řítí, dokonce v 

samotném pekle (srov. Spe salvi, 34.37).  

 4. Křesťanská naděje pomáhá člověku dozrávat v utrpení. Tady potkáváme další stránku 

smíru: útěchu, ve smyslu milující spoluúčasti v utrpení, jak ji chápal sv. František Saleský. 

Především Bůh je Těšitel, který je s námi v naší opuštěnosti. Kdo to zakusil, je schopen 

přijmout bolest a přiblížit se k těm, kteří trpí. Benedikt XI. nastiňuje tady vážnou reflexy o 

sociálním jednání ve vztahu k naději. Podle ní to podstatné pro obnovu ducha smíru spočívá 

v ochotě "trpět s druhými, trpět za ně; trpět pro lásku k spravedlnosti a pravdě" (Spe salvi, 

39). Otázka, kterou papež následně formuluje - Je toto všechno pro mne tak důležité, aby mi 

to stálo za to, že se vystavím riziku utrpení, nebo že budu skutečně trpět? - složí k tomu, 

abychom posoudili hloubku a sílu své smírné spirituality.  

5. Nakonec Benedikt XVI. připomíná význam náboženské praxe smíru - obětovat malá 

utrpení, protivenství a těžkosti každého dne. Upozorňuje, že v této praxi se objevovaly někdy 

i prvky přehnané až nezdravé. (Spe salvi, 40) Máme tedy používat zdravý rozum a nesnažit se 

udržet při životě formy, které dnes už neobstojí, ale na druhé straně neodmítat to, co může 

sloužit prohloubení života. Papež vybízí znovu objevit cenu malých, každodenních obětí také 

jako způsob pedagogie lidství. Je to cesta nepatrná, která však člověka uschopňuje k velikým 

a radikálním rozhodnutím. 

"Co znamená "obětovat"?  Včlenit své malé těžkosti do velikého spolu-trpění s Kristem, a stát 

se tak součástí pokladu soucitu, který potřebuje lidská rodina. Takovým způsobem malé 

denní nepříjemnosti můžou nalézt svůj smysl a podílet se na růstu lásky a dobra mezi lidmi. 

Měli bychom se skutečně zeptat sami sebe, jestli by se tohle nemohlo znovu stát pro nás 

smysluplnou perspektivou." (Spe salvi, 40)  

Slovo smír použil Benedikt XVI. jenom jednou a to v jeho božské dimenzi. Přesto encyklika 

Spe salvi obsahuje důležité linie, které nás mohou orientovat při aktualizaci spirituality smíru. 

Je to možné díky jejímu hlubokému propojení s tématy jako spása, naděje, zlo, utrpení, 

oběti, spravedlnost, lásky, soucit a život věčný.  

8. Jak může historie napomoci novému pohledu na současnost 

Abychom mohli uzavřít tuto kapitolu, chci podčárnout, že není možné zdnešnění spirituality 

smíru bez toho, abychom měli na paměti její historii. Je třeba být si vědomi hlavně vnitřního 

protiřečení, kterým smírná spiritualita prošla: zrodila se z touhy mít účast na vykupitelském 

díle Kristově; rozvíjela se však v časech schizmat, sekularizace, vzniku nových světů 

vzdálených Církvi; negativní posuzování těchto skutečností došlo tak daleko, že překroutilo 

smysl smíru, způsobilo, že nezůstal na svém vlastním místě (v ráně hříchu a zla), že se 



posunul od solidarity ve hříchu (která jej charakterizuje a umožňuje dávat svědectví o spáse) 

k velkodušnému, ale někdy farizejskému odčiňování hříchů "těch druhých." Současné cítění 

rázně odmítá toto dědictví. Druhý vatikánský koncil nám nabízí velkou příležitost uzdravit 

negativní prvky minulosti začínaje principy, které přináší Gaudium et spes a smírná praxe v ní 

implicitně zahrnuta v různých formách působení křesťanů v dnešním světě.  

Spiritualita smíru se v jistých momentech vzdálila od principu lásky - od touhy oplácet lásku 

láskou - k linii odčinění hříchů a vynáhradě za urážky. Když tyto zůstaly odděleny od svého 

pramene mystiky a lásky, docházelo ke zdůrazňování bolestného charakteru oběti a významu 

utrpení samého o sobě. Bezpochyby současné odmítání oběti a radikálního vydání se má 

zčásti svůj původ v negativní stopě, kterou toto zanechalo v kolektivní mentalitě. Jestliže 

všechny dimenze smíru znovu nenaleznou svůj pravý původ a smysl v touze odpovědět 

láskou na lásku boží, ve které budou nacházet impulz činnost i utrpení, spiritualita smíru je 

odsouzena k zániku.  
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LITURGICKÉ VYJÁDŘENÍ SMÍRU 

Fernando Millán Romeral 

Úvod 

Svátosti nejsou pouhými instrumenty, neboli kanály přes které k nám proudí milosti. Jsou 

silně expresivní, jsou ohlášením a v jistém smyslu dramatizací dějin spásy; v nich se přehrává 

drama existence se svými světly i stíny, se svou negativitou (hřích, zlo) i vítěznou positivitou 

(milost, spása). Proto, když se pokoušíme vysvětlit nějaký pojem antropologické teologie, 

jako je v našem případě koncept smíru, můžou mít svátosti velký pedagogický význam, 

přibližují nám jej symbolickým a rituálním způsobem. Pokusíme se jej tedy zobrazit (osvětlit, 

pochopit) vycházejíc ze zkušenosti odpuštění, která se prožívá a slaví zvláštním způsobem ve 

svátosti smíření neboli pokání. Vycházíme z předpokladu, že k tajemství vykoupení má smír 

obdobný vztah, jako zadostiučinění k odpuštění ve svátosti smíření. 

Svátost smíření má nesmírný antropologický obsah. V jistém smyslu víc než svátost 

eucharistie neboli křest. Je to dramatizace teologické antropologie, křesťanského života, 

svobody a milosti, hříchu a obrácení. Můžeme říci, že je to divadelní představení o existenci 

pojaté z křesťanského hlediska.  

V současnosti svátost smíření prochází krizí, což je skutečnost, kterou v naší reflexi nechceme 

obejít. V odmítání a nepochopení zadostiučinění v jistém pastorálním prostředí můžeme 

vytušit také důvody pro odmítání myšlenky smíru v oblasti spirituality. Vidím nutnost dvojího 

pohledu: k pramenům zjevení, tradici a historii a na druhé straně k současné realitě sociální, 



kulturní a církevní. Jedině tak může být toto skromné dílo k užitku řeholníků a řeholnic, který 

jsou spiritualitou svých institutů zváni k prožívání smíru. 

1. Historický přehled 

Chci upozornit, že naše členění historie zadostiučinění neodpovídá etapám, do kterých se 

obyčejně člení historie svátosti smíření. Důvod je jasný: když se přešlo od primitivního, 

veřejného pokání k pokání tarifovanému, zadostiučinění si uchovalo tu samou pozici - mezi 

vyznáním a rozhřešením, jako i přísnost, která charakterizovala primitivní zpovědi. Až později 

se tento element postupně transformoval až do stavu, že se stal pouhým přívěskem svátosti. 

Teď tedy přistupme k jednotlivým etapám. 

a, antický model pokání (veřejné) 

I když experti rozlišují v tomto období ještě některé konkrétní etapy, můžeme říci, že během 

šesti nebo sedmi prvních staletí byla v platnosti veřejná forma pokání. Celý proces měl jistý 

komunitní charakter, byl viditelný. Pro pochopení této formy pokání musíme mít na paměti 

tři základní skutečnosti: bylo uplatňováno jenom u těžkých hříchů - veřejných i neveřejných. 

Ostatní hříchy byly odpouštěny různými praktikami jako půst, modlitba, almužna. Za druhé: 

nebylo možné jej opakovat - bylo tomu tak zřejmě proto, že těžký hřích spáchaný po křtu v 

tak malých komunitách, kde byli křtěni dospělý po velmi náročné a dlouhé přípravě, byl 

opravdu zřídkavý.  Nicméně od čtvrtého století byly připuštěny některé výjimky - například 

bylo možné dát viatikum i těm, kdo opakovaně odpadly od víry. Třetí faktor, který je třeba 

mít na paměti, je, že tato forma pokání byla silně svázána se křtem, v jistém smyslu 

napodobovala jeho proces a některými Církevními otci byla považována za druhou desku 

spásy (výraz tvrdě odsouzen Lutherem i Kalvínem). Svatý Ambrož hovoří o křtu vodou a křtu 

slz.  

I když jsme si vědomi různých odlišností ve formách svátosti smíření v prvotní církvi, jedno je 

jisté: konat pokání (ve smyslu zadostiučinění) bylo jejím centrálním, podstatným prvkem. Až 

do té míry, že ostatní prvky svátosti - vyznání hříchů a rozhřešení byly považovány za 

druhořadé. Konání pokání spočívalo v sérii skutků, které mohly mít charakter osobní, 

sociální, nebo liturgicko-církevní. Proces pokání mívat tři etapy. V první se kajícníkům říkalo 

flentes, protože vyloučeni se společenství plakávali u dveří chrámu a prosili vcházející bratry 

o modlitbu a o pomoc. Pak se stali audientes - mohli se již účastnit liturgie slova a nakonec 

mohli v přesně určené kající pozici zůstat až do konce liturgie, ale nemohly přijímat 

Eucharistii. Říkalo se jim tehdy substrati. Nemůžeme si nepovšimnout, jak hluboce 

naznačovaly tyto etapy postupné přibližování se kajícníka ke znovuobnovení společenství - 

jak svátostního tak církevního, které bylo hříchem narušeno. 

Zamysleme se nad významem tohoto kajícího konání, abychom se pak mohli posunout k 

osvětlení spirituality smíru. Nejvíc vystupují do popředí tyto prvky: zviditelnění lítosti a touhy 

po obrácení a církevní rozměr. Celý proces se rodí z přesvědčení, že hřích narušuje jednotu 

společenství, zraňuje Církev. Celá Církevní obec doprovázela kajícníka na jeho cestě obrácení, 



modlila se za něho a dokonce celé společenství přijímalo dobrovolně jisté skutky pokání, aby 

se spojilo s kajícníkem v zápasu proti hříchu. Celý proces pak končí absolucí, rozhřešením, 

které také bylo chápáno v první řadě jako smíření s Církví, znovu začlenění do společenství. 

Dokonce můžeme říci, že největším pokáním bylo vidět sebe odloučeného od společenství 

božího lidu.  

b, tarifní svátost smíření 

Veřejná forma pokání byla vhodná pro církev s malými komunitami s přísným, selektivním 

procesem inicializace. Tam byla možnost post penitenciálního těžkého hříchu téměř 

nemyslitelná. Jenomže, jak je známo, s kvantitou se ztrácí kvalita. To platilo i o prvotní Církvi. 

