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O podstatě Církve 

 
 
 

Satanovou závistí přišel na svět hřích a skrze hřích přišla smrt. 
 

 

Lidé se hříchem vzdálili Bohu i sobě navzájem. 
 

 

Bůh však k této tragedii lidstva nemlčí. Tak miloval svět, že na jeho záchranu 

dal svého jediného Syna, Ježíše Krista, aby každý, kdo v něho uvěří, byl 

zachráněn. 
 

 

Ježíš Kristus svým životem a naukou světu nabídl nejen změnu mentality, ale 

svou obětí na kříži lidstvo zachránil a vykoupil z otroctví hříchu. 

 

 

Boží Syn založil svou svatou Církev a skrze svátosti jí předal svou moc, aby 

lidé došli odpuštění vin, byli posvěceni a nakonec došli Božího království 

v nebi. 
 

 

Hřích proti jednotě je hříchem proti Bohu i proti bližnímu. Je to ignorace 

Boha a Jeho plánu pro lidstvo. 
 

 

Odmítnutí nebo zrušení svátostí je znevážení hodnot dědictví Božího Syna, 

které nám zasloužil svou smrtí na kříži. 

 

 

 

 

 

 

Podstata Církve je tedy tato: 
 

» Aby lid, rozptýlený hříchem, 

se sjednotil v jedné Církvi Božího Syna, 

 došel odpuštění hříchů, posvěcení Duchem Svatým 

 a nakonec dosáhl nebeského království.« 
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I. SVĚDECTVÍ PÍSMA SVATÉHO O CÍRKVI 
 
 
 

   LID STARÉHO ZÁKONA – PŘEDOBRAZ CÍRKVE 
   Předobrazy Církve od začátku světa. Bůh stvořil svět, aby lidé měli účast na božském 
životě. Slovo „církev – ekklésia“, pochází z řeckého slova „ek-kalein – svolání, 
shromáždění“. Jde o shromáždění Bohem vyvolených lidí. Svolávání Božího lidu začíná ve 
chvíli, kdy hřích zničil společenství lidí s Bohem a narušil i soužití mezi lidmi. Svolání 
Církve je reakcí na chaos, který zavinil a vytvořil hřích lidí. Církev vede národy k původní 
jednotě. Ve Starém zákoně Bůh sjednocuje Izrael – a v Novém zákoně mají být sjednoceni 
všichni lidé i národy. Gal 3:27-29  „Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také 
jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a 
ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a 
dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“ 
   Vzdálená příprava shromáždění Božího lidu začíná povoláním Abraháma a jeho zkouškou 
víry, kdy má obětovat syna Izáka – který je předobrazem Božího Syna. Abrahámovi je 
odměnou slíbeno, že se stane otcem „velikého národa“ Gn 12:2. Izrael je svým vyvolením 
znamením budoucího shromáždění všech národů. Na tento Boží plán je připravovali proroci. 
Ti zvěstovali, že mezi svůj lid přijde samotný Bůh – že přijde Boží Syn, Mesiáš narozený ze 
Svaté Panny Iz 7:14. Ale lidé se chovali tak pošetile, že je proroci nazývali „nevěstkou“. 
Mesiáš svým Příchodem uskuteční vrchol sjednocení – ve své Církvi, v liturgickém 
shromáždění a především v eucharistii. Církev tak má žít z Kristova slova, které je Duch a 
Život – a z Kristova Těla (Jan 6 kap.). Církev se stává Kristovým Tělem a Kristus hlavou své 
Církve. 
   Jan 6:56 „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ 
   Jan 15:4 „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás.“ 
   1Kor 12:27 Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. 
 
 
 
   „K ČEMU CÍRKEV?“ 
   Mnoho lidí věří v Boha – ale nevěří v Krista. Další věří v Boha i v Krista – ale nevěří 
v Církev. Jiní říkají „spiritualita ano – Církev ne“. Lidé se často ptají: „Chtěl Kristus Církev? 
K čemu potřebujeme Církev – nestačí naše víra? Proč bych se měl podrobovat Církvi? Když 
má Církev za sebou tak temnou minulost – proč bych do ní měl patřit?“ 
   Proč chtěl Kristus tuto Církev? Protože má pokračovat v jeho díle spásy. Pohleďme na 
Boha Otce – natolik věřil svému jednorozenému Synu Božímu, že mu svěřil záchranu celého 
světa. A pohleďme na Syna Božího – natolik věří své Církvi, že jí propůjčuje svou moc a 
očekává od ní, že bude pokračovat v jeho díle spásy. Po svém zmrtvýchvstání apoštoly doučil 
všemu potřebnému, vybavil je mocí Ducha Svatého udělovat svátosti: především učit národy, 
křtít, odpouštět hříchy a slavit mši svatou. Církev tedy pokračuje v Kristově díle spásy a 
z pověření Krista zastává na zemi úřad učitelský, pastýřský a kněžský. 
   Církev jako viditelné společenství? Mnozí lidé dodnes tvrdí, že Kristus žádnou Církev 
neustanovil. Říkají, že založil jen jakési „duchovní společenství“ lidí, kteří věří v srdci. 
Organizovanou Církev vidí jako výplod římské náboženské politiky. Abychom poznali 
pravdu, pojednáme podle Písma svatého o tom, jestli Kristus chtěl nebo nechtěl Církev mít, 
jaká má podle jeho plánu být, a jaké jsou známky, podle kterých se pozná pravá Církev. 
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   ZALOŽENÍ A POČÁTKY CÍRKVE 
   Podle následujících veršů z Písma jasně poznáváme, kdo Církev založil, že ji založil jako 
viditelnou společnost všech pokřtěných, a ustanovil jí  viditelné vedení – hierarchii. 
 
   Jak založil Ježíš Kristus Církev? Založil ji takto:  
 

   1) VYVOLIL UČEDNÍKY: (Petra a Ondřeje; svých Dvanáct; jiných dvaasedmdesát) 
   Mt 4:18-22: Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného 
Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou 
a učiním z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva 
bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují 
sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním. 
   Matouš 10:1-4: Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je 
vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti jsou: první 
Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, 
Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho 
pak zradil    
   Lk 10:1: Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého 
města i místa, kam měl sám jít. 
 

   2) ODEVZDAL APOŠTOLŮM MOC UČIT A POSVĚCOVAT VĚŘÍCÍ (kázat, učit, 
udělovat svátosti, nařizovat, odpouštět i zadržovat hříchy) 
   Mt 26:26-28: Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: 
"Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: 
"Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za 
mnohé na odpuštění hříchů. 
   Mt 28:18- Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke 
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte 
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku." 
   Jan 20:20-23:  Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili 
Pána. Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch 
slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou 
odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." 
 

   3) APOŠTOLA PETRA USTANOVIL ZA VIDITELNOU HLAVU CÍRKVE –PRIMÁT 
(Petrovo prvenství mezi Dvanácti; Petrova nejvyšší moc v Církvi; Petr viditelná hlava Církve 
na zemi) 
   Mt16:18-19: A já ti pravím, že ty jsi Petr (to je skála); a na té skále založím svou Církev a 
brány pekel ji nepřemohou. A tobě dám klíče království nebeského, a co svážeš (odmítneš) na 
zemi, bude svázáno (odmítnuto) v nebi; a cokoliv svážeš (přijmeš) na zemi, bude rozvázáno 
(přijato) v nebi." 
   Lk 22:31: "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem 
však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, utvrzuj své bratry!" 
   Jan 21:15-17:  Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, 
miluješ mne víc než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: 
"Pas mé beránky." Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: 
"Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!" Zeptal se ho 
potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí 
zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš 
mu řekl: "Pas mé ovce! 
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   4) JEŽÍŠ KRISTUS ZŮSTÁVÁ NEVIDITELNOU HLAVOU CÍRKVE 
   Mt 28:20; 25-26: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ 
   Jan 14:15-18: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on 
vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže 
přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 
Nenechám vás tady jako sirotky…... Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, 
Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám 
všecko, co jsem vám řekl. 
 

   SHRNUTÍ ( ustanovení mše svaté; ustanovení svátosti smíření…) 
   Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, Syn Boží, Mesiáš – tedy vyvolil z lidí své 
učedníky a tři roky je vyučoval. Večer před svým umučením ustanovil „novou smlouvu na 
odpuštění hříchů“ – mši svatou. Tuto svátost svěřil k vykonávání apoštolům a jejich 
nástupcům (kdyby ji nesvěřil i nástupcům apoštolů, zanikla by tato smlouva smrtí apoštolů): 
Mt 26:26.28  Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: 
"Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: 
"Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za 
mnohé na odpuštění hříchů.“ 
   Večer po svém Zmrtvýchvstání ustanovuje další spásný prostředek nové organizace:  
Jan 20:20-23  Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili 
Pána. Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch 
slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou 
odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." 
   Je patrné, že Mesiáš zavádí do nové organizace nový řád, kterým chce změnit mentalitu 
tohoto světa. Jako Otec poslal Syna – tak Syn posílá apoštoly do světa, aby pokračovali 
v tom, co Kristus započal – hlásání Božího království, které se má uskutečňovat už zde na 
zemi. 
 
   PODSTATA KRISTOVY CÍRKVE 

1) VYVOLENÝ, BOŽÍ LID: 1 Petr 2:9  Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, 
národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal 
ze tmy do svého podivuhodného světla. 

2) HLÁSÁNÍ NOVÉ NAUKY: Mt 28:18-20  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána 
veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, 
křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co 
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." 

3) UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ: křtu: Mt 28:18-20; eucharistie: Mt 26:26-28; svátosti 
smíření: Jan 20:20-23; biřmování: Sk (2:4); 8:16-17; 19:5-6; pomazání nemocných: 
Jak 5:14-15; … 

4) OCHRANA PŘED BLUDY: Mt 28:20 „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku." Jan 14:26  „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve 
jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“  

5) ZACHOVÁNÍ AŽ DO KONCE SVĚTA: Mt 28:20 A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku." Mt 16:18  „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále 
zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Mt 25:31-32 „Až přijde Syn 
člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy, a budou před 
něho shromážděny všechny národy.“ Sk 1:9-10 Po těch slovech byl před jejich zraky 
vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, 
hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a 
hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak 
jste ho viděli odcházet." 
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   BIBLICKÉ SYMBOLY CÍRKVE 
 
   Ovčinec – místo pro shromáždění ovcí. Jedinými dveřmi do ovčince je Kristus, dobrý 
pastýř, který zná své ovce a ony znají jeho; Kristus ovce vede a živí, chrání je a dává za 
ně svůj život. 
   Boží pole –vinice, kde vinným kmenem je Kristus a my ratolestmi. Kmen dává větvím 
plodnost. Ratolest, která ztratí spojení s kmenem, hyne a je vhozena do ohně. 
   Boží stavba – svatý chrám, kde úhelným kamenem, nárožním kvádrem je Ježíš. On 
působí, že celá stavba drží pohromadě. 
   Kristovo tělo - 1 Kor12:27 „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ 
Ef 4:15-16  „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho 
roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle 
toho, jak je každé části dáno.“ 
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II. PRAVÁ KRISTOVA CÍRKEV   
MŮŽE BÝT JEN JEDNA  

 
 

   JEN JEDINÉ NÁBOŽENSTVÍ MŮŽE BÝT PRAVÉ 
 

   Všechny národy mají svá náboženství. Svá náboženství měli Peršané, Indové, Médové, 
Řekové, Římané… Mezi náboženstvími jsou ale velké rozdíly. Neshodují se ve výkladu 
existence Boha, často si navzájem odporují a protiřečí. Zdravý rozum poznává, že o jednom 
Bohu nemohou současně platit protichůdná tvrzení. Byl by to stejný nesmysl, jako kdyby 
někdo tvrdil, že Amerika existuje – a druhý zase tvrdil, že neexistuje. Amerika buď je – nebo 
není. Nebo kdyby různí lidé o vás současně tvrdili toto: jeden by mínil, že jste anděl se 
zdánlivým tělem, další by tvrdil, že jste jen hmotné smrtelné tělo bez duše, a další by o vás 
vykládal, že máte tělo a nesmrtelnou duši. Je navýsost jasné, že tato zcela odlišná tvrzení 
nemohou platit současně. To by byl ontologický nesmysl. Stejně je tomu i v náboženských 
otázkách: Bůh nemůže být současně jeden – a současně být více Bohů. Nemůže být zároveň 
oddělený od hmoty (transcendentní) – a zároveň být s hmotou jedné podstaty (pantheismus). 
Existence Boha a Jeho vlastností nevychází z lidských představ – ta vychází z Boží bytnosti. 
Stejně tak je tomu u hmoty – její existence není závislá na názorech lidí, ale vychází 
z podstaty hmoty. 
 