Post - penitenciální hříchy byly stále běžnější a jelikož svátost pokání nebylo možné 

opakovat, hříšník byl mnohdy ponechán svému osudu. To se negativně odrazilo nejenom na 

praxi svátosti pokání (stále více byla rezervována pro umírající), ale také na celém svátostním 

systému Církve. Byli stále častější "stálí kajícníci" kteří si svátost smíření odkládali na konec 

života, ale nepřistupovali k Eucharistii. V této situaci byla "nová" forma svátosti smíření, 

kterou šířili mniši z Irska, Skotska a Anglicka, přijímána pozitivně a zakrátko se rozšířila po 

celém kontinentě. Byla soukromá, mohli ji vykonávat i kněží nejenom biskupové, nebyla 

rezervována jen pro těžké hříchy a - v čem spočíval podstavný rozdíl - bylo jí možno 

opakovat. Vznikly libri poenitentiales, které i když zpočátku udělali dobrou službu 

zpovědníkům, kteří podle nich udíleli pokání za jednotlivé hříchy, s postupem času 

napomohly k deformaci chápání svátosti smíření. Mívaly dva sloupce - v prvním možné 

hříchy a ve druhém odpovídající tarify - tresty. V této době se do kající praxe dostala jedna 

figura z germánského právního řádu, která má význam pro naše téma. Jedná se o "záměnu" v 

případě krveprolití. Když došlo k vraždě, pokládalo se za samozřejmé, že rodina zabitého má 

právo na pomstu, ale tato mohla být "zaměněna", v případě, že rodina zabitého byla ochotna 

přijmout jistou sumu peněz od viníka. Jinými slovy, byla stanovena jistá cena smrti. Tato 

mentalita vešla do penitenciárních knih a tak bylo možné kompenzovat jedno pokání jiným. 

Např. nechat odsloužit dvanáct mší nahrazovalo měsíc půstu. Některé z těchto možných 

záměn zohledňovali osobitosti kajícníka (starý, nemocný, chudý), ale zakládaly se také na 

komunitním a církevním cítění (všichni si vzájemně pomáháme v pokáních). Příklad najdeme 

v penitenciáli Pseudo Teodora: "Ten, kdo nezná žalmy a pro svou slabost se nemůže postit, 

ani bdít, ani poklekat, ani držet zdvižená ramena, ani padat na tvář, ať najde někoho, kdo 

vykoná pokání za něho a zaplatí mu zato. Neboť je psáno: Neste břemena jedni druhým (Gal 

6,2). " Kající duch prvotní Církve se však postupně měnil v obchodnickou mentalitu. V mnoha 

případech byla tato možnost zneužívána hlavně bohatými kajícníky. Tak penitenciál Pseudo 

Edgarda z X. století klidně vysvětluje, že bohatý člověk může své skutky pokání rozdělit mezi 

chudé, neboť si to může dovolit. Materií penitence byl - jako jsme již uvedli - půst, pak 

recitace žalmů, noční bdění v kostele, návštěva hrobů svatých a podobně. Nás však více 

zajímá změna v mentalitě kajícího zadostiučinění. Již se nejedná o vyjádření obrácení a lítosti, 

ale o splacení dluhu. O smír - ale ve smyslu navrácení něčeho, co dlužíme. 



c, soukromé pokání 

V historii svátosti smíření v jistém období došlo ke změně schématu: vyznání - zadostiučinění 

- rozhřešení na vyznání - rozhřešení - zadostiučinění. Ke změně došlo pozvolna a důvodem 

bylo především zdiskreditování praxe skutků kajícnosti. Zneužívání možnosti záměn vyvolalo 

již v IX. století pokus o reformu na dvoře Karla Velikého. Bylo navrženo zrušení 

penitenciálních knih a návrat ke kající praxi prvotní Církve avšak s jistou modifikací - veřejné 

pokání mělo být jen za veřejné hříchy - pohoršení, ostatní hříchy patřily do soukromé 

zpovědi. Nová forma veřejného pokání spočívala v tom, že kajícník se na Popeleční středu 

obžaloval před biskupem, během půstu vykonal určené pokání a na Zelený čtvrtek dostal 

rozhřešení. Klérus - a můžeme říci Církev jako celek - tuto formu nepřijal. Praktikovala se 

jenom v jistých geografických zónách. Objevují se i další formy pokání - kající putování a 

kolektivní rozhřešení při zvláštních příležitostech.  

V X. a XI. staletí se vysluhování svátosti smíření již podobá tomu, co známe dnes. Vyznání a 

rozhřešení tvoří jediný akt a vykonání zadostiučinění je posunuto nakonec. Dokonce samotný 

akt zpovědi se začíná považovat za akt zadostiučinění pro pokoru, hanbu a podřízení se 

Církvi, které se vyžadují od kajícníka. Změna pořadí v součástích svátosti smíření předpokládá 

změnu v pohlížení na význam skutku zadostiučinění. Vedly se různé diskuse o tom, jestli je 

vůbec podstatním prvkem svátosti. V každém případě mu již nebyl připisován takový 

význam, jako v prvotní Církvi. Následně se začaly více uplatňovat kající praktiky v časech 

živelných pohrom nebo epidemií a v postním období. Šíří se praxe odpustků a kajícího 

putování. Když pak Luther zpochybňuje smysl pokání ve svých dílech, nemá tím na mysli 

svátost pokání jako takovou.  

d, protestantská reforma 

Téma svátosti pokání mimořádně přitahuje Luthera, snad pro drama existence (hřích, milost, 

odpuštění) které reprezentuje. Důvody, proč ve svých pozdějších dílech popírá, anebo 

alespoň zpochybňuje svátostný charakter zpovědi, jsou různé: chybí jasný a přesný znak 

ustanovený Kristem, který předpokládá odpuštění hříchů - i když připouští, že svátost má 

původ ve "svázat - rozvázat" u Matouše, nepokládá to za dostatečný biblický podklad. 

Odmítá učení scholastiků o dokonalé lítosti. Vyznání hříchů sice doporučuje, ale nevidí 

důvod, proč by mělo být adresováno jenom knězi a zdůrazňuje, že nemůže být považováno 

za podmínku odpuštění hříchů. Ale největší odmítnutí Luthera a ostatních reformátorů je 

zaměřeno na zadostiučinění. Princip sola fides, sola gratia, se podstatně protiví možnosti 

učinit zadost, což podle něho neodvratně vede k teologii skutků a zásluh. Jediné opravdivé 

zadostiučinění je to Kristovo na kříži, kde byla dokonána naše spása. To je poselství spásy, 

které musíme s vírou přijmout. Snaha o zadostiučinění, zasloužení si odpuštění hříchů je pro 

Luthera zvrácenost v samotné dynamice spasení. Církev nemůže nikomu uložit skutek 

zadostiučinění, kterého cílem by bylo odčinit trest za hřích, který již byl Bohem odpuštěn, 

protože takový trest neexistuje. Učit, že existuje, by znamenalo znevažovat vykoupení 

Kristovo. (...) Kristus skutečně zadostiučinil za hříchy celého světa a odčinil celý trest. Již není 



možné nic přidat k tomuto dokonalému zadostiučinění. (P. Adnés, Pokání) Kalvín je ve svých 

názorech Lutherovi podobný. Tvrdí, že mluvit o zadostiučinění a nějakém odpykání viny se 

protiví pravdě o nijak nezaslouženém odpuštění hříchů, které jasně ohlašují Písma.  

Kalvín odmítá myšlenku, že přijetí zla a utrpení, které nás v životě potkávají, může sloužit 

jako dostiučinění nebo odčinění viny.  Je jasné, že Bůh nás občas napravuje tím, že nám 

posílá utrpení a trestá nás různými neštěstími. I když věřící mají přijmout tyto situace 

poslušně a s vírou, toto přijetí nikdy nemůže být považováno za výkupné, neboli čin, který by 

zasluhoval Boží odpuštění. Po odpuštění nezůstává žádný trest a je zbytečné a pyšné 

pokoušet se "dostiučinit". Jediné možné dostiučinění spočívá v sjednocení s Kristem, který 

jediný je smírem a zadostiučiněním. 

e, Tridentský koncil 

Podívejme se, jak na argumenty reformátorů odpověděl Tridentský koncil. Když jedná o 

poslední součásti svátosti smíření -  o zadostiučinění, říká: "v každém čase a na každém místě 

byla doporučována našimi Otci křesťanskému lidu." Koncil také rozlišuje mezi trestem a 

vinou (co protestanti odmítali) a poukazuje na podstatnou zlobu hříchu spáchaného po křtu, 

který zaslouží jiné zacházení, nežli hřích spáchaný v nevědomosti před křtem. Zadostiučinění 

má podle koncilu účel: 1.výchovný - učí nás být si vědomími vážnosti hříchu, nebanalizovat 

jej a být více bdělí. 2.léčivý - zadostiučinění pomáhá hojit rány a následky hříchu a odstranit 

zlozvyky. Kromě toho se mu připisuje také účinek ochranný - jako jistý způsob odvrácení 

Božího trestu. Koncil odkrývá ještě jeden, i z ekumenického hlediska velmi zajímavý smysl 

zadostiučinění: smysl kristologický. Připodobuje nás Kristovi a sjednocuje nás s ním. Z druhé 

strany zadostiučinění, kterým "platíme" za naše hříchy není ve skutečnosti naše, ale vychází z 

Krista, který působí v nás, a proto se jím nemůžeme v žádném případě vychloubat, jakoby to 

byla nějaká naše zásluha. Oplatí se citovat tento krásný koncilní text: "Skutečně, 

zadostiučinění, kterým platíme za naše hříchy, není naše. Jsme jej schopni jedině díky Ježíši 

Kristu, protože my nic nezmůžeme sami ze sebe, všechno však můžeme v tom, Který nás 

posiluje (srov. Flp 4,13). Tak člověk nemá, čím by se vychloubal, protože všechna naše sláva je 

v Kristu (srov. 1Kor 1,31), ve kterém žijeme, ve kterém zadostučiňujeme, přinášejíce tak ovoce 

hodno pokání (srov. Lk 3,8), které od Něho má svou sílu, skrze Něj je obětováno Otci a skrze 

něj je Otcem přijímáno." 

Koncil nakonec připomíná, že formy zadostiučinění můžou být různé - pokuty určené 

zpovědníkem, svobodně zvolené skutky kajícnosti nebo trpělivé přijetí božích dopuštění. Tím 

Tridentský koncil obnovil zdravý duchovní i asketický realizmus, který neredukuje 

zadostiučinění na nějaký umělý, strojený přívěšek, ale nasměroval ji k zralému a uváženému 

přijetí těžkostí života. 

Speciální zmínku zaslouží španělští teologové, jako Francisco de Vitoria nebo Melchor Cano, 

který v otázce dostiučinění kladou důraz na "spravedlnost". Mají na zřeteli, že se nejedná o 

spravedlnost lidskou, upravující vztahy mezi dvěma rovnocennými subjekty. Obrovský rozdíl 



mezi viníkem a Bohem dělá nemyslitelným přiměřené dostiučinění, nebo smír ale zároveň 

vyzývají uváženě a se vším realizmem k tomu, aby kajícník udělal vše, co může, spoléhajíc na 

Boží milost. Člověk není schopen zadostiučinit tak, aby zaplatil a napravil efekt hříchu, ale 

také se nemůže vyhnout odpovědnosti odpovědět na Boží odpuštění, udělat, co je v jeho 

silách, aby zmírnil následky spáchaného zla. 