   Pohleďme, jak rozdílně lidé hledí na osobu Ježíše Krista. Kým je Ježíš pohanům? – 
pohoršením. Kým je Židům? – bláznovstvím. Kým je Arabům? – pouhým mudrcem; za 
nejvyššího proroka považují Mohameda. Kým je Ježíš křesťanům? – Synem Božím, pravým 
Bohem a pravým člověkem. Křesťané věří slovům Ježíšovým: „Já jsem Syn Boží. Nikdo 
nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (viz Jan 14 kap.) Na těchto nejednotných a protikladných 
tvrzeních jasně vidíme – že nemohou všechna současně platit. Není to ontologicky možné.  
 
 

   Bludy, které se šířily již od apoštolských dob. 
 

   Vzpomeňme na bludy, které se šířili již od apoštolských dob. Za času apoštola Jana žil 
v Efezu muž C e r i n t h. Popíral křesťanskou pravdu o Ježíši Kristu. Tvrdil, že Ježíš je 
pouhý člověk, se kterým se při křtu v Jordánu spojil Kristus – Syn Boží, a před utrpením ho 
zase opustil. Svatý Jan napsal evangelium, které začíná slovy: „Na počátku bylo Slovo (Syn 
Boží), a Slovo se stalo tělem.“ 
   D o k é t i  jsou další bludaři, kteří učili, že všechno zlo pochází z hmoty. Podle nich proto 
Ježíš neměl hmotného těla, ale měl tělo jenom zdánlivé (dokei = zdá se ). Tato tvrzení stojí 
v protikladu s Ježíšovým životem. Ježíš se narodil v Betlémě, jako děcko ležel v jesličkách; 
vyrostl v Nazaretě; chodil po zemi, učil lid, uzdravoval nemocné; nevýslovně trpěl, když byl 
bičován a ukřižován; jeho tělo bylo pohřbeno Nikodémem a Josefem z Arimatie. Třetího dne 
vstal z mrtvých a apoštolové se ho dotýkali. 

   G n o s t i c i  učili, že je věčný Bůh a věčná hmota, která je původem všeho zla. Z Boha 
prý vyplynuli duchové a rozmnožili se a porušili se. Jeden z těch duchů vytvořil z věčné 
hmoty svět a člověka. Svět je pro lidi žalářem. Na vysvobození lidí prý poslal Bůh velikého 
ducha (Vykupitele). Svatý Jan a Pavel dokazovali nesmysl gnostických nauk. Bůh je věčný. 
On stvořil anděly i viditelný svět. Naposled stvořil člověka a vdechl mu nesmrtelnou duši. 
Člověk byl podroben zkoušce, ve které neobstál, zhřešil a doplatil na to ztrátou dokonalého 
stavu.. Bůh se však nad lidmi smiloval a zaslíbil jim Vykupitele, Mesiáše – Božího Syna. 
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   M a n i c h e j c i  patří k dalším bludařům, jsou nazvaní podle Peršana Manesa. Podle něho 
jsou vedle sebe stejně silní dva bohové – dobrý a zlý. Dobrý žije v říši světla s blaženými 
duchy. Zlý zase žije v říši tmy se zlými duchy. Mezi oběma říšemi je prázdný prostor. Zlí 
duchové nejsou svorní, stále mezi sebou bojují. V jedné bitce část zlých duchů byla vytlačena 
na kraj temné říše, kde spatřili říši světla. Navzájem se usmířili a ukořistili částice světla. 
Dobrý duch ze sebe vydal živého ducha a nařídil mu, aby z hmoty smíšené se světlem učinil 
svět. Na ten svět byl postaven člověk Adam. Člověk je zlá hmota a v ní je částice ukradeného 
světla. Světlo je třeba vysvobodit… Kristus přišel lidi poučit, jak by se mohli vrátit do říše 
světla.. Potom Kristus lidem seslal těšitele – koho jiného než Manesa, že? Manicheové 
zapovídali manželství, víno, maso a mléko.  
   M o n t a n i s t é byli bludaři svedení Montanem ve Frygii. Montan se vydával za nástroj 
Ducha Svatého, za proroka. Tvrdil, že jeho ústy mluví samotný Duch Svatý a zjevuje mu 
nové pravdy. Např. hříšníky navždy vylučoval z církve. 
   A r i á n i - ve 4.století v Alexandrii šířil odpadlý kněz Arius blud, že Kristus není Syn 
Boží, ale jenom nejlepší Boží tvor. Odpověď katolických biskupů se připojila do vyznání 
víry: „věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho“ a připojili „Boha z Boha, 
světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha.“ 
   P e l a g i á n i  zase bloudili v nauce o Boží milosti. Odpadlí angličtí mniši Pelagius a 
Celestius v pátém století hlásali, že člověk může dělat dobré, spásonosné skutky i bez Boží 
milosti. Mysleli, že člověk přichází na svět takový, jaký byl Adam, než zhřešil. Popírali tedy 
dědičný hřích. 
   Dalších bludařů jsou celé desítky, a to hovoříme jenom o prvních stoletích: d o n a t i s t é ; 
a n t i t r i n i t á ř i ; m o n a r c h i s t é; a d o p t i a n i s t é; n e s t o r i á n i; m o n o f y z i - 
t é; d o n a t i s t é… (viz. IV. kapitola: Přehled hlavních herezí) 
 
   NAUKA CÍRKEVNÍCH SNĚMŮ 
   Na bludařská učení odpovídali církevní sněmy. Koncilní závěry odpovídají požadavku 
prvního z Dvanácti, svatého Petra: „Buďte si však především vědomi toho, že žádný výklad 
z Písma není ponechán ničímu soukromému výkladu.“ 2.Petr 1:20 

 

   C a ř i h r a d s k ý  s n ě m  r. 3 8 1 : na pokyn papeže Damase byl v Cařihradě 
konán druhý církevní sněm. Shromáždění biskupové zavrhli trojí bludy: 

a) blud Macedonia, biskupa Cařihradského: že Duch Svatý není božská Osoba, ale jen síla 
Boží. 

b) blud Marcella, biskupa v Ancyře: blud adopciánský, že Ježíš Kristus je pouhý člověk, 
ale zjevila se na něm síla Boží; proto jej Bůh přijal za svého syna pouze na čas 

c) blud Apollináře, biskupa v Laodiceji: rozeznával , že člověk má tělo, duši a rozumového 
ducha, kterým se člověk liší od živočichů. Ale chybně učil, že Kristus neměl lidského 
ducha – místo ducha prý zaujal Syn Boží. Podle toho by Ježíš nebyl člověkem, ale 
nižším tvorem, s kterým se spojil Syn Boží. 

   Katolické učení: Duch Svatý je třetí Božská Osoba, pravý Bůh. Ježíš Kristus je pravý Syn 
Boží. Syn Boží přijal v čase lidskou přirozenost, tělo a duši a tak se stal člověkem. 
 
   E f e z k ý  s n ě m  r. 4 3 1 : Efezkému třetímu sněmu předsedal papežův zástupce sv. 
Cyril, alexandrinský biskup, ctitel Matky Boží. Na tomto sněmu byl odsouzen: 

a) blud Nestoria, biskupa Cařihradského: podle něho je Panna Maria matkou pouhého 
člověka a nemá být nazývána „Bohorodička“, ale jen „člověkorodička“. Podle Nestoria 
syn Panny Marie v dospělosti nějaký čas nosil Boha, takže by v Kristu byly dvě osoby: 
člověk, syn Panny Marie – a Syn Boží. 
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   Katolické učení: Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk; má dvojí přirozenost: božskou a 
lidskou, ale jen v jedné osobě. Tato Osoba je druhou Božskou. Panna Maria je matkou Ježíše 
Krista, Syna Božího, a proto se nazývá Matkou Boží. 
 

   C h a l c e d o n s k ý  s n ě m  r. 4 5 1 : na tomto čtvrtém sněmu byl zavržen: 
a) blud Eutycha, opata od Cařihradu: správně hájil, že v Ježíši Kristu je jedna Božská 

Osoba, že je Syn Boží – ale mýlil se v tvrzení, že v Kristu je také jedna přirozenost – 
totiž Božská, ve které lidská přirozenost Ježíše Krista zmizela, zanikla jako kapka vína 
v moři. 

   Katolické učení: V Ježíši Kristu, Synu Božím, v jedné Božské Osobě, jsou nerozlučné, 
nesloučeně spojeny dvě přirozenosti: Božská a lidská.  
 

   C a ř i h r a d s k é  s n ě m y  r. 5 5 3  a  r. 6 8 0 : na pátém a šestém sněmu 
zamítnuto: 

a) blud monotheletů: cařihradský patriarcha Sergeius, alexandrijský Cyrus a antiochenský 
Macarius bludně učili, že v Ježíši Kristu je pouze jedna Božská vůle. 

   Katolické učení: V Ježíši Kristu je dvojí nerozlučná a nesmíšená vůle – a že vůle lidská 
není na odpor vůli Božské, ale je jí podrobena a ve všem sjednocena. 

   Svatý Augustin, biskup v Hippo vyjádřil katolickou nauku přesně: „Bůh stvořil prvního 
člověka v svatosti a dokonalosti. V Adamovi bylo zastoupeno všechno lidstvo. Jeho hřích 
uškodil všem lidem. Po pádu Adama přichází člověk bez Boží milosti v duši na tento svět, 
rozum má zatemnělý a vůli nakloněnou ke zlému. Ježíš Kristus svou smrtí nám zasloužil Boží 
milost, kterou dostáváme ve svatých svátostech. Bez Boží milosti člověk nemůže konat 
záslužné, Bohu milé skutky, ani dojít (vlastní silou) ke spáse.“ 
 