2. Nový pohled na zadostiučinění 

a, Ordo penitencie z roku 1973 

Novodobé dokumenty Magisteria přinesli obohacení v chápání zadostiučinění a tedy i smíru. 

Má sloužit k obnově života , protože je to život (můj, druhého, druhých, světa a Církve), který 

utrpěl negativním následkem hříchu. Je to hřích (můj, hřích světa), který působí bolest nebo i 

smrt obětí. Smír nás tedy staví do kontaktu s tajemstvím spasení, které již můžeme cítit a 

zakoušet i když v křehké podobě a někdy zastíněné negativitou zla a utrpení. "Opravdivé 

obrácení se uskutečňuje prostřednictvím zadostiučinění za hříchy, změnou života a nápravou 

škod. Objekt a množství zadostiučinění se má přizpůsobit každému kajícníku tak, aby napravil 

řád, který porušil a byl léčen lékem opačným tomu, co způsobilo jeho nemoc. Je vhodné, aby 

zadostiučinění skutečně bylo lékem na spáchaný hřích a nějakým způsobem obnovovalo 

život. Tak se kajícník "zapomínajíc na vše co je za ním" je znovu vštípen do tajemství spásy a 

pokračuje v cestě vstříc budoucímu dobru." (Ordo paenitentiae, 6) 

b, Postsynodální exhortace "Reconciliatio et paenitentia" 

Exhortace Jana Pavla II. adresovaná Církvi po synodu z roku 1983 zdůrazňuje, že 

zadostiučinění jakožto lidský skutek nemůže sám ze sebe usmířit, neboli napravit zlo, které 

hřích způsobil. Zadostiučinění má podstatní kristologickou dimenzi, to znamená, spočívá ve 

sjednocení s Kristem. Je to ovoce utrpení našeho Pána Ježíše Krista: "Jaký je význam skutku 

pokání? Není to v žádném případě cena, která se platí za odpuštěný hřích, protože žádná 

lidská hodnota není srovnatelná s tím, co jsme obdrželi - s plodem nejdrahocennější krve 

Kristovi. Skutky zadostiučinění vycházejí z myšlenky, že hříšník, kterému bylo odpuštěno, je 

schopen přidat vlastní umrtvování tělesné i duchovní, dobrovolné, nebo alespoň přijaté, k 

umučení Kristovu, které mu získalo odpuštění." (Reconciliatio et paenitentia, 31-C) 

Zadostiučinění také předpokládá rozhodnutí pro nový život. Proto Jan Pavel II. trvá na tom, 

aby skutky kajícnosti nespočívali jenom ve formulích, které je třeba odrecitovat, ale mají 

spočívat v skutcích zbožnosti, milosrdenství a smíru. Mají směřovat k té oblasti života, která 

je nejvíce postižená hříchem. Nakonec dokument připomíná výchovní a uzdravující dimenzi 

pokání poukazujíce na to, že "po rozhřešení zůstává v křesťanu oblast stínu", že zranění a 

škody způsobené hříchem zůstávají i o jeho odpuštění. 

c, Nový katechizmus katolické Církve  



Nová katechizmus Katolické Církve věnuje tématu zadostiučinění tři body a již před tím, v 

kapitole věnované pokání, hovoří: "vzít svůj každodenní kříž a následovat Ježíše je nejjistější 

cestou pokání." (KKC 1435) Ze začátku je téma zadostiučinění směřována ke škodě, která je 

hříchem způsobena bližnímu a k potřebě jí napravit. Například vrátit ukradenou věc, odvolat 

lži, kterými jsme poškodili někomu dobré jméno atd. Nejvíc poškozen je však hříšník 

samotný. V posledních letech se rozvíjí teologie hříchu, která poskytuje hlubší poznání účinků 

hříchů a hříšníků samotných. Urážka Boha je také urážkou Církve, společnosti, historie a 

přírody. Proto zadostiučinění má být zaměřeno na obnovení narušené harmonie. Této 

"léčební" dimenzi zadostiučinění, Katechizmus nečekaně přiřaďuje dimenzi smíru, užívajíc 

slovníku, který z posledních dokumentů Magisteria již úplně vymizel (zadostiučinit, usmířit). 

Nakonec Katechizmus znovu připomíná podstatní kristologický rozměr pokání, které nás 

přetváří v podobu Krista, "Jediného, který usmířil naše hříchy jednou provždy."(KKC 1460) 

2. Odmítání kulturou a skrytá přítomnost 

Moderní společnost charakterizuje jistý paradox, který nepochybně ovlivňuje i křesťanskou 

kulturu: popíráme zlo, hlavně hřích jako teologickou skutečnost, vyznáváme, i když ne příliš 

promyšleně, antropologický optimizmus. A na druhé straně jsme schopni odhalovat hrozné 

následky zla, které postihuje oběti všeho druhu, solidarizovat s nimi, volat po spravedlnosti a 

potrestání viníků, kteří se tak stávají pachateli zla, které neexistuje. Naše kultura se pokouší 

racionálně "rozpustit" vinu sledujíc filosofii: "pochopit znamená odpustit." Zlo se tak obrátí v 

nehodu, mýtus překonaných primitivních koncepcí. Intelektualizmus věří, že koncepty jako 

hřích, hříšník, vina a odpuštění jsou prvky dramatu, který už máme za sebou. Tento pohled 

nejenom že krade možnost odpuštění - již není nic, co by bylo potřeba odpouštět, protože 

všechno lze ospravedlnit, ale vede k paradoxu, že jediná vina je věřit v nějakou vinu a 

odpuštění je jediný hřích. 

Přitom jsou v naší kultuře, pramálo nakloněné lítosti, pokání a odčiňování zla, k vidění 

mnohá umělecká ztvárnění každého typu, která vyjadřují něco podobného, jak máme my 

věřící ve formě skutku zadostiučinění při zpovědi.  Snad tento jev mluví o potřebě 

zadostiučinit, která je esenciální součástí lidské bytosti. Kulturní, literární a kinematografické 

projevy umožňují vidět, že lidská bytost, když se s minimální upřímností a odpovědností 

otevře skutečnosti, cítí potřebu usmířit, zadostiučinit za spáchané zlo. (Například film Misie 

(1986) Rodrigo Mendoza, po zavraždění svého bratra cítí nutkavou potřebu vrátit se k 

indiánům (obětem) vlečíc ty samé zbraně, kterými je krátce před tím zotročoval. Až když se 

jeden z nich na něho usmál, cítil, že mu bylo skutečně odpuštěno.)  

Chtěl bych se ještě zmínit o výzvě, kterou pociťuji ze strany současných židovských myslitelů 

a které se dotýká přímo našeho tématu. Po otřesné zkušenosti holocaustu se židovské 

myšlení silně vzepřelo myšlence odpuštění povrchního, lehkého, které by se obrátilo v novou 

potupu obětí a konec konců by bylo banalizací lidské historie. U některých židovských 

myslitelů (Jankélévitch, Améry) nacházíme dokonce vnímání křesťanského odpuštění jako 

odpuštění nezáživné, beztvaré, nerozlišující, jako amnestii, která se ve jménu milosrdenství 



Božího vysmívá obětem zla. Je jasné, že opačné řešení - spravedlivé potrestání, nebo pomsta, 

by vedly jenom k množení zla. Neměli bychom z toho ani vyvodit jednoduchý závěr, že "je 

třeba více hovořit o hříchu". Tito autoři nás vyzívají zamyslet se nad užíváním a zneužíváním 

slova "odpuštění". V tomto smyslu nás židovství provokativně vybízí k znovu objevení toho 

nejlepšího z naší tradice, k poznání nejhlubšího smyslu odpuštění. A tam vchází do hry to, co 

nazýváme "zadostiučinění", neboli "smír". Použiju dva krátké úryvky z knihy S. Wiesenthala, 

Hranice odpuštění, která se zakládá na osobní zkušenosti života v koncentračním táboře.  

"Pamatuji si, že jedna moje přítelkyně napsala čtyřicet dopisů mezi svátky Rosh Hashanah a 

Yom Kippur lidem, o kterých si myslela, že jim nějakým způsobem ublížila. Šlo o zcela odlišný 

druh pokání, než ten, co dostávají u zpovědi katolíci: Pomodli se Otče náš, nebo Zdrávas 

Maria. I když původ tohoto rytu mohl být snaha o zadostiučinění, v současnosti zůstal z něj 

jenom slabý obleček." 

"Je třeba prosit o odpuštění toho, komu jsme ublížili. Toto osobní setkání je ´sine qua non´, 

když se jedná o hřích mezi dvěma lidmi. Židovství tvrdí, že nejlepší způsob, jak se oběť vyléčí a 

útočník zažije skutečnou změnu, je prostřednictvím vzájemného setkání, komunikace. Jenom 

potom je možné být v pokoji i s Bohem." 

3. Hlas teologů 

Vícero teologů se podejmulo "myslet zadostiučinění", jako součásti svátosti smíření z jeho 

teologického základu a z jeho významu napříč stoletími. Vybíráme některé z nich:  

a, Karl Rahner 

Velký německý teolog věnoval tématu své dílo: "Zapomenuté pravdy o svátosti pokání". 

Hermeneutický předpoklad pro pochopení zadostiučinění je v rozlišení mezi křtem 

(nezasloužený dar) a pokáním (bolestný "křest", který předpokládá lidskou odpověď). V 

pokání pokřtěného jsou skutky zadostiučinění součástí samé podstaty svátosti. Jimi se 

kajícník stává jistým způsobem instrumentální spolupříčinou odpuštění, neboli 

koncelebrantem. V tomto smyslu skutky kajícníka (lítost, vyznání, zadostiučinění) 

spoluvytvářejí odpuštění a odrážejí dialogální charakter svátosti a chceme li i tajemství spásy. 

Rahner poukazuje na rozdíl mezi osobou (neuralgickým centrem rozhodnutí) a přirozeností 

(rozvinutí tendencí, skutků, jednání). Obrácení ve smyslu metanoie se uskutečňuje v osobě, 

ale ne vždy se projeví úplně v její přirozenosti, ve skutcích a v chování. Proces od upřímného 

"osobního" obrácení k obrácení "úplnému" je obtížný a dlouhodobí. Hřích odmítnutý na 

rovině osoby, dále působí v ostatních oblastech našeho bytí; můžeme vnímat jeho stopy, 

zranění a důsledky v různých dimenzích osobního i sociálního života. Proto věřící musí 

bojovat proti následkům hříchu, které nás zarmucují, připomínají nám naši křehkost a slabost 

a udržují nás v bdělosti. Máme k dispozici tři prostředky: milost Boží, bez níž nic nezmůžeme; 

naše skutky pokání a solidaritu a společenství Církve, kam Rahner zařazuje odpustky. 

Zadostiučinění tedy odpovídá povaze hříchu (znamená brát hřích a jeho následky vážně) a 

samotné konstituci lidské bytosti.  



b, Teologie osvobození 

I když se zdá, že teologie osvobození nevěnovala pozornost svátostem a už vůbec ne tématu 

pokání, není tomu celkem tak. Abychom mohli na problematiku nahlédnout z jejího úhlu, 

musíme mít na paměti klíčové kategorie "nasazení pro chudé", "ústřednost Božího 

království", "mučednictví". Hřích je v teologii osvobození důležitým prvkem. Znamená 

nespravedlivost, násilí, které ničí svět a způsobuje utlačování chudých. Proto svátost pokání 

není jenom individuální odpuštění Bohem, nebo smíření se s Církví, ale i objektivní historické 

smíření, které předpokládá osvobozující konání, budování království. "Smíření s Církví musí 

člověka vést k odčiňování následků hříchu osobního y sociálního, ke "snímání hříchů světa" 

následujíc Ježíšovu cestu. V pokání Církev prorocky ohlašuje milosrdenství Boží, odsuzuje 

hřích světa a zprostředkováním Ducha svatého na odpuštění hříchů započíná jeho 

transformaci. Dynamizmus Ducha svatého vede k osvobození z každého otroctví." (V. Codina, 

Svátosti 1990) 

Hřích nese sebou řadu následků sociálních a historických. Také smíření musí mít historickou a 

sociální odezvu - to je předmětem zadostiučinění. Jinak by byla svátost smíření jenom úsilím 

o psychologické očištění.  

3. OD ZADOSTIUČINĚNÍ KE SMÍRU 

Pokusím se teď o nastínění možného chápání smíru ve světle zadostiučinění ve svátosti 

smíření. Připomínám základní přesvědčení: pozice, kterou zajímá zadostiučinění vůči svátosti 

smíření, je ta sama, kterou zajímá smír vůči tajemství spásy. Samozřejmě bude mít toto 

srovnání své nedostatky, pozorný čtenář však jistě nalezne užitečné paralely pro lepší 

pochopení pozice smíru v duchovním životě. Myslím, že termín "(za)dostiučinit" je navzdory 

svému historickému významu nevhodný. Ve skutečnosti hovořit o tom, že jsme schopni 

"dost učinit" pro odčinění hříchů nebo zasloužení si odpuštění, by znamenalo zvrácené 

chápání spásy. Anulovali bychom tím to obrovské "plus" lásky Boží v Kristovi, jediné skutečné 

zadostiučinění, na kterém však můžeme v pokoře mít účast (a to je naše jediná šance "učinit 

dost").  

Rozdělil jsem svou reflexy do čtrnácti bodů. 

1. Křesťan bere vážně hřích, který však není ani první, ani poslední ani centrální skutečností 

jeho pohledu na svět. Slovo spásy odmytizuje zlo tím, že nás učí vidět Boží lásku a nabídku 

spásy jako to první (co přichází s iniciativou, co nás tvoří), to centrální (co dává naší existenci 

smysl) a to poslední (náš cíl a povolání). Jenomže hřích je tu také, nepopíratelně působí a 

zanechává oběti. Nakonec, i když nechceme chápat spasení jenom na pozadí negativity a 

hříchu, nemůžeme hovořit o smíru (o uzdravení, o spáse) jestliže není co usmiřovat (uzdravit 

nebo spasit).  



2. Věříme pevně, že Kristus svým životem - umučením - smrtí a zmrtvýchvstáním přemohl 

moc zla, hříchu a smrti. Svátost smíření má paschální dimenzi, jestliže ji nechceme považovat 

za magický obřad. Jako každá svátost je oslavou vítězství.  

3. Žijeme v mezidobí mezi "již" a "ještě ne". V této vzrušující etapě je křesťan pozýván přidat 

se k Ježíšovu vítězství. Již jsme z něho zakusili ve křtu, ale zatím ne naplno, protože žijeme v 

zajetí křehkosti, porušitelnosti a žádostivosti. V tomto smyslu nám pokání připomíná 

ustavičné obrácení (zdravé napětí), vlastní věřícímu, který se již raduje ze spásy i když v 

nostalgii své křehkosti. Proto v prvotní Církvi svátost smíření odkazovala na křest a zároveň 

se orientovala na Eucharistii jako na závdavek budoucího spasení a eschatologické hostiny. 

Pokání mimořádně silně zobrazuje dramat eschatologického napětí života křesťana.  

4. V tomto boji proti hříchu pociťujeme potřebu odpuštění a osvobození. Jedině milost Boží 

nás může vysvobodit z naší bídy a slabosti. My jsme první "usmířeni" a náš smír bude mít 

vždycky charakter odpovědi. Jsme hříšníci - to značí, že nejenom věříme ve zlo a hřích - ale 

uznáváme, že z části pro lidskou křehkost a z části pro zneužívání svobody, hřešíme.   

5. Ve svátosti smíření vyjadřujeme a účinně slavíme celou tuto dynamiku. Cítíme lítost nad 

vykonaným zlem, vyznáváme své hříchy a to že jsme hříšníci, obdržíme milosrdné a 

obnovující Boží odpuštění prostřednictvím Církve a radostně se postavíme do služby 

Království. A to všechno v touze, aby náš život a naše působení (skutky pokání) napomohly 

směřování historie v opačném smyslu, než působil hřích. 

6. V tomto smyslu zadostiučinění může zajímat různý časový prostor v procesu smíření - 

může být umístněna mezi lítost - vyznání a rozhřešení - tak, jako bylo prožíváno v prvotní 

Církvi, nebo po rozhřešení, jako se praktikuje od středověku dodnes. Každá z těchto forem 

klade důraz na jiný prvek - v prvním případě dosvědčuje pravost obrácení, obrací lítost ve 

skutek, je cestou návratu marnotratného syna. V druhém případě je plodem odpuštění,  

díkůčiněním za milosrdenství, které pozývá usmiřovat, léčit rány a orientovat život opačným 

směrem, než nás nutil hřích, následujíc Zacheje z evangelia. Jsou to nejenom dva způsoby 

možného vysvětlení svátostního procesu odpuštění, ale dvě navzájem se doplňující koncepce 

chápání života křesťana v jeho plnosti. V první se klade důraz na úsilí člověka, na lidskou 

odpověď, ve druhé na nezaslouženost daru Božího. Je to jeden z mnoha paradoxů 

křesťanství ("svoboda a milost", "Církev svatá a hříšná", "již, ale ještě ne", "dar a úkol" atd). 

7. Hřích má mnoho dimenzí, ale v podstatě jej možno charakterizovat čtyřma druhy 

"narušení vztahu": s Bohem, se sebou samým, se společenstvím a se světem. Také náš smír 

může být nasměrován vůči těmto "obětem" hříchu. V první řadě má smír teologální 

charakter, protože každý hřích je "urážkou Boha". Tím nechceme říct, že můžeme Bohu 

něčím nahradit náš hřích, ani to, že to On potřebuje nebo žádá jako podmínku, aby nám 

odpustil, nebo jako zaplacení za přijaté odpuštění. Radostně a s vděkem se máme včlenit do 

tajemství spasení, které se naplnilo v Kristu. Z této perspektivy je potřeba znovu promyslet 

odčiňující dimenzi zadostiučinění, tak silně přítomnou v některých úsecích historie a také jí 



dát v souvis s úctou k Ježíšovu Srdci. Křesťanskému zjevení je úzkoprsí a nedůtklivý bůh, 

který vyžaduje odprošování stejně tak vzdálen jako bůh necitlivý, chladný, který necítí jako 

svoje urážky urážených a ponižování ponížených.  

8. Smír má antropologický charakter, protože zahrnuje také smíření člověka se sebou 

samým. Hřích nás vnitřně rozhazuje, rozkládá a pokání nás dává do pořádku. Tento 

pedagogický a léčebný efekt zadostiučinění tradice vždy zdůrazňovala. Musíme se však 

varovat idey sebesmíření, která je v současnosti velmi v módě v jisté psychologické literatuře 

(přijmi se, odpusť si, nic nelituj), která se pokouší zredukovat odpuštění na dosažení pocitu 

osobního klidu a která ve své podstatě skrývá nesolidárný egoismus.  

9. Svátostné zadostiučinění má silnou církevní dimenzi (velký znovu-objev teologie XX 

století). Náš hřích narušuje společenství a pokání nás nějakým způsobem znovu vevádí do 

srdce Církve, do znovuobnoveného společenství. Smírné jednání, ať jakkoli asketické, jestliže 

nepomáhá budovat společenství, je přinejmenším pochybné.  

10. Mohli bychom mluvit dokonce o jakési "ekologické" dimenzi smíru, když jej chápeme v 

širších souvislostech jako znovu - setkání s kosmem, se světem, s přírodou a s časem. Náš 

hřích poškozuje stvoření, je obrácen proti světu, který je stvořen, aby byl místem rozvoje a 

spásy, náš smír tedy může být zaměřen také tímto směrem. 

11. Privilegovaným příjemcem, adresátem smíru jsou však oběti trpící následky hříchu. Jestli 

nechceme, aby se ze svátosti smíření a z pokání obecně stal prázdný kult, akt sebeuspokojení 

(stále se opakující, intrascendentní očišťování se), nebo proti evangelijní vertikalizmus, náš 

smír musí hledět na oběti hříchu - hříchu mého i hříchu světa.  

12. Je důležité pochopit spirituální dimenzi smíru. Není to jenom asketika nebo námaha s 

pelagiánskou příchutí, ale hlavně otevření se pro Ducha, který nás včleňuje do tajemství 

Krista (a tedy i do trojičného tajemství) a vyvádí nás z dynamiky hříchu k prožívání nové 

skutečnosti Království. Snad přílišná složitost vysvětlování našeho tématu (vynahrazovat, 

odčiňovat, platit...) pochází z toho, že jsme zapomněli na pneumatickou dimenzi - na to, že 

skutečná touha přinášet smír může přijít jedině od Ducha svatého, který působí v nás a hýbe 

naším srdcem.  

13. Smír zahrnuje a předpokládá mystiku a kontemplaci. V obětech zla odkrýváme obličej 

trpícího Krista. Můžeme spolu s milovaným učedníkem říct Petrovi: "To je Pán!"(Jn 21,7); 

nebo se svatým Janem od Kříže vytušit, že v nejhlubším utrpení (v tom, co nejvíc potřebuje 

smír a uzdravení) je možné nalézt stopu Pánovy přítomnosti: "Rozdajíce tisíce milostí prošel 

touto houští, pohlédl na ni a zanechal ji oděnou ve svou nádheru."(Duchovní píseň) 

14. Smír má také eschatologický charakter. Jeho nejhlubší smysl (sjednocení všeho v Kristu, 

spása, dokonalé společenství) se naplní až v eschatonu. To nám také připomíná, že není 

naším dílem a očkuje nás proti prometeovskému pokušení; učí nás utkat se s historií jako s 

fascinující výzvou, ale také jako s něčím, co nás přesahuje. Učí nás žít v naději, že všechny 



nedokonalosti - jako biblické vrchy a údolí budou srovnány v konečném společenství. (Is  

40,4) A potěšuje nás, že i když cítíme bolest z neschopnosti napravit spáchané zlo a uzdravit 

rány, které jsme způsobili, máme ochránce, který osuší slzy z litujících očí a z očí obětí 

každého zla (Zjev 7,17). 
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EUCHARISTIE - PROSTOR SMÍRU 

 Nurya Martínez -Gayol Fernandez 

Spiritualita smíru se rozvíjela ve vztahu k povědomí potřeby obnovy Církve. To samé 

můžeme říci o Eucharistické zbožnosti. Ve skutečnosti "každá velká Církevní reforma je 

nějakým způsobem spojena s obnovením víry v eucharistickou Pánovu přítomnosti uprostřed 

svého lidu." (Benedikt XVI. Sacramentum caritatis) Pokusíme se ukázat, v jakém smyslu 

Eucharistie integruje v sobě smír jako jeden ze svých existenciálních dynamizmů, ze kterého 

plynou pro lidskou existenci konkrétní důsledky.  