 
   NEJEDNOTA MEZI KŘESŤANY JE POHORŠENÍM SVĚTU 
 

   Divili jsme se, jaké protiklady se vyskytovali v různých náboženstvích; jak velké 
protiklady se objevovaly v názorech na Boha, Božího Syna, na podstatu člověka, posmrtný 
život, na stvoření hmoty... Uvažovali jsme o tom, že nestejné, protikladné názory na stejnou 
věc nemohou současně platit. Je proti rozumu, kdyby se dva lidé dívali na nějakou věc, např. 
hrnek, a jeden tvrdil, že na stole je – a druhý tvrdil, že tam není. Buď hrnek na stole je – nebo 
není. Nemůže současně platit obojí – to je ontologický nesmysl. Stejně tak je tomu v nauce o 
Bohu a o posmrtném životě. Bůh nemůže být zároveň Bohem podle indických představ – a 
zároveň být Bohem podle křesťanských představ. Rovněž i lidské duše po smrti se nemohou 
zároveň převtělovat do zvířat a lidí – a současně putovat bez převtělování budˇ do nebe, 
očistce nebo pekla. Všechno najednou dohromady a protichůdně nemůže existovat. Pravda o 
bytí, o Bohu, o lidských duší, posmrtném životě… musí být jen jedna a neměnná. Vedle sebe 
je mnoho lidských, přirozených výkladů. Důvěryhodnější je dát přednost před lidmi Božímu 
výkladu, tedy Zjevení, kterého se lidem dostalo v Písmu svatém. A dokonce osobně od 
Božího Syna Ježíše Krista, skrze něhož je všechno stvořeno.  
   Kol 1: 13-20 „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného 
Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: On je obraz Boha neviditelného, 
prvorozený ze všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět 
viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je 
stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest 
hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má 
prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo 
smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na 
kříži.“ 
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   Co je velkým pohoršením světu, velkou bolestí a ostudou - je nejednota mezi křesťany, 
kteří tvrdí, že jedině oni mají právo vykládat nauku o Bohu, neboť ji mají od Božího Syna. 
Paradoxem zůstává, že největší bludy vzešly ze středu Církve, byť to bylo na základě 
neposlušnosti Učitelskému úřadu Církve. Během staletí se tak vedle sebe vyskytli nejednotné 
názory na Kristovo učení, a dokonce protichůdné názory na Kristovu Osobu, jeho Božství i 
lidství.  
   Ježíš Kristus založil svou Církev i její viditelnou hlavu: Mt 16:18-19 „A já ti pravím, že ty 
jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče 
království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, 
bude přijato v nebi." Dobře si všimněme, že Ježíš neříká: „na skalách zbuduji své církve“, ale 
hovoří v jednotném čísle. Ignorací Kristova požadavku jednoty, se původní jedna Církev 
roztříštila na tisíce církví a denominací – a každá z nich si křesťanské učení vykládá po svém. 
Na světě je přibližně 400 miliónů nekatolických křesťanů, kteří jsou roztříštěni na více než 
2.000 církevních společností: anglikáni, metodisté, kvakeři, armáda spásy, babtisté, 
adventisté, kalvínci, atd… Co si o tom má myslet “chudák pohan”, hledající Pravdu? 
Kterou církev z tisícu církví si má vybrat??? Má si snad hodit korunou a pak se někam 
zařadit?... Nebo propadnout skeptickému názoru, že Pravdu nelze poznat? A co potom Bůh? 
Nechal tedy lidi bez pomoci? Co Boží Syn, jeho nauka a milost byla nedostačující a jeho 
slova: “Dám vám Ducha Pravdy. Ten vás uvede do veškeré pravdy “ (srv. Jan 14:16-17; 
16:13) byla pouhou lží? 
 

   Pokud chybí učitelský úřad, tak si každý vykládá učení Ježíše Krista po svém – a 
vznikají tak různé výklady. Jak se to ale shoduje s tím, co přikazuje svatý Petr?: „Buďte si 
však především vědomi toho, že žádný výklad z Písma není ponechán ničímu soukromému 
výkladu.“ 2.Petr 1:20 Nebo jak se taková roztříštěnost může vyrovnat se slovy apoštola 
národů svatého Pavla?: „Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu 
Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli 
povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, 
skrze všechny působí a je ve všech. Ef 4:2-6   
 

   Katolíci vyznávají, že papežství je základem jednoty všech křesťanů. Je pravdou a 
velikou ostudou, že středověcí a zvláště renesanční papeži nebyli vždy obrazem svatosti nebo 
osobní realizací Ježíšova horského kázání; vždyť evangeličtí bratři se oddělili od katolictví 
především proto, že je papežství zklamalo – vzpomeňme na dobu dvojpapežství nebo 
dokonce trojpapežství… Je rozdíl mezi hříchy jedinců – a mezi naukou Církve, která byla od 
jejího vzniku. Je vhodné vyskočit z lodi, protože se její kapitán zachoval nemravně? 

 

   Co získali protestanti odloučením od katolické Církve? Následky jsou patrné dodnes: 
tisíce evangelických denominací, nejednota v učení, pomalu každý sbor má jiné učení… 
kromě toho přišli o apoštolskou posloupnost, takže nemají platně vysvěcené biskupy a kněze 
– a nemohou tak slavit to nejcennější, co Kristus odkázal svým učedníkům: mši svatou – 
zpřítomněnou oběť na Kalvárii. Ze sedmi svátostí jim zůstaly jen dvě: křest a svátost 
manželství (někteří protestanti uznávají i rozvod). Odstranili úctu k Panně Marii, přestože 
anděl Boží se nezdráhal vzdát jí úctu a oslovil ji „Milostiplná“, a v Písmu stojí: „Blahoslavit 
mne budou všechna pokolení“. Mnozí protestanti nevěří v existenci andělů, o kterých se 
v Písmu tolik hovoří. Odmítli i úctu ke svatým, v kterých Ježíš Kristus zjevuje svou slávu. 
Nevěří v mnoho pravd, kterým učila prvotní nerozdělená Církev, které hlásali přímí apoštolští 
žáci a pro tuto nauku umírali jako mučedníci. 
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   ROZKOLY A BLUDY MEZI KŘESŤANY OD 14. STOLETÍ 
 

 

 

   V i k l e f o v y  b l u d y : Viklef byl profesorem na universitě v Oxfordě, zemřel r. 
1384. Jeho bludy:  

1) Na světě se v lidském životě děje vše nutně, protože to tak Bůh od věčnosti ustanovil. 
Část lidí Bůh určil k zavržení – a ti musí být zavrženi, byť i dobré činy konali. Část lidí 
Bůh určil ke spáse – a ti opět musí být spaseni, byť i hřešili. 

2) Ježíš Kristus prý není přítomen ve Svátosti Oltářní 

3) Zavrhl svatou zpověď a svátost pomazání nemocných 

4) Papež prý není hlavou Církve. Císař, král a každý představený vůbec – těžkým hříchem 
pozbývá vlády. 

 

   V r. 1382 bylo jeho 24 bludných článků odsouzeno; předsedal biskup z Canterbery. Viklef 
naukou o předurčení se vrátil k jakémusi „osudu nad námi“, proti kterému se bouřili i staří 
Řekové (např. řecká tragédie Oidipus – vzpoura proti osudu, který dopředu stanovil osudy 
lidí). Narušil pohled na Boží lásku k lidem – jestli někteří lidé budou zavrženi přesto, že 
konali dobré činy. A narušil i pohled na Boží spravedlnost – když budou spaseni i ti, kteří 
hřešili. Není tedy ani lidské svobody – když je všechno dopředu dané Bohem, a člověk to 
musí jen trpně přijmout. 

  Pohleďme na svědectví Písma svatého, které říká o spáse člověka: Jan 3:16-17 „Neboť Bůh 
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět 
spasen.“ Lk 19:10 „ Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."                       
1 Sol 5:9  „Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom 
došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ 1 Tim 2:3-4  „To je dobré a vítané u našeho 
Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“   

 

 

 

 

   H u s o v y  b l u d y : Jan Hus Viklefovy spisy četl, věřil jim a překládal je. Např. 
říkal: „Platnou svátost uděluje jen kněz předurčený ke spáse.“ Ale tím by vznikly takové 
problémy, že by se nevědělo, kdo přijal svátost platně, kdo byl a kdo nebyl pokřtěn… Tyto 
otázky dávno před Husem vyřešil sv. Augustin, největší z Učitelů Církve. Viklefovy bludy 
hlásal Hus dokonce na pražské univerzitě. Byl za ně odsouzen v Kostnici r. 1415, a podle 
tehdejšího světského a přísného zákona pro bludaře upálen – což nebylo správné. Posouzení 
rozsudku není úkolem tohoto zamyšlení. 
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   Následujících 30 článků Jana Husa bylo odsouzeno na kostnickém sněmu 
a znovu zavrženy bulou Martina V. ze dne 22. 2. 1418.  

(text nutno zkontrolovat – ztaženo z internetu) 

 
1. Judo, stator a obecnou církví jest sbor všech předurčených (praedestinatorum) k životu 
věčnému.  
2. Pavel nikdy nebyl účastníkem ďáblovým, ačkoli (před svým obrácením) činil skutky, které 
se zcela podobaly skutkům zločinců.  
3. Předzvědění (praesciti; reprobace = předurčení k věčnému zavržení) nejsou údy církve, 
jelikož nižádný díl církve nemůže propadnouti věčné záhubě.  
4. Obě přirozenosti, božství a člověčenství, jsou jeden Kristus. On jest jediná hlava choti své 
církve.  
5. Předzvěděný, byť byl i stavu milosti, vskutku přece není nikdy údem církve. Naproti tomu 
předurčený vždycky údem církve zůstává, byť i někdy pozbyl milosti případné (tj. zhřešil). 
Milosti předurčení tím neztrácí.  
6. Pokud se církví vyrozumívá sbor předurčených, ať dle přítomné spravedlnosti jsou ve stavu 
milosti čili nic, potud jest to učení článkem víry.  
7. Petr není a nebyl hlavou církve katolické.  
8. Kněží, kteří hříšný život vedou, poskvrňují moc kněžskou, a jako synové nepraví neprávě 
smýšlejí o sedmeru svátostí, o klíčích, úřadech, trestech, mravech, obřadech, o posvátných 
věcech církve, o úctě ostatků, o odpustcích.  
9. Důstojnost papežská pochází od císaře, přednost a zřízení papežství má svůj původ v moci 
císařské.  
10. Bez zvláštního zjevení Božího nikdo sám o sobě neb o jiném nemůže tvrditi, že jest 
hlavou kterékoli církve, a biskup římský není hlavou církve římské.  
11. Nikdo není povinen věřiti, že ten, kdo právě je biskupem v Římě, jest spolu také hlavou 
některé zvláštní církve svaté, leč by od Boha byl předurčen.  
12. Nikdo není náměstkem Kristovým, aneb Petrovým, jestli jich nenásleduje svým životem, 
neboť takovéto nástupnictví jest nejpřiměřenější, a jiným způsobem nikdo nemůže od Boha 
dosáhnouti moci náměstnictví, neboť onen úřad náměstka vyžaduje rovněž srovnalost mravů 
jako autoritu ustanovitele.  
13. Papež není zjevným a pravým nástupcem Petra, knížete apoštolů, jestli jeho mravy 
odporují mravům Petrovým. Jest-li papež lakotný, toť jest náměstkem Jidáše Iškariotského. A 
rovněž ani kardinálové nejsou pravými nástupci sboru ostatních apoštolů, jestliže po příkladu 
apoštolů nežijí a zákona Kristova nezachovávají.  
14. Doktoři, kteříž učí, že ten, kdo trestu církevnímu propadl, jestli se napraviti nechce, soudu 
světskému má býti odevzdán, následují šlépějí velekněží, zákoníků a farizeů, kteří Krista, 
jenž jim nechtěl ve všem poslušen býti, odevzdali soudu světskému, řkouce: "Nám nesluší 
zabíti žádného." Oni jsou vražedníci nad Piláta horší.  
15. Poslušnost církevní od kněží jest vynalezena, nemajíc žádného základu v Písmě Svatém.  
16. Skutky lidské děliti dlužno na ctnostné a bezbožné. Bezbožný člověk vždy si počíná 
bezbožně, ctnostný naproti tomu vždy ctnostně, neboť smrtelný hřích otravuje všechny 
skutky člověka bezbožného vůbec, jakož zase ctnost oživuje všechny skutky člověka 
ctnostného.  
17. Každý kněz Kristův, kdož podle zákona žije, Písmo Svaté zná, a po tom touží, aby lid 
poučil, musí i tenkráte kázati, když byl postižen klatbou domnělou. A byť papež aneb jiný 
prelát takovému knězi zapověděl kázati, on nikterak uposlechnouti nesmí.  
18. Kdožkoli na kněžství jest vysvěcen, tomu se dává rozkaz, aby kázal, a on rozkazu toho 
musí býti poslušen, domnělé klatby nic si nevšímaje.  
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19. Pokutami (censurami) církevními, zejména klatbou, suspensí (zápovědí úřadování 
kněžského) a interdiktem (zastavení služeb Božích) duchovenstvo ku svému vlastnímu 
povznešení si podrobujíce obecný lid, rozmnožuje lakomství, bezbožnost svoji zakrývá i 
antikristu cestu připravuje. Odkudž plyne, že takovýchto censur (pokut) původem jest sám 
antikrist. Duchovenstvo chápe se oněch pokut proti těm, kdož zlobu antikristovu odhalují.  
20. Jest-li papež zlý a obzvláště, jest-li předzvěděný, tuť rovněž jako Jidáš jest ďáblem, 
zlodějem a synem záhuby, nikoli však hlavou církve. Vždyť pak ani údem této církve není.  
21. Milost předurčení jest svazkem, jímžto tělo církve a každý úd téhož těla nerozlučně jest 
spojen s Kristem, jako hlavou.  