Přijímat Eucharistii znamená vstoupit do tajemství lásky až do krajnosti, do života vydaného 

za druhé, do prolité krve, do božského sebedarování. Toto vylití trojiční lásky zpřítomňované 

v každé mši svaté v ustavičném proudění nabízené a přijímané lásky, díkuvzdání a 

existenciálního obětování, společenství a mystického sjednocení, má ve své nejhlubší 

podstatě smírný charakter. 

1. "Plus" lásky: Eucharistie a smír 

Na střetnutí 17. března 2007 v bazilice svaté Anastasie, Benedikt XVI. hovořil o vztahu mezi 

Eucharistii a smírem, když odpovídal na otázku o "smírné adoraci". Papež zval k nahlížení na 

smír jako na součást nekonečné lásky, která v Kristu proudí do světa, jako "plus lásky", které 

je vyjádřeno vydáním vlastního života. Do tohoto božího sebe vydání, do uskutečňování 

"přehnané" lásky jsme pozváni se začlenit. Již Jan Pavel II. řekl: "Kristus otevřel své Srdce, 

abychom se sjednotili s ním v smírné oběti za spásu světa. Hovořit o Ježíšově probodeném 

Srdci znamená říct celou pravdu Evangelia a Velikonoc."(Anděl Páně 27.6.1982)  Spolu s 

Kristem můžeme vstoupit do utrpení světa jako protiváha ke zlu, které ničí tento svět: 

"Je nezbytné jít hlouběji, až k Pánovi samotnému, který přinesl smír za hříchy světa a hledat 

způsob jak usmiřovat, jak vyvažovat "plus zla". Na váhách světa nesmíme dovolit, aby zlo 

převážilo, musíme se snažit přinést alespoň stejnou váhu dobra. Tato myšlenka vychází z 

toho, co udělal Kristus. Nakolik to můžu pochopit, tohle je smysl eucharistické oběti. Proti 

obrovské tíze zla, které sužuje svět, Pán klade tíhu mnohem větší: nekonečnou lásku, která 

proudí do světa. Tady je důležitá pravda: Bůh je vždy absolutním dobrem, a teď právě to 

absolutní dobro vstupuje do hry historie; Kristus se stává přítomným, do krajnosti snáší zlo 

vytvářejíc tak protiváhu absolutní hodnoty. (...) "Plus zla", které vidíme, když pozorujeme svět 



pouze empirickým způsobem, je překonáno přes nesmírné "plus dobra", přes utrpení Božího 

Syna. (...) Toto je smysl smíru - pozvání ze strany Pána postavit se na jeho stranu, vstoupit do 

této přemíry lásky a zjevovat ji dokonce i v naší slabosti. My sami potřebujeme toto "plus" od 

Pána, protože i v našem životě je přítomné zlo. Všichni žijeme díky němu. Nabízí nám však 

tenhle dar také proto, abychom se - jako stojí v listě Kolosanům - připojili k jeho velkodušnosti 

a rozmnožovali ji v našem historickém momentu. (...) Bůh sám, se svou láskou, musí vstoupit 

do dějin nejenom aby vytvořil rovnováhu, ale plus lásky která je silnější než existující zlo. Pán 

nás zve s ním v tom spolupracovat." (Benedikt XVI. Promluva při setkání kněží Římské diecéze 

22.2.2007) 

Vstoupit s láskou do utrpení dějin - tím se vytváří ten přebytek, to "plus lásky", které učinilo 

Krista Usmiřovatelem. Přílišná láska, síla disproporce, přehnané dávání zdarma, slabosti s 

jejím nedostatkem logiky i s její sílou. Ne obviňovat, soudit a odsuzovat. Ani, jak jsme mohli 

vidět v dějinách spirituality smíru, nějakými smírnými akty "neutralizovat nepřátele", 

zbavovat se zla nebo dokonce takovým způsobem řešit svou neschopnost smířit se. Je nutné 

vstoupit s láskou do utrpení dějin, abychom jej mohli prožívat zevnitř, obejmout jej a dát mu 

smysl. Ještě více: jenom takovým způsobem je možné utrpení proměnit, spasit, usmířit. 

Zacelit trhliny v hradbách světa je možné jen skrze "plus lásky", které znovu vytváří prostor 

pro společenství.  

"Chci vyjádřit svůj souhlas a povzbuzení všem, kteří jakýmkoli způsobem pokračují v šíření a 

prohlubování úcty k Ježíšovu Srdci jazykem a formami přiměřenými našim časům, aby mohla 

být odevzdána budoucím generacím. Je velmi důležité vést věřící, aby kontemplovali a 

adorovali tajemství Krista Bohočlověka a stávali se muži a ženami vnitřního života, osobami, 

které slyší a následují volání ke svatosti a ke smíru, který je apoštolskou spoluprácí na spáse 

světa; osobami, které se připravují pro novou evangelizaci s vědomím, že Srdce Krista je 

srdcem Církve. Je nutné, aby svět pochopil, že křesťanství je náboženstvím lásky." (Jan Pavel 

II. Poselství pronesené ve Varšavě 11.6.1999 na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.) 

Z příležitosti Světového dne míru Jan Pavel II. připomenul, že jenom odpuštění je schopné 

osvobodit člověka od znepokojujícího nutkání pomsty: "Odpuštění ve své nejvyšší a 

nejopravdovější formě je akt nezasloužené lásky." Jenom taková láska je schopna znovu-

stvořit, zacelit trhliny, otevřít cesty smíření, ulehčit ekumenizmus a jednotu. 

Takovou láskou jsme naplňováni v Eucharistii. "Eucharistie dělá neustále přítomným Krista 

zmrtvýchvstalého, který se nám odevzdává a volá nás k účasti na stole jeho Těla a Krve. Z 

plného společenství s ním čerpá sílu každý jeden z prvků života Církve. V první řadě jednota 

mezi věřícími, síla ohlašovat a svědčit o evangeliu a láska k chudým a maličkým." (První 

homilie Benedikta XVI. 20.4.2005) Papež povzbuzuje všechny katolíky, aby "živeni a 

posilováni Eucharistií usilují o tu dokonalou jednotu, po které Kristus tak vroucně toužil ve 

Večeřadle." 



K porozumění toho, v jakém smyslu je Eucharistie prostorem smíru, je třeba nahlédnout do 

večeřadla a kontemplovat palčivou touhu Ježíše po společenství s námi, která jej vedla k 

tomu, aby vydal za nás vlastní život: "Toto je moje Tělo, které se vydává..." 

2. Trojiční láska uskutečněná v Eucharistii 

Když adorujeme Eucharistii, přibližuje nás to nejen k Ježíši, ale nahlížíme zároveň do 

tajemství života Boha, který je jeden a zároveň Trojice. Jak učí Hans Urs von Balthasar: 

"Trojiční láska je uskutečněná v Eucharistii. Za obětí Syna za svět je láskyplné vydání se Otce, 

které je pramenem Eucharistie, ba ještě více - vydání se každé jedné z osob nejsvětější Trojice 

ostatním dvěma, absolutní darování se. " Toto vzájemné darování se je přítomno v 

Eucharistii a učí nás chápat Církev jako společenství, které má svůj definitivní vzor v 

společenství Nejsvětější Trojice, v jednotě, která se uskutečňuje v různosti vzájemnou 

výměnou lásky. 

V Nejsvětější Trojici se každá osoba zříká bytí jenom pro sebe, aby druhá Osoba mohla být. Je 

to ustavičně dávána a přijímána láska, na které jsme pozváni mít účast. Vejít v dynamiku 

eucharistie znamená otevřít se pro způsob božské existence, ve které každá osoba nakolik se 

vydá druhým, natolik se zároveň od nich přijímá. Tady nacházíme prvek, který spojuje 

eucharistii se smírem - ideu odpovědi člověka na přijatý dar. Jestliže smír spočívá především 

v odpovědi lásky na přijatou lásku, je jasné, že eucharistie je paradigma vší touhy s díkem 

přijímat nabízená dobrodiní a odpovědět na ně vydáním sebe.  

3. Poslední večeře 

Spíše než o exegezi poslední večeře nám půjde o odhalení tajemného dynamizmu 

Eucharistie, která je schopná proměnit rozdělení v bratské společenství. Tento krok od 

rozdělení ke společenství je perspektivou, ze které se pokusíme ukázat "smírný" charakter 

eucharistie. Slova "toto dělejte na mou památku" jsou pozváním, aby náš život byl stálou 

připomínkou života a skutků Kristových. Eucharistie přesahuje skutečnost liturgického slavení 

a stává se formou bytí, novým způsobem jak žít a být ve světě.  

1. Vítězství lásky, která z rozdělení vytváří společenství 

Novozákonní vyprávění o poslední večeři poskytují dostatečné informace k tomu, abychom si 

mohli vytvořit obraz o tamější atmosféře. Zdá se, že to nebyla idylická večeře přátel v 

atmosféře radosti a bratrství, jak si to rádi představujeme. Okolnosti z ní udělali situaci 

hlubokých rozporů. Byla "noc" - připomíná nám text. Noc, která byla využitá k vnějším 

spiknutím, ale také ke zradě, ke které dospěl jeden ze společenství. Závist a shánění 

falešných svědků zaměstnávali členy velerady. Učedníci slibují věrnost za cenu smrti, Ježíš 

však ví, že jej vzápětí zapřou a opustí. Jediné gesto laskavé něžnosti, kterého se Ježíši v 

posledních hodinách dostalo v Betánii, bylo doprovázeno kritikou a milovaný učedník, se 

ukládá na hruď Ježíšovu puzen zvědavostí víc než touhou projevit upřímný cit. Učedníci, se 

kterými strávil tolik času se až do konce dohadují, kdo z nich je "větší", neschopni pochopit a 



přijmout způsob života ve službě. Ježíš trpí pro nechápavost svých přátel, kteří, zdá se, 

nepochopili nic. Nesmírná samota a nepochopení ze strany zástupů, autorit, přátel... všech.  

V tomto kontextu nepochopení a nejednoty můžeme kontemplovat vítězství lásky. V této 

situaci "miloval je až do krajnosti", přes všechny překážky, na které tato láska narážela. 

Rámec rozbití lidských vztahů poukazuje na rozbití ještě hlubší, na odmítnutí božího plánu s 

člověkem, zničení projektu života v láskyplném společenství, které Bůh nabídl člověku. Tato 

žalostná situace, do které se člověk hříchem dostal, žene Trojiční lásku k definitivnímu gestu 

vydání se světu, které je vyjádřeno slovy "vlastního Syna neušetřil." 