22. Papež nebo prelát, jest-li zlý a předzvěděný, jen v nevlastním slova rozumu jest pastýřem, 
vpravdě však jest zlodějem a lupičem.  
23. Papež nesmí býti nazván Nejsvětější (Sanctissimus), ani s ohledem na úřad svůj, jinak by 
také král co do úřadu svého se musel Nejsvětějším nazývati, ano i soudní sluhové a 
hlasatelové by museli nazváni býti svatými a posléze i sám ďábel by svatým zván být měl, 
neboť i on jest sluhou (officiarius) Božím.  

24. Žije-li papež způsobem zákonu Božímu protivným, tedy zajisté nevešel skrze Krista v 
úřad svůj, byť také zvolen byl volbou po lidském zákonu platnou, ano i kdyby od Boha 
samého byl zvolen býval. Neboť Jidáš byl od Boha Ježíše Krista samého náležitě a zákonitě 
za apoštola zvolen, a přece týž odjinud do ovčince se vedral.  

25. Odsouzení 45 vět Viklefových od doktorův vyslovené jest bezdůvodné a nespravedlivé, a 
vymýšlena jest příčina, kterouž oni udávají, že prý žádná z oněch vět není katolická, nýbrž že 
každá je bludná neb pohoršitelná.  
26. Jestliže všichni voličové, neb většina z nich, podle lidského předpisu jistou osobnost 
zvolí, není tudíž táž osobnost pravomocně zvolena, aniž jest pravým, neb zjevným 
náměstkem nebo nástupcem Petra neb jiného apoštola v úřadě církevním. Buď, že voličové 
dobře, buď, že špatně volili, vždy toliko skutkům zvolence věřiti dlužno. Čím hojněji někdo 
ve prospěch církve působí, tím větší moc k tomu od Boha obdržel.  
27. Ni v nejmenším není pravdě podobno, že by církev musela míti hlavy, kteráž by ji u 
věcech duchovních řídila, a vždycky v církvi bojující trvale v ní zachována byla.  
28. Kristus by zajisté bez takových obludných hlav lépe církev svou spravoval skrze pravé 
učedníky své, po všem světě rozptýlené.  
29. Apoštolové a věrní kněží Páně ve všelikých ku spáse potřebných věcech velmi dobře 
církev spravovali, pokud nebyl úřad papežský zaveden, a zajisté by ji až do soudného dne 
opět dobře řídili, když už by více nestávalo papeže.  
30. Nikdo není pánem světským, nikdo prelátem, nikdo biskupem, jestli se ve smrtelném 
hříchu nachází. 
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   L u t h e r o v y  b l u d y : Luther byl odpadlým augustiniánským mnichem 
v Erfurtě. Stal se profesorem na universitě ve Wittenberku, zemřel r. 1546. 
 

 

           Lutherovy bludy: 

 

1) Člověk je naprosto zkažený; 

marná námaha, aby se polepšil. 

 

 

2) Víra sama o sobě stačí ke spáse. 

Luther pronesl: „Statečně hřeš, statečněji 
věř!“  

3) Zavrhoval odpustky – ale později přiznal, 
že nevěděl, co odpustky jsou 

 

 

4) Pramenem víry je jedině Písmo svaté – 
sola scriptura. Zavrhl tradici Církve. Luther 
sám však smysl Písma svatého měnil. List sv. 
Jakuba zavrhl a nazval ho slaměným, protože 
učí o potřebě dobrých skutků, nejenom 
víry:“Tvá víra se pozná podle tvých skutků.“ 

 

5) Luther zavrhl všechny svátosti mimo křest 
a „večeři Páně“. 

6) Luther zavrhl oběť mše svaté. Večeři Páně 
vykládal jen jako „vzpomínku“, a o mši svaté 
mluvil rouhavě. 

 

7) Luther vypověděl poslušnost papeži, tím 
porušil své vlastní řeholní sliby. Svoje 
přívržence pozdravoval slovy: „Bůh vás 
naplň nenávistí k papežstvu!“ 

          Katolické učení: 

 

1) Člověk je po hříchu nakloněný ke zlému, 
ale pomocí Boží milosti může dosáhnout i 
svatosti, dokonalosti. 

 

2) Víra bez skutků je mrtvá. „Ne ten, kdo mi 
říká: Pane, Pane, vejde do nebeského 
království, ale ten, kdo plní vůli mého Otce.“ 

 
3) Odpustky jsou odpuštění časných trestů, 
které zbývají po odpuštění viny – a které 
Církev uděluje mimo svátost smíření. Jsou 
však podmínky k přijetí svátostí a vykonání 
předepsaného dobrého skutku. 
 
4) Právo vykládat otázky víry má učitelský 
úřad katolické Církve – papež v jednotě 
s biskupy. Zdrojem učení je Písmo svaté a 
ústní podání – tradice, jak je zachovává čisté 
neomylný učitelský úřad katolické Církve. 
 
 
5) Svatých svátostí je sedm. Udělují se již od 
apoštolských dob. 
 
6) Mše svatá je nekrvavá oběť Nového 
zákona. Stejná, jako oběť na kříži. Ustanovil 
a přikázal ji vykonávat Syn Boží, Ježíš 
Kristus. Koná se od apoštolských dob. 
 
7) Svatý Otec v Římě je náměstek Krista. Co 
Kristus řekl sv. Petrovi, platí každému 
papeži: „Ty jsi skála, na té skále zbuduji svou 
Církev…“ „Pas mé beránky a mé ovečky.“ 
Proto má být papež ctěn a milován. 

 



 17

   Z w i n g l i h o  b l u d y : Zwingli byl farářem v Glachu ve Švýcarsku, nějaký 
čas na poutním místě v Einsiedelu a kazatelem v Curychu r. 1517. Zemřel v bitvě u Kappelu 
r. 1531. 

 

          Zwingliho bludy: 

 

1) Popíral dědičný hřích 

 

 

2) Svátost oltářní není tělem Páně, ale 
„znamená je“. 

 

 

3) Bůh v člověku působí i zlo. 

 

 

4) Zwingli zavrhl ústní podání – tradici 
Církve. Katolickou Církev nenáviděl. 
Z Písma svatého si vybíral, co se mu líbilo. 

          Katolické učení: 

 

1) Každý člověk přichází na svět poskvrněný 
dědičným hříchem 

 

2) Ježíš Kristus je ve Svátosti oltářní 
skutečně přítomen. Řekl: „Toto je mé tělo!“ 
nikoli: „Toto znamená mé tělo!“ 

 

3) Bůh je láska. Chce, aby člověk byl svatým. 
Dává mu spasitelná vnuknutí. Udílí mu 
milosti. 

 

4) Církev katolická je Bohem ustanovená 
učitelka národů. Kdo jí pohrdá, pohrdá tím, 
kdo ji ustanovil – totiž Bohem. 

 

 

 

   K a l v í n o v y  b l u d y : Kalvín byl v Ženevě právníkem, ale místo svého 
povolání se věnoval kázání a psaní. V Ženevě zavedl hrůzovládu. Říkal: „Ti, kteří s učením 
nesouhlasí, musí být trestáni smrtí.“ A svým slovům dostál. Právě Kalvín začal s upalováním 
odpůrců. Lékař Served byl prvním. Kalvinisté se zvali „reformátoři“ (opravci). Pohleďme na 
jejich „opravu“ křesťanské víry: 

           Kalvínovy bludy: 

 

1) Bůh zavrhl od věčnosti část lidí na věky. 
Nutí lidi ke hříchu. Adama ke hříchu donutil. 

 

 

2) Ve Svátosti oltářní není přítomen Ježíš 
Kristus. Pouze v okamžiku přijímání chleba 
křesťan přijímá sílu a pomoc od Krista, který 
je v nebi. 

           Katolické učení: 

 

1) Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se 
obrátil a byl živ. Bůh chce, aby všichni lidé 
poznali pravdu a byli spaseni. 

 

2) Ježíš Kristus je pod způsobami chleba a 
vína skutečně (reálně) a podstatně přítomen. 
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TRIDENTSKÝ SNĚM - ODPOVĚĎ NA  

BLUDY A ROZKOLY MEZI KŘESŤANY 
 

 

   T r i d e n t s k ý  s n ě m  r. 1 5 4 5  -  1 5 6 3 : svolaný papežem Piem V., byl 
odpovědí na bludy a rozkoly mezi křesťany. Na sněmu bylo vyhlášeno  V y z n á n í  v í r y. 

 

1) Vyznání víry: „Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, 
všech viditelných i neviditelných věcí. A v jediného Pána Ježíše Krista, jednorozeného 
Syna Božího, z Otce zrozeného přede všemi věky, Boha z Boha, Světlo ze Světla, Boha 
pravého z Boha pravého, zplozeného, neučiněného, s Otcem stejné podstaty, skrze 
něhož všechny věci jsou učiněny; který pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil z nebes, 
působením Ducha Svatého z Panny Marie se vtělil a člověkem se stal. Ukřižován také 
pro nás pod Pontským Pilátem, trpěl, a pohřben jest; třetího dne vstal z mrtvých podle 
Písem. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce; a zase přijde se slávou soudit živé i 
mrtvé, a jeho království nebude mít konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a 
Obživujícího, který z Otce i Syna vychází, jemuž s Otcem i Synem stejná božská čest a 
oslava se děje, který mluvil skrze proroky. Věřím v jednu svatou, všeobecnou a 
apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů a očekávám vzkříšení 
z mrtvých a život budoucího věku. Amen.“ 

2) Tradice: „Apoštolské a církevní podání (tradici) i veškeré řády a ustanovení této Církve 
přijímám a mám za pravé.“ 

3) Písmo svaté: „Písmo svaté beru dle toho smyslu, který chovala a chová Církev, svatá 
matka, která má právo posuzovat pravý smysl a výklad Písma svatého, a nikdy je jinak, 
než dle jednomyslného usnesení Otců nepřijmu a nebudu vykládat.“ 

4) Sedm svátostí: „Rovněž vyznávám, že svátostí Nového zákona je sedm, od Ježíše 
Krista, Pána našeho ustanovených a k spáse lidského pokolení (ale ne všechny pro 
každého) potřebných. Jmenovitě: křest, biřmování, svátost oltářní, pokání (svátost 
smíření), poslední pomazání (pomazání nemocných), svěcení kněžstva a stav 
manželský. Vyznávám, že v těchto svátostech se uděluje Boží milost, a že křtu, 
biřmování a svěcení kněžstva vícekráte než jednou bez svatokrádeže nelze přijmout. 
Svátostné obřady Církví svatou ustanovené, uvedené a stvrzené přijímám a mám za 
pravé.“ 

5) Prvotní hřích: „Cokoli bylo na tridentském sněmu o prvotním hříchu a ospravedlnění 
ustanoveno a určeno, přijímám a mám za pravé.“ 

6) Mše svatá a přepodstatnění: „Vyznávám také, že se ve mši svaté Bohu obětuje pravá, 
vlastní oběť smíření za živé i za mrtvé, že v Nejsvětější svátosti je přítomno pravdivě, 
skutečně a podstatně tělo a krev spolu s duší i s Božstvím našeho Pána Ježíše Krista, a 
že se děje proměna celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty vína v krev – kteroužto 
proměnu Církev katolická nazývá přepodstatněním.“ 

7) I pod jednou podstatou je přítomen celý Kristus: „Vyznávám také, že i pod jednou 
způsobou (jen chleba nebo jen vína) se přijímá celý a nerozdělený Kristus a pravá 
svátost.“ 
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8) Očistec a modlitby za zesnulé: „Pevně též věřím a vyznávám, že je očistec a že duším 
v očistci se nalézajícím prospívají modlitby věřících.“ 

9) Svatí v nebi, modlitby k nim a uctívání jejich ostatků: „Podobně vyznávám, že svaté, 
kteří s Kristem Pánem kralují, máme ctíti a vzývati, že se za nás svatí u Boha 
přimlouvají, a že se sluší mít v uctivosti jejich ostatky.“ 

10) Obrazy Krista Pána, Matky Boží a svatých: „Pevně též vyznávám, že obrazy Krista 
Pána, rovněž i Rodičky Boží Panny Marie a jiných svatých je dovoleno míti, a že tyto 
obrazy se mají chovat v náležité vážnosti a uctivosti.“ 

11) Odpustky: Též mám za pravé, že Kristus Pán své Církvi předal pravomoc udělovat 
odpustky a že jejich užívání křesťanskému lidu velmi prospívá.“ 

12) Uznání Římské církve: „Uznávám svatou, katolickou, apoštolskou Římskou církev za 
matku a učitelku všech církví (jednotlivých biskupství).“ 

13) Poslušnost Římskému biskupovi: „Římskému biskupovi, nástupci svatého Petra, 
knížete apoštolů, a náměstkovi Ježíše Krista – slibuji příslušnou poslušnost a přísahám.“ 

14) Přijmutí církevních zákonů a rozhodnutí sněmů: „Podobně všechno, co církevní 
zákony, všeobecné sněmy, zvláště pak sněm tridentský ustanovil, beze vší pochybnosti 
přijímám; cokoli pak tomu je na odpor, jako i všelijaká kacířská (bludná)učení od církve 
zamítnutá, odsouzená a zavržená i já odmítám, odsuzuji a zavrhuji. 

15) Dobrovolné vyznání katolické víry: „Tuto pravou katolickou víru, bez které nikdo 
nemůže dojít spasení, a kterou dobrovolně vyznávám, a při které v pravdě trvám, míním 
s pomocí Boží až do posledního vzdechnutí svého života v úplnosti a neporušenosti 
zachovat a vyznávat, stejně jako dle možnosti zachovávat, vyučovat a hlásat těm, kteří 
mi jsou podřízeni.“ 

 

 

 

   JSOU KATOLICKÉ SNĚMY VŮBEC K NĚČEMU DOBRÉ? 

   Někomu můžou katolické sněmy a jejich závazné vyhlášení pro členy Církve připadat 
jakousi „věroučnou diktaturou“ beroucí věřícím svobodu víry. 

   Na druhou stranu pohleďme, co ona „svoboda vyznání, výkladu víry, mysli a rozhodování“ 
přinesla nekatolickým společenstvím. Jaká nejednota mezi stovkami a tisíci nekatolických 
společenství po světě; jaké rozdílné výklady téhož Písma svatého… Nepřinesla tato „svoboda 
vyznání a výkladu“ světu spíše pohoršení nad nejednotou mezi křesťany než úctu? 

   Odtržením od apoštolské posloupnosti se staly nekatolické sbory jen laickými 
společenstvími bez kněžského úřadu, který ustanovil Ježíš Kristus. Svým protestem vůči 
papežství přišli nekatolíci o cenné svátosti: především kněžské svěcení, z kterého 
vyplývá: mše svatá, přepodstatnění hostie, svátost smíření, pomazání nemocných a 
biřmování. Zůstal jim jen křest a svátost manželství. 

   Nejsou to právě důsledky té „svobody vyznání“? A co si má myslet člověk, hledající pravdu 
a Boha? Jak má uvěřit v Božího Syna Ježíše Krista – když mu křesťané na jeho otázky 
odpovídají protikladně, když mu z různých sborů řeknou pokaždé něco jiného?. Když mají 
jiné vysvětlení pro svátosti, mši svatou, eucharistii, zpověď… a dokonce samotnou Osobu 
Ježíše Krista? 
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   Nejednotné a protikladné názory křesťanů jsou hledajícímu člověku pohoršením. Když se 
křesťané nemůžou dohodnout mezi sebou ani v tom zásadním, co jim Kristus odkázal jako 
nejcennější, tak čemu nebo komu má potom hledající člověk uvěřit? Nebo má přijmout 
některé z mnoha učení podle toho, kdo je na něho nejmilejší? 

   A tak se jeví přijatelnější spíše poslušnost k Učitelskému úřadu Církve, která vede k jednotě 
na celém světě (přestože to na první pohled vypadá direktivně) – než svobodomyslnost ve 
víře a výkladu víry, která vede k rozkolu, různicím a celkovému rozkladu.  

 

 

   NAŠI ODLOUČENÍ BRATŘI 
   Následkem odtržení od katolické Církve vzniklo na více než 2.000 církevních společenství 
se 400 milióny členů. Příčina roztříštěnosti je jasná: chybí jim jednotný učitelský úřad; potom 
si různá společenství z Písma vyčtou a vyloží pokaždé něco jiného, a vyrůstají i rozdílné 
církevní nejednotné tradice. 

 

   PŘEHLED ODLOUČENÝCH BRATRŮ 
 

   Východní církev: asi 105 miliónů členů. Středem jejich života je liturgie. Mají platné 
svěcení kněží. Mají stejné svátosti a víru. Uznávají prvních sedm církevních sněmů – ale jsou 
odloučeni od Říma. 
 

   Evangelická církev: luteránů je kolem 80 miliónů. Máme společné: víra v Krista; dvě ze 
sedmi svátostí: křest a svátost manželství; láska k Písmu svatému. Byli průkopníky 
v biblickém bádání. 
 

   Kalvínci: asi 100 miliónů členů. Vyznačují se velkou přísností k sobě. Ke kalvíncům 
náleží: reformovaní, presbyteriáni a kongregacionalisté, (dohromady asi 38 miliónů 
členů), metodisté (30 miliónů členů) oddělili se od anglikánů, baptisté (20 miliónů členů). 
 

   Anglikánská církev: asi 40 miliónů členů. Po Východní církvi jsou katolíkům nejblíže. 
Uvnitř ekumenického hnutí náleží ke „katolické skupině“. Dávají důraz na apoštolskou 
posloupnost biskupů a na kněžský úřad.  
 

   Kvakeři: 170 tisíc členů, oddělili se od anglikánů. Jsou jednou z nejsympatičtějších skupin. 
Mají vynikající charitativní výkony. Jsou známí svým přímým charakterem. 

   Starokatolická církev: od r. 1871 se tvořilo společenství na základě nesouhlasu skupin 
kněží a laiků s 1.Vatikánským koncilem. Navázali na skupiny v holandském Utrechtu, odkud 
přijali biskupské svěcení. Tvoří společenství národních církví navazujících na kontinuitu 
českých dějin (Jana Husa) a českých kališníků. Někteří se drží předreformního římského ritu, 
jiní aplikují katolickou liturgii po 2.Vatikánském koncilu. 
 

   Církev Československá husitská: snaha vytvořit národní církev s návazností na husitství. 
V počátcích měli nejednotnou nauku, unitářské prvky víry a křtili dokonce „ve jménu 
republiky“. Uznávají sedm svátostí a častější slavení eucharistie. Bohoslužba má katolickou 
liturgii s prvky východního obřadu. Mají své starší lidu a faráře i farářky.V teologii doznívají 
prvky liberalismu;  mladší uplatňují teologii K. Bartha..  
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   Armáda spásy: 200 tisíc členů. Založil ji metodistický farář. Nechce být zvláštní 
náboženskou společností, ale jenom vojensky organizovanou bojovou silou Kristovou. Známí 
jsou svou mimořádnou charitativní službou o zanedbané a nejchudší lidi. 
 

   Baptisté: 20 miliónů členů. Jádrem baptistické zbožnosti je velká úcta k rodině a čilý život 
v náboženských obcích. Snaha o odlesk způsobu života první křesťanské obce. Důraz na víru 
v Ježíše Krista. 
 

   Adventisté: 1,3 miliónu členů. Odloučili se od baptistů. Mají 10% církevní daně. 
Zdůrazňují očekávání blízkého druhého příchodu Krista (odtud název: adventus = příchod). 
Dodržují některá starozákonní pravidla: dodržování sobotního klidu, řád čistých a nečistých 
pokrmů. 
 

   Jednota bratrská – Unitas fratrum, v USA Moravian Church: při rekatolizaci země odešli 
do Ochranova v Sasku. Tradiční protestantská nauka. Více než věrouka je ceněna osobní 
zbožnost. Drží neustálou „modlitební stráž“ dle rozpisů. Mají celosvětově zavedené čtení 
z Bible a témata modlitby na jednotlivé dny. Mimořádná misijní aktivita. 
 

   Letniční hnutí: styl života podobný baptistům, nauka obdobná jako jiné křesťanské církve. 
Důraz na charismata, dary Ducha Svatého (mluvení neznámými jazyky, uzdravování…). U 
nás v tomto směru působí Apoštolská církev s centrem na Maninách. Některé prvky závání 
sektářskými způsoby manipulace. O charismatech mluví také Novoapoštolská církev: která 
neudržuje kontakty s ostatními křesťany. Pokládána za sdružení protestantského typu, 
navazují na anglikánství. V čele je kmenový apoštol, má úkol jako Petr mezi apoštoly. 
 

   Křesťanské sbory: vznikly mimo jiné z rozčarování nad křesťanskou nejednotou. Kritická 
námitka říká, že svým vznikem křesťanskou nejednotu ještě více zvětšily. Ekumenického 
hnutí na jednotu křesťanů se neúčastní. Dobré vztahy mají s baptisty. Charakteristickým 
znakem je to, že nemají žádné kazatele a nikoho na podobný úvazek.  
 

   Unitáři: Ježíše Krista nechápou jako Syna Božího, ale jen jako mudrce, učitele mravnosti a 
správného názoru na život. Kombinují monotheismus (víra v Boha v jedné Osobě), 
křesťanskou etiku s východními prvky – jógou atd. Nechápou se jako církev, spíše jako 
společnost s obecným náboženstvím a terapeutickým zaměřením. 
 

   Obec křesťanů: spojuje prvky křesťanství s evropskými a orientálními naukami – např. 
víra v převtělování duší zemřelých.  
 

   Svědkové Jehovovi: zakladatel Ch.T. Russel +1896. Svědkové se považují za jediné 
skutečné křesťany. Navazují na adventisty, ale vyvinuli svéráznou nauku, které je téměř vše 
jinak než u křesťanských církví. Ježíše Krista nepovažují za pravého Boha. Základem jejich 
učení je citát z Kor 1:15, kde je řečeno, že Ježíš je prvorozený ze všeho stvoření – proto berou 
Ježíše za pouhého člověka. Ale hymnus na Ježíše Fil 2:6-11 „byl rovný Bohu“ nebo Jan 
10:30 že Ježíš je stejné podstaty s Otcem už neberou. Mají učení, že Ježíš je vlastně archanděl 
Michael, kterého si Bůh používá jako nástroje. Jsou zastánci učení Aria ze 4. století, který 
Ježíši odňal Božskou přirozenost. Katolickou církev nazývají „nevěstkou satanovou“. Zříkají 
se příbuzných, kteří nejsou jehovisty. Odmítají vojenskou službu a transfúzi krve. Tvrdili, že 
konec světa nastane r. 1914, když to nevyšlo tak r. 1925, potom 1930 a znovu 1931. Centrum 
mají v Brooklynu, kde vydávají normativní časopis pro všechny členy: Strážní věž. Žádný 
nesmí věřit jinak, než je v něm uvedeno. Misionáři musí kázat 140 hodin měsíčně, pionýři 90 
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hodin, ostatní 9 hodin měsíčně – vše se vyplňuje na raportní lístek. Charitativní činnost se 
nekoná. 
 

   Poselství grálu – Ve světle pravdy: autor píšící pod pseudonymem Abd-ru-shin. Jde o 
kombinaci prvků křesťanství, parapsychologických spekulací a alegoricky vykládaných 
legend o grálu (kalichem s Kristovou krví). 
 

   Církev sjednocení: založená Korejcem Sun Myung Moonem, který je pokládán za 
pokračovatele nepodařeného Kristova díla. Kristus prý chtěl na zemi založit rodinu, ale už to 
nestihl. Proto je Moon vyvolen, aby v Kristově díle pokračoval. Je to destruktivní kult, který 
popírá podstatné křesťanské prvky. Rozvoj malých společenství po světě je nepřehledný. 

 

 

 

   CO SVĚTU PŘINESLO ODLOUČENÍ PROTESTANTŮ OD 
KATOLICKÉ CÍRKVE? 