V této situaci Ježíš vzal chléb, dobrořečil a řekl: "Toto je moje tělo, které se vydává za 

vás."(1Kor 11,23-24) Jedině přemíra lásky je schopna takového činu, který promění 

skutečnost rozdělení v prostor společenství. "Ustanovení Eucharistie ukazuje, jako se v Ježíši 

smrt sama o sobě násilná a absurdní stává vrcholným aktem lásky a definitivního osvobození 

lidstva z moci zla" (Benedikt XVI. Sacramentum caritatis). 

Ten, který měl být násilím "vydán" umučení, anticipuje svobodně svou vlastní smrt v 

obětování svého života. Falešně obviněn, zrazen, zapřen a urážen požehnává, posvěcuje a 

dobrořečí. Ten, kterého tělo bude zhanobeno a rozdrásáno, se stává přítomným ve chlebě, 

který sám láme a rozdává. Sám se dopředu zřekne svého života, aby mohl svou krví vylitou 

do poslední kapky, zpečetit definitivně novou smlouvu. Opuštěn od učedníků, kteří se 

rozutekli, je znovu sjednotil ve svém těle. Ten, na kterém se vyřádily síly zla a smrti, falše a 

lži, nenávisti a egoismu, zvítězil velkodušnou, štědrou láskou nad smrtí a vyvedl lásku ze 

situace nenávisti jedinou zbraní: "Toto je moje tělo." Ani stopa po násilí, žádný zoufalý pokus 

vše uvést na správnou míru, žádná snaha přinutit všechny uvěřit. Ani stopa po kritice, mstě, 

odsuzování, nebo snaze někoho zpomezi "svých" vyloučit... Jenom láska, která pulzuje v těle, 

které se vydává.  

2. Eucharistie, pramen lásky, jednoty a bratrského společenství 

Právem je Eucharistie považována celou Tradicí za svátost lásky: "Naznačuje lásku a vytváří 

lásku. Prostřednictvím tohoto Těla, které se vydává velkodušně a do krajnosti, se stává 

přítomnou láska, která je schopna proměnit každé nepřátelství v jednotu." (Sv. Tomáš Akv.)  

Jako symbol lásky a jednoty, Eucharistie utváří to, co naznačuje. Sjednocuje nás, svolává a 

spájí v jedno tělo usmiřujíc, zahlazujíc trhliny, které nás oddělují od Boha a od bratří. Proto v 

Eucharistii slavíme přechod od narušení smlouvy s Bohem (hřích) ke společenství Nové 

smlouvy, kterou nám daroval Kristus, a která z nás vytváří jeden lid. Tento "smír" našich 

trhlin, který se v Eucharistii naplňuje, můžeme vidět ve třech dimenzích. 

a) jednota s Kristem, na kterého životě bereme účast účastí na jeho Těle 

V Eucharistii Kristus odevzdává svůj vlastní život těm, kdo jej přijímají pod způsoby chleba a 

vína: "Kdo je moje tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. (...) Ten, kdo mne jí, bude 



žít ze mne." (Jn 6,56-57) Tedy ti, kteří žijí ten samý život - Kristův - nemůžou nebýt sjednoceni 

mezi sebou."Mystika svátosti nese se sebou nevyhnutně sociální charakter, který je jí vlastní:  

Jednota s Kristem je zároveň jednotou se všemi, kterým on se daruje. Nemůžu mít Krista 

jenom pro sebe; můžu mu patřit jedině v jednotě s těmi, kteří jsou také jeho". (Benedikt XVI. 

Deus caritas est) 

b) Jednota všech křesťanů v Kristově těle. 

Eucharistie je svátost a zdroj křesťanské jednoty. Církev je jenom jedna, protože je jenom 

jedna Eucharistie. "Vlastností tohoto pokrmu je jednota," hovoří sv. Augustin, "taková 

jednota, že sjednoceni v jeho Těle a obráceni v jeho údy, stáváme se tím, co přijímáme. Proto 

je třeba vidět v tomto pokrmu a nápoji společenství jeho údů - to jest svatou Církev." Jsme 

tedy zváni stát se tím, co přijímáme - tělem Kristovým. Jedná se o to nechat, aby nás Kristův 

dynamizmus ovládl, abychom byli jeho tělem, které se vydává.  

c) Jednota při stolování. Jeden stůl pro všechny. 

Eucharistie je hostina, jídlo, které vytváří bratrství, prostor, ve kterém je místo pro všechny. 

Její význam se překrucuje, když se slova a gesta stávají magickým ritem, který je spíše 

překážkou existenciální jednotě, kterou má vytvářet. Když Eucharistie nevede k solidaritě s 

nuznými, angažovanosti pro spravedlnost, duchu milosrdenství, zájmu o spásu bratří, jinak 

řečeno, není prostorem smíru, je nevěrná Kristově památce. Eucharistie je zdrojem jednoty 

bratří a sester, kteří se rozhodli smířit se v Kristovi, který dokázal ze Židů a pohanů vytvořit 

jeden národ bourajíc můr, který je rozděloval. (srov. Ef 2,14) 

Eucharistie je pramenem života křesťana obecně, ale zvlášť uskutečňování smíru, protože 

existence, která chce být v lásce protiváhou vlastních i cizích zranění, může být naplněna 

jenom v míře, v jaké od Boha tu lásku přijímáme. Účast na Těle a Krvi Kristově nás 

uschopňuje vyjít se sebe a vydat se druhým a za druhé bez hranic a dělat tak i v prostředí 

chladném, lhostejném a nepřátelském, až dokud nebude "Bůh všechno ve všech". Protože 

"jako on položil svůj život za nás, také my jsme povinni dávat život za své bratry" (1Jn 3,16).  

"Eucharistie je Kristus, který se nám odevzdává budujíc nás neustále jako své tělo." 

(Sacramentum Caritatis). Obnovujíc nás neustále nás usmiřuje a zve nás být také 

usmiřovateli - spolupracovat na obnově světa. Participovat na dynamice Eucharistie 

znamená ohlašovat a žít - s ním a jako on - lásku do krajnosti, která je vyjádřena slovy "Toto 

je moje tělo, které se vydává", jako opačná nabídka ke každé nejednotě a ke všem 

destruktivním snahám. 

4. Čtyři slovesa smírné lásky 

Zastavíme se u čtyř sloves, které nám vyprávějí o smírné lásce, zpřítomněné v Eucharistii: 

Vzít, vzdávat díky, lámat a dávat. 

1. "Vzal" 



Vzít, přijmout znamená dobrovolně připustit. Vzít chléb znamená pro Ježíše přijmout 

vědomě a svobodně úděl, který bude v eucharistickém gestu anticipovat, odevzdávat a 

interpretovat svým přátelům dřív, než se ho zmocní lidské násilí. Vzít znamená souhlasit se 

vším, co má přijít, rozhodnout se pro to: "Nikdo mi život nebere, ale já jej dávám sám od 

sebe."(Jn 10,18) 

Ve svém gestu Ježíš obnovuje absolutní existenciální souhlas s projektem lásky Otce. Tím 

ukazuje, jaké je vlastní směřování lásky - sestup k člověku, ve kterém nás Bůh chce nejenom 

obdarovat, ale darovat se nám. Darovat se mimořádným a jedinečným způsobem, jednou 

provždy v události Kristus; darovat se způsobem neméně mimořádným, i když každodenním, 

v Eucharistii. 

"Vzal" se tedy obrací ve "vezměte". Ne jenom tento chléb, ne jenom život, který nám 

odevzdává Ježíš, ale i náš život. Ježíš nás vyzývá: "Vezměte jej" a spolu se mnou jej obětujte. 

To je víra: souhlas s vydáním života, s jeho vložením do rukou druhých. On "vzal chléb", vzal 

svůj život, jako chce vzít i ten náš. 

Od tohoto okamihu "vzít chléb... vzít víno", znamená vzít odpovědně vlastní život, uchopit jej 

oběma rukama. Znamená to souhlas s naší konkrétní realitou. I s tím, co odmítáme, 

ignorujeme, co v nás provokuje hněv, co nás zraňuje. "Vzít" ji, jako Ježíš, dopředu, dříve, než 

přijde a překvapí nás, abychom neutekli, jako učedníci, nezapřeli, jako Petr, nebo nezradili, 

jako Jidáš. "Vzít" znamená anticipovat. Být tam dříve, než nás realita zastihne a bude 

požadovat od nás akt věřící svobody, synovské důvěry, trpělivé naděje, eucharistické lásky.  

"Vzít" jako Ježíš znamená také přijmout naši existenci jako zasvěcených, obejmout řeholný 

život, takový, jaký je teď. Počítat s tím, jací jsme, vycházet z reality. Využít možnosti, i když 

nejsou takové, jako bychom chtěli, ani nejsou objektivně ideální. Vzít, jako Ježíš "pět chlebů a 

dvě ryby" bez stížností, bez toho, abychom hovořili: "Kdyby nás bylo více, kdybychom byly 

mladší, kdybychom byly jiné..." "Vzít" znamená odstranit "kdyby", které ničí život s jeho vždy 

překvapivými možnostmi. Protože s tím, co jsme a co máme, chce Bůh ukázat světu svou 

lásku, obnovit jej a předělat. 

"Vzít" je nezbytný předpoklad každé smírné akce. Kristus přijal naši pošramocenou realitu, 

objal ji, udělal ji svou ve vtělení. Pronikl ji, žil ji a tak ji zevnitř usmířil a vykoupil svou smrtí a 

zmrtvýchvstáním. Vzít svou realitu, přijmout jí a souhlasit s ní, je první skutek smírné lásky. 

2. "Vzdal díky (dobrořečil)... požehnal jej" 

Evangelijum používá dva odlišné termíny: 1, požehnávat, žehnat Bohu, 2, děkovat, vzdávat 

Bohu díky. Význam obou je podobný, rozdíl vznikl v závislosti od lingvistického prostředí: 

"Žehnat" je hebrejský způsob vyjádření vděčnosti Bohu, zatím co "vzdávat díky" je řecký 

způsob. (III. eucharistická modlitba používá oba termíny). 



Tady jsme u hlavního aspektu Eucharistie - řecké slovo eucharistein znamená díkůvzdání. 

Jelikož při ustanovení svátosti svého Těla a Krve Ježíš začal vzdáváním díků, svátost nese toto 

jméno. 

Vyprávění o Poslední večeři nám přinášejí několik zajímavých poznatků ohledne díkůvzdání:  

- Z Evangelia víme, jak důležité je díků činění pro Ježíše v jeho vztahu k Otci. Vzdává dík při 

mnoha příležitostech: před rozmnožením chleba, před vzkříšením Lazara, při zmínce, že Otec 

se zjevuje maličkým atd. Pro Ježíše být Synem znamená ustavičné přijímání všeho od 

milujícího Otce. Ten, kdo si je vědom, že (se) přijímá od druhého, nemůže nebýt vděčný. Ježíš 

v Otci poznává pramen vlastního bytí, vlastní lásky (eucharistie) a ve vděčnosti se otvírá 

nesmírnému proudění lásky, které z Něho plyne. Eucharistie by měla být pro nás 

privilegovaným prostorem díkůvzdání Otci, který z nás udělal syny ve svém Synu, skrze něhož 

se můžeme stát nástroji smírné lásky ve světě.  