   Ježíš Kristus založil jen jednu Církev a dal jí jednu viditelnou hlavu. Mt 16:18-19  „A já ti 
pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti 
klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na 
zemi, bude přijato v nebi." Jak je vidět, následky rozdělení od původní jednoty, která vydržela 
po staletí, jsou ničivé. Proto je dnes asi 400 miliónů nekatolických křesťanů, roztříštěných do 
více než 2000 církevních společností.  Co toto odtržení světu přineslo? 

 

- Chybí jednota: je 2000 církevních společenství, protože jim chybí učitelský úřad. Pro 
tuto nejednotu je dosud nemožné zachovat slova apoštola národů, svatého Pavla: 
Efezským 4:5-6: „Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je 
nade všemi, skrze všechny působí a je ve všem.“  

- Chybí jistota učení: mezi křesťanskými církvemi jsou nejednotná a protikladná tvrzení o 
tom nejdražším a nejcennějším, co nám Kristus zasloužil svou krví: o kněžství; o mši 
svaté; nauce o svátostech; o zpovědi; o křtu; o pomazání nemocných; o biřmování… ani 
výklady Písma svatého nejsou shodné a dokonce u některých chybí i víra v Kristovo 
Božství. 

- Chybí většina podstatných svátostí: oddělením od nástupců apoštolů přišly nekatolické 
církevní sbory o apoštolskou posloupnost a tak nemají platně vysvěcené kněze. Proto 
nemůže být v  laických církvích platně sloužena mše svatá, svátost smíření, ani platně 
udělované biřmování – protože tyto svátosti vycházejí z kněžského svěcení. 

 

   SNAHY O OPĚTOVNÉ SPOJENÍ KŘESŤANŮ 

   Na druhou stranu křesťanstvím provívá duch, který touží po sjednocení křesťanů, vždyť 
všichni křesťané jsou dětmi Jednoho Otce a navzájem sobě bratry. Papež Jan XXIII. se o 
nekatolících už nevyjadřoval jako o „bludařích“, ale jako o “odloučených bratrech“. Přibližně 
před sto lety začala pozvolná touha po jednotě mezi křesťany. Nejdříve se spojili různí 
anglikánští biskupové. Později se spojily reformované (kalvínské) společenství v jeden 
světový svaz. Brzy poté se sjednotili metodisté a baptisté. Potom byla založena „Evangelická 
církev Německa“, kterou založili němečtí protestanti. 
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       Snahy o opětovné spojení křesťanů: 

- Ekumenické hnutí: vzniklo r. 1938. Dnes k němu náleží kolem 200 nejvýznamnějších 
protestantských církevních společenství. Chce umožnit dialog mezi církvemi, společnou 
misijní a charitativní činnost. 

- Hnutí Una-Sancta (jedna svatá): řídí ji katolík. Společnost pro osobní jednání 
odloučených bratrů. Snaha odstranit zkomoleniny, společné misie, modlitba a pozitivní 
hodnoty. 

- Světová oktáva modliteb: od 18. do 25. ledna (svátek Obrácení sv. Pavla). Vznikla 
z podnětu jednoho anglikána, který se později stal katolíkem. V tyto dny se křesťané 
modlí jako jedno Kristovo stádo. 

- Sekretariát pro odloučené bratry: r. 1960 zřídil papež Jan XXIII. Sekretariát umožňuje 
stálé jednání mezi křesťany: dotazy, podněty, vysvětlivky, navázání styků…  

- Druhý vatikánský sněm: byl svolán Janem XXIII. S výslovným úmyslem urovnat cestu 
opětovnému spojení křesťanů. Osobní jednání tím získané jsou neocenitelné. Vzájemná 
úcta věřících křesťanů je prvním krokem ke sjednocení. 
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III. ZNÁMKY PRAVÉ KRISTOVY CÍRKVE 
 
 
 

   Rozumové poznání jedinosti a jednoty Církve 
   Ve světě je velký počet náboženských společností, které se hlásí ke Kristu. Uveďme ty 
nejpočetnější církve: římskokatolická, pravoslavná, řeckokatolická, protestanti, anglikánská, 
presbyteriánská, kvakeři, armáda spásy, baptisté, adventisté atd… 
   Všechny tyto církve se nazývají křesťanskými a každá z nich prohlašuje, že právě ona je tou 
pravou Kristovou církví, že má Kristova ducha a jeho pravdu. Dáváme si tedy otázku: 
„Mohou mít tyto rozdílné náboženské společnosti plnou a jednotnou pravdu křesťanského 
zjevení – když každá církev podává navzájem nejednotné a protikladné výklady jak Písma 
svatého, tak svátostí a dokonce výklady o Osobě Ježíše Krista?“ Rozumem poznáváme, že 
není možné, aby každá z těchto různých společností a různých výkladů měla současně plnou 
pravdu. Vždyť pravda zjevená od Boha, je věčná, neměnitelná, neprotiřečí si a platí pro 
všechny. Kdyby pravda byla pokaždé jiná, musel by být rozkol v samém Bohu, a to není 
možné. Duch Svatý, který vede Církev, si nemůže protiřečit. 
   Je tedy logické, že pravda je jen jedna, nedílná a plná. Pravou Kristovu Církev poznáváme 
podle určitých známek. Známky pravé Církve odvozujeme z podstaty a úlohy Církve.  
 
 

   Pohled Církve na sebe a některé její znaky 
   Někteří lidé při pohledu na křesťany, kteří zhřešili, si řeknou: „Církev je špatná“. Ale to je 
nepřesná úvaha – protože kdo a co je vlastně Církev? Církev je tělem Krista, on je hlava 
Církve a ona je Kristovými údy. V tomto svazku je jedno závislé na druhém – proto je těžké 
Církev zhodnotit jednou větou. Lidé ale mají svobodu jednání, a tak se stává, že údy jsou 
neposlušné hlavě… Ale i přes hříchy mnohých křesťanů nelze říci: Církev je jako celek 
špatná. 
   L.G. označuje věřící jako Boží lid: lid Staré smlouvy = Zákona, a lid Nové smlouvy = 
spojené s obětí Ježíše Krista. On je jediným Prostředníkem mezi lidmi a Bohem, on je pravý 
obětovaný Beránek za spásu světa, on je pravý Bůh a pravý člověk. Smlouva má vždy dvě 
strany: zde je to Bůh – a lid. Církev tedy není jen lidské dílo nebo výmysl Říma – ale 
spoluprácí Boha s člověkem. Tím je Církvi také dána neomylnost (o neomylnosti dále…). 
Skrze Církev se nabízí spása všem; lidem je nabídnuto všeobecné kněžství – to je účast na 
Kristově kněžství skrze svátosti. 
 
 

   Církev založil Ježíš Kristus.   Někteří odpůrci katolické Církve tvrdí, že Kristus 
Církev nechtěl, že vznik Církve je výmysl Říma. Při svém tvrzení však zapomínají na 
závažné skutečnosti: 
 

- Svědectví Písma svatého o Církvi: Mt 16:18-19  „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na 
té skále zbuduji  s v o u  c í r k e v  a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče 
království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na 
zemi, bude přijato v nebi." 

- Svědectví Jeruzalémské církve: Skutky apoštolské 2:40-47  A ještě mnoha jinými 
slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, 
kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se 
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zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, 
kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a 
rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v 
chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným 
srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich 
společenství ty, které povolával ke spáse. 

- Svatý Pavel zakládal  ve městech církve a ustanovoval pro ně představené, např. 
Tita, Timoteje… Kromě toho Pavel psal do vzniklých církevních obcí dopisy: církve 
v Efezu, Korintě, Římě, Galii… Kromě toho se konali v bohatších církvích sbírky na 
jiné chudé církve – ale všechny církve byli jedné víry, jednoho vyznání a všechny 
spadali pod římského biskupa! 

- Církevní koncil v Jeruzalémě r. 50 – kde Pavel poslouchal Petra, „aby neběžel 
nadarmo.“ 

 
 
 
 
   U č e n í  D v a n á c t i : Apoštolské vyznání víry: „“… Věřím v Ducha Svatého, 
svatou Církev obecnou…“ 
 
   C a ř i h r a d s k ý  s n ě m  r. 3 8 1 : Nicejsko-cařihradské vyznání víry: „Věřím 
v jednu svatou, katolickou a apoštolskou Církev.“ 
 
   T r i d e n t s k ý  s n ě m r. 1 5 4 5  -  1 5 6 3 : Vyznání víry: „Věřím v jednu 
svatou, všeobecnou a apoštolskou církev…“ 
 
 
   Pravost Kristovy Církve poznáváme podle známek, které vyplývají z podstaty a úlohy 
Církve. Církev má lidem dát nadpřirozenou pravdu, nadpřirozený zákon a nadpřirozenou 
milost. Pravdou mají lidé rozpoznat svůj cíl, zákon má být cestou k cíli, a milosti dodávají 
sílu vytrvat až do konce. 
    
 
 
 
 
 
 

PRAVÁ KRISTOVA CÍRKEV MŮŽE BÝT POUZE JEDNA PRAVÁ, SVATÁ, 
VŠEOBECNÁ A APOŠTOLSKÁ. 

 
DUCH SVATÝ NEZJEVUJE KAŽDÉ NOVÉ DALŠÍ STOLETÍ  

PROTICHŮDNÉ NAUKY; V BOHU NENÍ ROZKOL. 
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A)   „VĚŘÍM V JEDNU….. CÍRKEV.“ 
 
 
   Jednota pravdy: nejpodstatnější vlastností pravdy je, že je jenom jedna. Všichni lidé, kteří 
jsou v pravdě, jsou zároveň spojeni poutem jednoty. Kristova Církev musí mít známky 
jedinosti a jednoty, jinak by byl rozpor v samotném Kristu. 
 
   Církev je jedna už pro svůj původ: 
 

- Jednota v Boží Trojici: je nejvyšším vzorem pro Církev. Jednota Boha Otce, Boha 
Syna v Duchu Svatém. Bůh si nemůže protiřečit, to by nebyl dokonalý.  

 
- Bůh je pravda sama: Kristus o sobě prohlásil: Jan 14:6 "Já jsem ta cesta, pravda i 

život.“ O Duchu Svatém rovněž prohlásil: Jan 16:13“ Jakmile však přijde on, Duch 
pravdy, uvede vás do veškeré pravdy…“ 

 
- Církev je dílem jednoho zakladatele: založil ji Syn Boží, Ježíš Kristus. A založil jen 

jednu jedinou Církev, proto jen jediná Církev může být pravá. 
 
-  Z Písma svatého víme, že Ježíš Kristus založil jen jednu Církev: Mt 16:18-19:  „A 

já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji  s v o u  c í r k e v   a brány pekel ji 
nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude 
odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." Ježíš Kristus řekl jasně a 
určitě: „Založím  s v o u  C í r k e v “  - kdyby řekl: „založím své Církve“, potom by 
jich založil více. On však mluvil v jednotném čísle, o jedné jediné Církvi. Jindy o 
Církvi prohlásil: Jan 10:16  „… bude jedno stádo a jeden pastýř.“ 

 
- Kristus prosil Otce o jednotu učedníků: ve Velekněžské modlitbě prosil Ježíš Otce 

o jednotu učedníků – která by měla podobu jednoty v Boží Trojici. Jan 17:20-21: 
 „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby 
všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět 
uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jak má svět uvěřit, když vidí mezi křesťany rozkol?! 

 
- V jednotu věřili i apoštolové: Ef 4:4-6 „Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste 

byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je 
nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.“  

 
 

   Co znamená, že Církev je jedna? 
 

- Jednotná nauka: všichni členové katolické Církve vyznávají jednotnou nauku - jak 
tomu bylo už od apoštolů. Papežové v jednotě s biskupy, církevní sněmy a symboly 
víry (vyznání víry) zaručují, že zjevená nauka bude vykládána v Kristově duchu vždy 
a všude jednotně. 

- Jednota bohopocty: všichni členové Církve mají jednotnou bohopoctu. Všichni 
uctívají Boha jednotnou mší svatou a jednotnou liturgií. Všichni uznávají sedm 
svátostí, které jsou udělovány věřícím jednotným způsobem na celém světě. 

- Jediný učitelský úřad: všichni členové Církve uznávají jediný učitelský úřad: 
viditelnou hlavu Církve papeže sjednoceného s biskupy. Rovněž uznávají apoštolskou 
posloupnost předávanou skrze svátost kněžství. Všem je společný právní řád: Kodex 
kanonického práva. 
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B) „VĚŘÍM VE … SVATOU … CÍRKEV.“ 
 
 
   Církev je svatá skrze svého zakladatele: 
 

   Ef 5:25-27 „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval Církev a sám se za ni 
obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil Církev 
slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“ 
   Ef 4:15-16  „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho 
roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle 
toho, jak je každé části dáno.“ 
   1 Kor 12:27 „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ 
    
   Katechismus tridentského sněmu: „ Církev se nazývá svatá, protože je zasvěcena a zcela 
vyhrazena Bohu. Církev je svatá, protože je tělem Kristovým; on ji posvěcuje a v jeho krvi se 
Církev očisťuje.“ 
 
    

   Církev je založena Bohem – ne lidmi: 
 

   Z Písma svatého jasně vyplývá Boží vůle: „Tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného 
Syna, aby svět byl skrze něho spasen.“ Syn Boží založil svou Církev, která je mu tak drahá, 
že ji nazývá svou „nevěstou“. Do jejího čela ustanovil apoštoly, z nichž prvenství měl Petr. 
Apoštolům svěřil svou moc, aby skrze svátosti apoštolové a jejich právoplatní nástupci 
posvěcovali lid. Kdyby tato Kristova moc byla svěřena pouze dvanácti apoštolům a nikoli i 
jejich nástupcům – byly by milosti dány pouze současníkům apoštolů – a další generace by 
měly smůlu… 
   Protože Církev byla založena Bohem a ne lidmi, nazývá se svatá – je svatá skrze svého 
zakladatele a je posvěcena jeho stálou přítomností. Není svatá jen skrze své členy – ale pro 
spojení s Bohem. Kristus je hlavou mystického těla Církve. Kdyby někdo řekl, že Církev je 
hříšná – vztahoval by se jeho výrok i na Boha, neboť je s Církví trvale spojen. Svatost Církve 
je účastí na Božím životě. Proto kdo není spojen s Bohem, nemůže být sám od sebe svatý. 
   Mravní svatost: vytrvalost v dobrém, odolnost vůči zlému. Ontologická svatost: bytostná 
svatost spočívá ve spojení s Boží svatostí. Svatost jedince: účast na svatosti Svatého. 
 
 

   Církev je svatá svým posláním a posvěcením – ne všemi svými 
členy: 
 

   Církev je svatá skrze svého zakladatele, svým posláním, posvěcením a účastí na Božím 
životě. Není tedy svatá všemi svými členy a jejich svatostí. Všichni lidé mají možnost 
patřit do Církve – i duševně nemocní i hříšníci: Lk 5:32 „Nepřišel jsem volat k pokání 
spravedlivé, ale hříšníky."  
   Kdyby Církev přijímala pouze lidi dokonalé a svaté – přestala by platit její další známka: 
všeobecnost.; už by nebyly pro všechny lidi a pro celý svět – ale pouze pro dokonalé. A tak se 
nedá očekávat od všech členů dokonalost – neboť jsou povoláni i hříšníci, aby jim bylo 
odpuštěno, byla jim poskytnuta pomoc a ZRÁNÍ. Nelze očekávat od konvertity dokonalost za 
tři týdny. Proto námitky, že Církev není svatá – protože všichni její členové nejsou svatí, je 
nelogická a scestná. Zachránit by se chtěli všichni – ale málokteří se smíří s tím, že v Církvi 
jsou i hříšní. 
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   Je nutné rozlišit: Zklamání Církví? – Nebo zklamání jedincem?? Členství v Církvi 
nevylučuje svobodné jednání lidí. Neplatí: „Vstoupím do Církve – a už navždy budu svatý.“ 
Jestli jde o nějaké zklamání, tak je to zklamání druhou příčinou = člověkem, nikoli Bohem a 
tím, co Bůh založil. I lid nové smlouvy je lidem putujícím, lidem jdoucím odněkud někam – 
ze slzavého údolí do Nebeského Jeruzaléma; ale nejsme už v cíli – jsme lidé narušení 
dědičným i osobním hříchem a máme velkého nepřítele spásy – satana. 
   Vždyť sám Pán Ježíš vyprávěl podobenství o koukolu mezi pšenicí (Mt 13:25n). Koukol se 
ukázal hned mezi dvanácti apoštoly) vzpomeňme na Jidáše… objevil se také mezi prvními 
věřícími v Jeruzalémě (Sk 5:2n). Jak bychom tedy mohli očekávat, že se v Církvi už nikdy 
neobjeví žádný hříšník? Toto očekávání by bylo nereálné vzhledem ke stavu lidstva. Podobně 
jak tomu bylo v prvotní Církvi, je tomu i dnes: vedle sebe žijí lidé svatí i hříšní. Boží 
požadavek: „Buďte svatí, jako já jsem svatý“ (3.Mojž 11:44) platí sice pro všechny lidi, ale 
realita svatosti je jiná. Kristus o tom ví a moudře říká: „Nechte vedle sebe růst pšenici i 
koukol – až do žní. Potom bude sklizeň a oddělení plev od zrn.“  
 
 

    Církev, jako prostřednice spásy, je svatá z trojího hlediska: 
 

- Má svaté učení: vzhledem ke svému cíli. Kdyby Kristus Církvi předal bludné učení, 
těžko by mohla jít správným směrem ke správnému cíli. Základní hesla svaté nauky 
zní: Varujte se hříchu! Čiňte dobro! Buďte svatí! 

- Několik svědectví Písma svatého o požadavku svatosti: Ef 1:3-4 „Pochválen buď Bůh 
a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním 
požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom 
byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.“ 2 Kor 7:1  „Když máme taková zaslíbení, 
moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, stále více ať rosteme ve 
svatosti a bázni Boží.“ Žid 12:14 „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo 
nespatří Pána.“ Ef 5:27 „…tak si on sám (Kristus) připravil Církev slavnou, bez 
poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“ 

-  
- Má prostředky vedoucí ke svatosti: k dosažení nadpřirozeného cíle člověku 

přirozené síly a schopnosti nestačí. Mt 19:25-26  Když to učedníci slyšeli, velice se 
zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je 
to nemožné, ale u Boha je možné všecko." Bůh ve své dobrotě dal lidstvu 
nadpřirozené síly v podobě svátostí a jejich udělování svěřil Církvi. 

- Sedm svátostí Církve: křtem Církev člověku uděluje nadpřirozený život; křest 
odpouští hříchy, vybavuje silou a umožňuje člověku dosáhnout nadpřirozeného cíle. 
Biřmováním se člověk stává silnějším a zralejším zvládat obtíže a boje, a vydávat 
svědectví o Bohu. Svátost kněžství umožňuje vysvěceným kněžím posvěcovat duše 
věřících a přivádět je k Bohu. Ve svátosti manželství jsou manželé posvěceni, aby 
mohli správně a svatě plnit manželské a rodičovské úkoly nejen pro blaho společnosti, 
ale také pro věčný život. Svátost smíření je pro hříšníky, kteří se lítostí odvrací od 
hříchů a předsevzetím se vrací k Bohu; v ní se odpouští hříchy, léčí rány a Duch Svatý 
kajícníky vybavuje novou silou. Svátost nemocných ulehčuje na duši i na těle těžce 
nemocným a umírajícím, a jsou-li ve hříchu, očisťuje je od něho. Svátost eucharistie, 
kterou zprostředkovává lidem jen katolická Církev, je vrcholem a středem všech 
svátostí a vrcholem Bohopocty, je nejúčinnějším prostředkem posvěcení člověka – 
neboť v ní je přítomen samotný Původce všech milostí, Ježíš Kristus. 

-  
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- Má výsledky svatosti: svatost neznamená jen to, že se člověk vyvaroval veškerého 
hříchu – ale také to, že věrně a svědomitě plnil své povinnosti k Bohu, k sobě a 
bližnímu; že věrně následoval Ježíše Krista až do konce svého života. 

- Katolická Církev má ve všech staletích tisíce svatých. Svatí jsou ti, kteří žili 
bezúhonně a které Bůh oslavil zázraky. Vedle svatých poustevníků a asketů má 
Církev svaté misionáře, obhájce chudých i mučedníky, kteří za víru prolili svou krev. 
Vedle sebe se objevují svatí učení i prostí, svatí jsou ze všech možných oborů – svatí 
lékaři, matky, advokáti, profesoři… 

- Častá námitka je, že katolická Církev má též lidi velmi špatné. To je pravda, protože 
milost Boží neničí svobodnou vůli a člověk se dobrovolně rozhoduje pro dobro i pro 
zlo. Připomeňme si znovu Ježíšovo podobenství o pšenici a koukolu, rostoucích vedle 
sebe až do žní, nebo podobenství o rybářské síti, která při výlovu zachytila ryby dobré 
i špatné, nebo podobenství o svatbě, na které byli hosté hodní i nehodní… Mnozí lidé 
opovrhují Církví kvůli hříšníkům, to je pochopitelné – ale je zvláštní, že nedokáží 
milovat Církev kvůli svatým. Kdo pohrdá celou Církví kvůli části hříšníků – podobá 
se člověku, který by odmítl používat kuchyňské nože, „protože kuchyňským nožem 
byla spáchána vražda“. Hodnotu stromu neposuzujeme podle padavek nebo několika 
shnilých a červivých plodů – ale podle celé úrody. Podobně Církev nelze posuzovat 
podle špatných členů – ale podle jejích celkových výsledků za celá staletí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ 
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C) „VĚŘÍM VE … VŠEOBECNOU … CÍRKEV.“ 
 
 
   Bůh chce zachránit všechny lidi 
   Bůh chce zachránit všechny lidi. Ale ve Starém zákoně uzavřel smlouvu jen se Židy. Tak 
se Izrael stal Božím lidem, který měl postupně připravit sebe i okolní národy na příchod 
Mesiáše, Božího Syna. Ve Starém zákoně je více proroctví, která zjevují, že mnohé národy se 
budou klanět jednomu Bohu. I Šalamoun Boha prosil za jiné národy: „…vyslyš v nebesích, v 
sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznaly tvé jméno 
všechny národy země a bály se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznaly, že se tento dům, který 
jsem vybudoval, nazývá tvým jménem.“ 1 Kr 8:43 Také Tobiáš v chvalozpěvu prorokuje: 
„Jasné světlo zazáří do všech dálav země. Mnohé národy přijdou k tobě zdaleka i obyvatelé 
všech končin země k tvému svatému jménu, se svými dary v rukou pro Krále nebes.“ Tob 
12:13. A vzpomeňme na text  Nového zákona, z kterého je patrná univerzalita spásy: „ On 
chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník 
mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny.“ 
1Tim 2:4-6. Nová smlouva, kterou Bůh uzavřel skrze Kristovu krev prolitou na kříži, byla 
uzavřena s celým lidským společenstvím. 
 

   Církev je všeobecná = katolická 
   Ježíš Kristus nezemřel jen za vyvolené jedince, ale za celý svět. Založil Církev a s lidem 
uzavřel Novou smlouvu, kterou zpečetil svou krví. Tato smlouva je všeobecná – je nabídnuta 
všem lidem. Rovněž i Kristova Církev je všeobecná – jsou do ní pozváni všichni lidé, „aby 
všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, 
že jsi mě poslal.“ Jan 17:21.  
   Má-li být Církev prostřednicí spásy pro všechny lidi, musí být všeobecná; tj. pro pro lidi 
všech dob a všech zemí. Vyjádřeno řeckým slovem: musí být katolická = všeobecná. Z čeho 
poznáváme, že Církev je všeobecná, neboli katolická? Ze slov Ježíše Krista: Mt 28:19-20 
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po 
všecky dny až do skonání tohoto věku. Ježíš Kristus založil Církev pro všechny národy a 
doby až do skonání světa. Mt 16:18 „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou 
církev a brány pekel ji nepřemohou.“ 
 

- Církev je katolická, protože v ní je přítomen Kristus. „Tam, kde je Kristus Ježíš, 
tam je katolická Církev“ – řekl žák sv. apoštola Jana, třetí antiochijský biskup, 
umučený pro Krista kol.r. 107 - Ignác z Antiochie; který jako první nazval Církev 
katolickou. 