- Ježíše vyjadřuje také vděčnost za daný moment, za společné jídlo s přáteli. Děkuje za chléb, 

který může bratřím rozdat jako zdroj života a bratrské jednoty. Vzdává díky, protože 

prostřednictvím chleba a vína může pokračovat proudění štědrosti, které pramení v Otcově 

srdci a směřuje k bratřím. Ježíš vzdává díky, za dar bratrství udržovaného "pokrmem", 

kterým je on sám. Dávajíc se jíst a pít vytváří přítomnost a vztah bezprecedentně blízký. "Kdo 

je moje tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm." (Jn 6,56) 

- Ježíš si nepřivlastňuje dar, který Otec vkládá do jeho rukou. Představuje Eucharistii v první 

řadě jako dar Otce. "Můj Otec vám dává pravý chléb z nebe" (Jn 6,32), i když je tím darem on 

sám: "Chléb, který vám já dám, je moje tělo za život světa" (Jn 6,61). Ježíš ví, že dar, který 

odevzdává, pochází od Otce. Nechce být zdrojem dynamizmu Eucharistické lásky; naopak, 

včleňuje toto tajemství do tajemství Trojice. Vzdává díky Otci, protože je to On, kdo jej udělal 

pro nás darem. 

- Ježíš vzdává díky za Novou smlouvu uskutečněnou v jeho krvi. List Židům připomíná, že tato 

nová smlouva byla předpověděna prorokem Jeremiášem jako smlouva vnitřní, osobní, 

vzájemná, založena na odpuštění a dokonalé jednotě. Je možná díky tomu, že Bůh 

prostřednictvím Ježíše Krista odpouští hřích a ničí zlo. Rozhodující je "novost" této smlouvy. 

Nejedná se o pozměnění staré, ale o bytostnou proměnu. A právě tato dimenze nás zajímá, 

jelikož pomáhá chápat "smírnou" sílu Eucharistie. Svátost způsobuje v nás ontologickou 

proměnu v něco kvalitativně nové, vytváří v jistém smyslu "nové stvoření", zdaleka se 

nejedná pouze o návrat ke stavu před porušením staré smlouvy. Nová smlouva ustanovená 

při Poslední večeři zjevuje Boží plán s námi: nejde jenom o osvobození od hříchu, ale o záměr 

stvořitelské něžnosti toho, který nás povolal k bytí a teď chce v znovu-stvořitelském aktu 

obnovit a zintenzivnit milující sjednocení se svým stvořením až tak, aby tato jednota byla 

definitivní a pevná a přivedla stvoření k jejímu cíli: k sebe stravující smírné lásce. 

- Nakonec Ježíš děkuje za to, co má přijít a za možnost dopředu svou smrt učinit přítomnou v 

rozlámaném chlebě a v prolitém víně. Zahrnul vše, co mělo přijít, do díků činění.  Tuto 



"předchozí" vděčnost za těžkou situaci, nevidíme tady u Ježíše po prvé. V evangeliu 

nacházíme ještě dvě episody, kdy Ježíš vzdává díky, i když situace k tomu spontánně nevedla. 

Nejprve je to situace tísně a nedostatku, která předchází rozmnožení chleba. Chybí to 

podstatné a vzdávat díky se nezdá být nejvíce vhodným v daném okamihu. Pak je to situace 

truchlení a bolesti u Lazarova hrobu, když se Ježíš obrací k Otci se slovy: "Otče, děkuji ti, za to 

že si mně vyslyšel."(Jn 11,41) V obou případech Ježíš děkuje ještě před tím, než se situace 

vyřeší. Při poslední večeři je situace ještě radikálnější. Ve hře je Ježíšův život a naplnění jeho 

poslání a on již dopředu vzdává zato Bohu dík. Zjevuje tak svou bezmeznou důvěru v Boha 

života. Děkuje Bohu, protože cítí ve svém srdci sílu lásky, která jej uschopňuje obejmout smrt 

a proměnit ji v šanci darovat úplně sebe sama, proměňujíc své tělo a svou krev v pramen 

společenství, jednoty, Smlouvy, v oběť smíru. 

Smír a vděčnost jsou úzce spjaty. Potřeba usmiřovat se rodí v srdci toho, kdo se cítí být 

Bohem obdarován. Naneštěstí, historie spirituality smíru posouvala tento vztah víc k jeho 

negativní stránce: potřeba "neutralizovat" nevděk těch, kteří nejsou schopni rozpoznat lásku 

Boží k světu. 

Křesťanská vděčnost musí mít své kořeny v synovské důvěře v Boha. Jenom tak je možné 

děkovat, i když člověk prožívá situaci nedostatku, bolesti a utrpení. Historie smíru nám 

zanechala mnoho svědků smírné lásky, která navzdory utrpení a prostřednictvím něj dokázali 

svou existenci proměnit na píseň vděčnosti Bohu, vedle které zbledla každá nevděčnost.  

Smírná lásky je láska vděčná, důvěřující, schopná vstoupit na půdu utrpení, bolesti a 

rozdělení a vyrovnat se s nimi vzdávajíc díky.  

3. "Lámal ho" 

Rozlámaný chléb hovoří o oběti, která zasloužila odpuštění, protože byla přinesena na 

odčinění hříchů. Ježíšova oběť má několik zvláštních znaků: 

a, Anticipovaná oběť díků - Obvyklé schéma starozákonných obětí bylo: situace nebezpečí → 

prosba o záchranu → slib → vysvobození → oběť díků. Oběť byla šťastným završením 

události nebezpečí nebo neštěstí. Zvláštní je, že Ježíš mění schéma anticipováním díků činění. 

Děkuje ještě před tím, než je zachráněn - tímto gestem se jeho smrt stává obětí díků činění. 

b, Oběť jako Boží dar. - Ježíšovo vzdávání díků koriguje nesprávný názor na oběť. Není to 

něco, co my dáváme Bohu, ale ve své podstatě je to dar Boha nám, dar posvěcení a oslavení. 

Biblický význam obětování něčeho je dělat to "svatým", vnést to do oblasti božského. Něco 

takového je možné jenom Bohu a proto je nutné pojmout oběť jako Jeho dar. Tak to prožíval 

i Ježíš - jako dar, který mu dal Otec. "Kalich, který mi dal Otec" (Jn 18,11). On sám se přijímá 

od Otce jako oběť za svět. Ale také sám se dělá obětí - je absolutně aktivní ve svém umučení 

a realizuje v sobě dílo pozitivní proměny, které svou hodnotou převyšuje dílo stvoření. 

Obětoval sebe sama. Byl zároveň aktivním i pasivním, obětovaným a tím, kdo obětuje, oběť i 

kněz. 



c, Proměňující oběť. - Ježíš proniká svatostí Boží to, co požehnává, dělá to posvátným - 

patřícím Bohu. "Požehnal chléb". Ježíšova pravice se zvedá nad stůl, jeho ruka se zvedá nad 

svět, moc jeho lásky proměňuje a dává nový smysl, novou podstatu chlebu a vínu a zároveň 

naplňuje tímto "novým smyslem" veškerou realitu, zvláště ty, kteří s ním sdílejí jeho stůl a 

jeho život. Proměňující působení Ducha svatého zasahuje také společenství sjednocené 

kolem Těla a Krve Páně. Kristus požehnává a proměňuje nejenom chléb a víno, ale také naši 

existenci - ze starého člověka dělá nové muže a ženy. "Kdo je v Kristu, je nové stvoření." (2Kor 

5,17) Tento krok od "starého" k "novému" od nás vyžaduje zřeknout se starého způsobu 

života. 

Proměna zasahuje veškerou realitu - hranice mezi posvátním a profánním je narušena - celý 

svět se stává oltářem, veškerý čas je čas Boží. "Podstatná proměna chleba a vína v jeho tělo a 

krev začíná ve stvoření radikální změnu - jako forma "štěpení jádra" - abych použil výraz 

srozumitelný dnešku - která se odehrává v nejintimnějším jádru bytí; změnu, která je 

předurčena vzbudit proces proměny reality, kterého cílem je přetvoření celého světa, 

moment, kdy Bůh bude všecko ve všem." (Benedikt XVI. Sacramentum caritatis,11) 

Eucharistie je svátost Nové smlouvy, protože nás vtahuje do procesu transformace. Nový 

člověk je ten znovu-ztvárněn v Kristu podle formy jeho umučení, aby mu mohl být podobný. 

Ježíš v Eucharistii vchází v nás, abychom se my vštěpili v něj. Toto vštěpení je záloh nového 

způsobu bytí. V každé eucharistii se anticipuje, připomíná a zpřítomňuje přechod od smrti do 

života se vší svou spasitelnou mocí.  

 V Eucharistii se odehrává další důležitá transformace: ze smrti odsouzence se stává nástroj 

sjednocení a smlouvy. Skutečnost totálně negativní - krev zločinně prolitá díky zradě, 

opuštění, lži, nespravedlivosti, nenávisti se stává "krví Smlouvy". Tady, v srdci Eucharistie 

nacházíme klíč k pochopení smíru. Láska Krista, na které jsme pozváni mít účast, umožňuje 

proměnu negativních zkušeností v "materii", která zachraňuje.  

d) Krvavá oběť a přijetí smrti 

Lámání chleba a vylití vína naznačuje, že Ježíš přijímá smrt, bolest, umučení. Ježíš se láme, 

nechá se rozdat. Otevře se až do krajnosti, aby mohl "přijmout" všechnu lidskou bolest a 

smrt, aby už nikdo nikdy nemohl říci, že umírá sám. Ježíš umírá každou smrtí, je v ní 

přítomen. Nechá se rozlámat, aby naše zranění a bolesti mohly být prožívány ve společenství 

lásky s ním - smysluplně, jako součást jeho vykupitelského umučení. "Jenom to, co je přijato, 

může být spaseno," zní staré patristické axioma. Ježíš nepřišel nahradit jednu realitu druhou. 

Přišel přijmout stávající realitu, spasit ji, vyléčit, obnovit zevnitř. Přijmout její trhliny, 

křehkost, rozdělení, rozpory. Sdílel až do krajnosti osud ponižovaných, chudých, 

osočovaných. Co z toho plyne? Sdílet nejrůznější formy utrpení bratří a sester patří 

neodmyslitelně k logice smírného poslání. 

Kdyby v Ježíšově smrti byly přítomny jenom síly zrady, rozdělení a zla, teď bychom si ji snad 

připomínali jako něco negativního. Jenomže v jeho smrti převládala svoboda obětovat se, 



život ponímán jako dar Otce pro svět, poslušnost jako rozhodnutí být úplně v souladu s 

plánem Otce, láska do krajnosti jako jediná reakce na nenávist a touha po Smlouvě a jednotě 

proti každému pokusu rozdělení. Jinými slovy: oběť Kristova nespočívala "podstatně" v jeho 

smrti, ale v "proměně smrti v pramen nového života". Nebylo to odčinění ve smyslu, jak je 

obvykle chápáno (vytrpět trest, který by kompenzoval nějaký přečin), proto jeho smírný 

účinek neplyne jednoduše z přechodu bolestí a smrtí, ale z lásky, která mu umožnila přijmout 

smrt dobrovolně. Smrt se tak stává zdrojem života. A to je důvod, proč má být jeho smrt 

kontemplována, požehnávána a napodobována - protože v ní Bůh smířil se sebou svět, 

uzdravil zraněné a narušené vztahy člověka se sebou, s bližními se světem i s Bohem.  

Dorotea Sölle, současná teoložka, říká: "Není možné věřit a přitom nezemřít." Jiný teolog tuto 

ideu aplikoval na Eucharistii: "Není možné přijímat eucharistii a přitom nezemřít." Když 

přijímáme Pánovo Tělo, které bylo vydáno, musíme také vydávat vlastní život, protože 

taková je dynamika Eucharistie. 

Jenom to, co je přijato, může být spaseno. Jenom "raněný uzdravovatel" může pochopit 

zvnitř bolest toho, ke kterému se přibližuje. Jenom zkušenost zranění a rozdělení nás 

uschopní být nástroji jednoty a bratrství. Hříšníci s hříšníky, zranění v zraněném světě, ale 

usmířeni a uzdraveni láskou, která nás zve, abychom solidární s bolestí světa spolu s Ježíšem 

bytostně vyslovovali: "Toto je moje Tělo, které se vydává." To je smír.  

4. "dával jim..." 

Dávat, je poslední eucharistické sloveso, které následuje po "vzít", "vzdávat díky", "lámat" a 

znamená "dávat se". Svatý Augustin učí, že význam přijímání Eucharistie je v tom, že pomáhá 

růst v lásce k bratřím: "Eucharistie by v nás měla vytvářet vědomé rozhodnutí přiblížit se k 

druhým a odevzdat se jim. (...) Proč Eucharistie "nefunguje?" Protože se nenecháme 

proměnit. Myslíme si, že při přijímání děláme Krista svým vlastnictvím - ale pravda je jiná -  

On víc přijímá nás. Eucharistie "nefunguje", když přijímáme, ale nenecháme se přijmout, 

ovládnout Kristem." (Komentář k Evangeliu sv. Jana) 

"Kdo přijímá Tělo, které se vydává a Krev, která se vylévá, má přijmout také úděl Spasitele. 

Povolání každého z nás je stát se chlebem rozlámaným pro život světa."(Benedikt XVI. 

Sacramentum caritatis, 88) Když Ježíš říká: "Toto dělejte na mou památku", má na mysli a v 

srdci lidi všech dob. Jeho díků vzdání je začátkem nového zázraku rozmnožení chleba. Teolog 

R. Panikkar píše: "Velikou výzvou dneška je proměnit posvátný chléb v opravdový, liturgický 

klid v mír mezi lidmi, kult Stvořitele v úctu ke stvoření, komunitu modlících se v opravdové 

lidské společenství." (...) "Snad bychom někdy měli opustit Eucharistii nedokončenou a jít 

navrátit chudým, co jim patří." Tato tvrzení není výstřelkem post-moderního teologa nebo 

nějaké podezřelé marxistické teorie. Takové idey jsou vlastní již počátkům křesťanství. 

Otcové Církve viděli v chudých "oltář, na kterém se slaví Eucharistie". Svatý Jan Chryzostom, 

říká: "Láska k chudým je již sama v sobě liturgií." Tomu samému Tělu, kterému sloužíme v 

památce jeho oběti, máme sloužit v osobě chudých. "Tajemství Eucharistie je tajemstvím 



bližního, a soud bude spočívat v tom, jak jsme dokázali sjednotit tajemství Krista přítomného 

ve mši svaté s jeho přítomností v bratřích. Bůh nám odevzdal svého Syna a ty nejsi schopen 

dát kus chleba tomu, kdo se vydal za Tebe na smrt. Existuje horší zloba, než je tato? Pán byl 

vydán za tebe na smrt, pro tebe trpěl hladem; když ty něco dáváš, dáváš z toho, co je jeho a 

sám se nejvíc obohacuješ tím darem; a ještě ani tak nejsi ochoten dávat. Jsou necitlivější než 

kameny ti, kdo přes toto všechno setrvávají ve své ďábelské nelidskosti. Kristu nestačilo 

zemřít na kříži, chtěl se stát chudým a bezdomovcem, tulákem, trpět všechny slabosti a být 

vržen do žaláře, aby dosáhl tvého obrácení." V jiném úryvku sv. Jan Cryzostom vkládá Ježíši 

do úst tyto slova: "Jako jsem byl tehdy uvězněn pro tebe, tak jsem i teď ve tvém bližním, aby 

tebou jedna, nebo druhá skutečnost hnula, abys mi věnoval trochu svého soucitu. Kvůli tobě 

jsem se postil a teď znovu trpím hladem, na kříži jsem trpěl žízní a teď v tolika chudých žízním 

znovu; a tak zkouším jedním nebo druhým způsobem přitáhnout tě k sobě, aby ses stal 

soucitným pro tvou vlastní spásu." (Homilie) 

Prostřednictvím Eucharistie jsme všichni tělem Kristovým, to znamená, jsme všichni povoláni 

žít jeho vykupitelským, smírným dynamizmem. Dvojitý včlenění: Krista v nás - a nás v Krista, 

má své důsledky. Protože jestli se Kristus obětuje a umírá za mně mou smrtí, zatímco já 

získávám díky jeho oběti život Boží lásky, a jestli díky přijímání Eucharistie "žije ve mně 

Kristus", být křesťanem nemůže znamenat nic jiného, než se stát druhým Kristem, vzít na 

sebe "forma Christi" ("Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v 

podobu Kristovu. (Gal 4,19)) ", a vstoupit do procesu proměny a solidarity s bratřími. Převzít 

podobu Kristovu - podobu eucharistickou - znamená žít v úplné odevzdanosti Otci ve 

vzdávání díků pro dobro bratří. Tato odevzdanost se nevyhnutelně bude potkávat s křížem, 

takže je možné říct, že "být křesťanem znamená vystoupit na kříž." "Následování Krista je 

poslání žít intenzivně a každodenně smrt vlastní vůli po moci, abychom žili jenom z milosrdné 

vůle Všemohoucího a podle ní žili i umírali." (Hans Urs von Balthasar) 

5. Poslední slovo... k srdci 

Smírná lásky ve vztahu k Eucharistii byla historicky spojená s odprošujícími pobožnostmi, 

které směrovali ke kompenzaci urážek, znesvěcování, nedostatku klanění, lásky, které se od 

křesťanů i nekřesťanů dostávalo Ježíši v Nejsvětější svátosti. V některých případech se k 

adoraci a zasvěcením přidávali asketické úkony, nebo vnější skutky pokání jako odčinění 

urážek. Smírná tradice pozná také citový prvek potěšování a soucitu, který primárně patřil k 

úctě Kristova umučení, a pak se stále více soustřeďovali na opuštěnost Ježíše v Eucharistii. 

Sjednocení s Kristem je vyjádřeno v solidaritě s ostatními lidmi, probouzí v člověku touhu 

nést jejich břemena. V tomto smyslu je chápána touha po spáse bližních, touha napodobovat 

Krista spolupracujíc s ním v jeho smírném poslání, být ochoten obětovat vlastní život a snést 

jakékoli utrpení kvůli spáse světa. Tyto skutečnosti v poslední době ztrácejí popularitu, ne 

však důležitost. Biblické pozvání je stále aktuální: "K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i 

Kristus trpěl a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho 

ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neoplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale 



vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, 

abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily." 

Spiritualita smíru nám století za stoletím dovoluje pochopit něco z velkého tajemství utrpení 

a jeho vztahu ke křesťanské existenci. Pomýlení na tomto poli byla mnohá a vážná: 

ospravedlňování masakrů, chorobné zbožňování utrpení, deformace obrazu Boha... Tyto 

úchylky však nemohou zastřít to, co pramení ve zjevení, ve svatosti a v existenciálním 

poznání vycházejícím ze spojení s Bohem.  

Otázka bolesti a utrpení bude vždy obtížná pro pochopení. Kristova solidarita s touto 

stránkou našeho bytí je rozhodující pro vniknutí do této skutečnosti. Utrpení, bolest, smrt - 

to všechno Ježíš přijal, když se nám stal "ve všem podobným". Kristus dosáhl teleiosis, -

proměnu lidské přirozenosti nejenom pro sebe ale i - a hlavně - pro nás. "Dosáhl 

dokonalosti" (Žid 5,9) a současně "přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje" (Žid 10,14). 

Kristus pro dobro svých bratří podřídil vlastní bytí té radikální transformaci, po které volal již 

prorok Isaiáš: změnu lidského srdce, která nasměruje člověka k Bohu, která jej sladí se 

srdcem Božím, aby chtěl, co chce Bůh, aby hledal to, co On hledá. 

Opravdový smír přinášen Ježíšovu Srdci je ten, který vychází z eschatologického pochopení 

vykoupení, které zvláštním způsobem prožíváme v každé Eucharistii. Smrtí a 

zmrtvýchvstáním Ježíše jsme spaseni, Duch zapsal zákon lásky do našich srdcí a umožňuje 

osobní a důvěrné poznání Boha - i když zatím ne úplné. A v tomto prostoru, který odděluje 

"již" od "ještě ne" je místo pro smír. Kristus je absolutní vítěz a začlenil nás reálně a efektivně 

do svého vítězství, ale zatím ještě nebyl úplně zničen hřích ani smrt. Kristův triumf je úplný, 

ale ještě ne dovršený. Zatím jenom čekáme okamih, když Bůh bude "všechno ve všem." Do 

toho času je Kristovo Srdce otevřeno a stále včleňuje do své oslavené existence mnohé 

bratry, také ještě dosud krvácí a umožňuje tím nám všem, co putujeme po této zemi vstoupit 

do smlouvy, která nás zve přetvořit své srdce podle Srdce Božího. 

Ježíšovo Srdce je tiché a pokorné, ochotné přijmout všechno utrpení "pro nobis". Je to srdce 

poslušné - naslouchající Bohu, ochotné vykonat vše pro realizaci jeho plánu spásy. "Naučil se 

poslušnosti", (Žid 5,8) znamená, že prožívaje je učil se přijímat jakékoli podmínky života, 

sebevíce těžké a nepříjemné, překonávat překážky, křehkosti, bolesti, protože věděl, že 

jenom když je přijme, může je proměnit; jenom, když do nich vstoupí, daruje jim smysl; 

jenom když vezme na sebe lidský osud, může úplně solidarizovat s lidmi a zevnitř vyvést 

spásu podle Božího plánu. Takovým způsobem nás včleňuje do nové Smlouvy: dává nám 

zákon vepsán do srdce (Jer 31,33), tvoří v nás nové srdce (Ez 36,36), obnoveno Duchem Božím 

(Ez 36,27). Tady se rodí schopnost žít smír. Ježíš nám získal možnost žít novým způsobem, 

podle srdce Božího. Kristus nechal své lidské Srdce "přetavit" utrpením a bolestí, udělal jej 

novým místem setkání člověka s Bohem. Ale toto Srdce dosáhne eschatologické plnosti, až 

když se do něj včlení všechno stvoření. Na tomto procesu sjednocení všeho v Kristu jsme ve 

spiritualitě smíru pozváni mít účast.  



 