- Církev je katolická, protože dostala poslání od Krista pro všechny lidi: Mt 28:19-
20 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“  

- Je katolická také časově: je pro všechny minulé doby od Krista až po naše časy a 
bude existovat až do skonání světa „a brány pekel ji nepřemohou.“ Mt 16:18. I kdyby 
se jiné církve rozrostly prostorově do celého světa, bude jim chybět všeobecnost 
časová – datují se totiž teprve od 15 století. 

- Je katolická také prostorově: Kristova Církev je rozšířena po celém světě, ve všech 
státech, u všech národů. Vyrostla z dvanácti apoštolů, koncem 4.stol. měla 10 mil. 
vyznavačů, na konci 13.stol. 85. mil. vyznavačů, v r. 1903 270 mil., v r. 1957 462 mil. 
vyznavačů a v r. 1974 710 mil. vyznavačů. 
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   Kdo patří do katolické Církve? 
 

   „Ke katolické jednotě Božího lidu … jsou povoláni všichni lidé. Různým způsobem 
k ní patří anebo jsou k ní zaměřeni jak věřící katolíci, tak ostatní věřící v Krista, tak 
konečně všichni lidé bez výjimky, kteří jsou Boží milostí povoláni ke spáse.“ 
(2.vatikánský koncil, LG 13.) 
   Do církevní společnosti jsou plně začleněni: (podle 2.vat.LG 14.) 
- kdo mají Kristova Ducha a přijímají celé její zřízení  
- kdo přijímají všechny prostředky spásy v ní ustanovené 
- kdo se v jejím viditelném organismu spojují s Kristem 
- kdo uznávají, že Kristus řídí Církev prostřednictvím papeže a biskupů  
- kdo uznává svazky vyznání víry, sedm svátostí, církevní vedení a společenství 

 
   „Kdo však nevytrvá v lásce, nedosáhne spásy, i kdyby byl začleněn do Církve; zůstává sice 
v Církvi ´tělem´, ale ne ´srdcem´“. 
 
 

   Církev a nekřesťané 
 

   Vztah Církve k hebrejskému lidu. „Jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho 
Boha“. (Řím. Misál, přímluva z Velkého pátku.) Na rozdíl od jiných nekřesťanských 
náboženství židovská víra je již odpovědí na zjevení Boha ve Staré smlouvě. Izraelité „byli 
přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu 
i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti 
pochází i Kristus“ (Řím 9:4-5). Ostatně když se uvažuje o budoucnosti, Boží lid Staré 
smlouvy a nový Boží lid, směřují k obdobným cílům: očekávání příchodu (nebo návratu) 
Mesiáše. 
 

   Vztah Církve k muslimům. „Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, 
a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy a klaní se 
jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den soudit lidi.“ (2. vat. Koncil 
LG 16) 
 

   Pouto Církve s nekřesťanskými náboženstvími. „Všechny národy tvoří přece jedno 
společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvo přebývat na celém povrchu 
země. Mají také jeden poslední cíl, Boha. Jeho prozřetelnost, projevy jeho dobroty a 
spasitelné úmysly se vztahují na všechny lidi, dokud vyvolení nebudou sjednoceni ve Svatém 
městě.“ (2.vat. koncil Nae 1) 
   Církev uznává, že v jiných náboženstvích je také hledání Boha, který vše stvořil a všem 
dává život, ale toto hledání je mlhavé. Církev všechno dobré a pravdivé považuje za přípravu 
na evangelium. Vždyť právě proto, aby Bůh znovu shromáždil všechny své děti, rozptýlené a 
zbloudilé kvůli hříchu – chce Otec svolat celé lidstvo v Církvi svého Syna. Církev je místo, 
kde lidstvo má znovu najít jednotu a spásu. Je „usmířeným světem“.Je „Noemovou archou“, 
která zachraňuje lidstvo před utonutím. 
 

   „Mimo Církev není spásy.“ 
   Veškerá spása pochází od Krista-hlavy skrze Církev, která je jeho tělem. Jedině Kristus je 
Prostředníkem mezi Bohem a lidmi: „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jan 14:6) 
Kristus dal podmínky ke spáse: nutnost víry a křtu; potvrdil i nutnost své Církve, které předal 
svátosti. Proto je Církev nutná ke spáse. Svou spásu ohrozí ten, kdo toto vše ví – a odmítá. 
   Věčné spásy mohou ovšem dojít i ti, kteří bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a 
jeho Církev, avšak Boha hledají upřímně podle hlasu svého svědomí. 
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D) „VĚŘÍM V … APOŠTOLSKOU CÍRKEV.“ 
 
 
   Svědectví Písma svatého o apoštolské posloupnosti 
 

   Kristus vyvolil svých Dvanáct: Mt 10:1-5 Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc 
nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména 
těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr 
Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a 
Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim… 
 

   Petrovo prvenství mezi Dvanácti: Mt 16:18-19“ A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále 
zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co 
odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." Jan 
21:15-17  Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne 
víc než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé 
beránky." Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, 
Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!" Zeptal se ho potřetí: 
"Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li 
ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas 
mé ovce! Lk 22:32 „Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, 
utvrzuj své bratry.“ 
 

   Kristus je hlavní kámen stavby, apoštolové jsou základy: Ef 2:19-22 “Nejste již tedy 
cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž 
základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá 
stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v 
duchovní příbytek Boží.“ 
 

   Kristus rozesílá apoštoly do celého světa a dává jim svou moc:  
-  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem 

národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte 
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku." Mt 28:18-20 

-  Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch 
slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého“. Jan 20:21 

-  „Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však 
pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal.“ Lk 10:16 

-  „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu 
odpuštěny nejsou." Jan 20:23 

 

   Z čeho poznáváme, že Církev je apoštolská? 
    Ježíš Kristus vyvolil dvanáct apoštolů. Dal jim svou moc. Petrovi svěřil prvenství mezi 
apoštoly. Učení Církve a její svátosti jsou z doby apoštolů. 
   Založení Církve pochází shůry, od Krista – nikoli od sboru lidí. Hierarchie Církve má svatý 
počátek v Kristu. Tato služba přišla skrze jediného Prostředníka mezi Bohem a lidmi – Krista. 
Představení Církve jsou nástupci apoštolů. Kristova moc je předávaná vkládáním rukou, 
modlitbou a apoštolskou posloupností. Vše v Církvi plyne od Boha – přes Krista – skrze 
apoštoly – k lidem. (Kdo vás neposlouchá – ani mne neposlouchá.)  
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   Další svědectví Písma svatého o apoštolské posloupnosti. 
 

   Apoštolové jsou vyvolenými svědky Pánova vzkříšení a jsou základy Církve. Kristus jim 
dal svou moc a slíbil jim svou stálou přítomnost. Mt 28:20 „A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku." Božské poslání, které Kristus svěřil apoštolům, bude 
trvat až do konce světa, neboť evangelium je pro Církev ve všech dobách. Proto se 
apoštolové postarali o ustanovení svých nástupců. Kdyby vedení Církve skrze apoštoly 
platilo jen pro dobu jejich života, znamenalo by to, že Církev byla jen „dobová“. 
Znamenalo by to, že Kristus uspořádal vedení Církve jen na několik let – a pak už se o její 
vedení nikdo nestará… 
 

   Někdo by mohl namítat, že o nějaké apoštolské posloupnosti Ježíš Kristus nemluvil – 
vyvolil svých Dvanáct a dost… Pohleďme na dobu prvotní Církve, na svědectví Písma 
svatého.  
   Vyvolení Matěje za apoštola. Před Letnicemi, před sesláním, Ducha Svatého se apoštolové 
svorně modlili spolu se ženami a Ježíšovou matkou Marií. „V ty dni se Petr postavil před 
bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí“ (Sk 1:13-15) – a mluvil k nim o Jidášově 
zradě, o jeho sebevraždě… a potom „první z apoštolů“ řekl něco velmi závažného: Sk 1:20-
26 „Neboť je psáno v knize Žalmů: `Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm 
bydlil´; a jinde je psáno: `Jeho pověření ať převezme jiný.´ Proto jeden z těch mužů, kteří s 
námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od 
nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání." Vybrali tedy dva, Josefa 
jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech 
lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, 
kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří." Potom jim dali losy a los padl na Matěje; 
tak byl připojen k jedenácti apoštolům. 
   V Ježíšových výrocích nikde nenajdeme, že by kdy mluvil o nějakém Matějovi nebo o 
volbě dalšího apoštola – a přesto byl Matěj vybrán místo Jidáše za dvanáctého apoštola. 
Z tohoto losu je patrné, že apoštolové měli jasné znalosti od zmrtvýchvstalého Krista, jak o 
vedení tak o uspořádání Církve, věděli, jak mají pokračovat. Vždyť Kristus s nimi po svém 
zmrtvýchvstání byl ještě čtyřicet dní – a je nemyslitelné, že by se ho apoštolové neptali na tak 
životně důležité věci nebo že by je Kristus o ničem takovém nepoučil a nechal by všechno na 
tom, jak to apoštolové „cítí“. O těchto čtyřiceti dnech se z toho z Písma také moc nedozvíme 
– a přesto k nim Kristus promlouval o velmi závažných rozhodnutích… 
   Ustanovení sedmi jáhnů. Ze Skutků apoštolských se dozvídáme také o ustanovení sedmi 
jáhnů, pomocníků apoštolů. V evangeliích nenalezneme Ježíšovu přímou řeč o jáhnech – a 
přesto je apoštolové ustanovili. Jistě by apoštolové jáhny neustanovili ze svévole – museli mít 
od Krista znalosti, jak vedení Církve mají uspořádat. Sk 6:2-6  A tak apoštolové svolali 
všechny učedníky a řekli: "Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a 
budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že 
jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat 
všechen svůj čas modlitbě a kázání slova." Celé shromáždění s tímto návrhem rádo 
souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prochora, 
Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k 
židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. 
   Svatý Pavel světil další biskupy. Ze Skutků apoštolských se dozvídáme, že kromě apoštolů 
byli svěceni i další biskupové. Sk 13:2-3  Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl 
Duch Svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." Přitom 
v evangeliu nenajdeme žádnou přímou Ježíšovu řeč o Barnabášovi nebo Saulovi. A tak po 
modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Svatý Pavel světil další biskupy: 
Timoteje a Tita, a posílal je do oblastních církví. 
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   Svědectví Apoštolských Otců o apoštolské posloupnosti 
 
   Sv Klement Římský + 99 po Kr. mučedník za císaře Trajána. V listech Korinťanům 
dokazuje apoštolské hierarchické zřízení Církve ve třech stupních kněžství, jako ve Starém 
zákoně. Mluví o biskupech a jáhnech; biskupové nemohou být sesazeni obcí, protože svou 
moc od obce nedostali – tu dostali bezprostředně od apoštolů a ti ji dostali od Krista. 
   Sv Ignác z Antiochie, Theofor + 107 po Kr. Biskup v Antiochii. Mučedník, za císaře 
Trajána v Římě předhozen zvěři. Na cestě do Říma napsal sedmi církevním obcím. Jeho listy 
napomínají k vnitřní jednotě, která záleží ve sjednocení s biskupem, kněžími a jáhny. V listě 
do Smyrny se vůbec poprvé vyskytuje výraz „katolická Církev“. 
   Sv. Polykarp + kol. r. 160 po Kr. Apoštol Jan ho ustanovil biskupem ve Smyrně, byl 
posluchačem sv. Jana. Zdůrazňuje poslušnost k presbyterům (kněžím) a jáhnům. U něho opět 
čteme výraz „katolická Církev“.  
 
   Sv Irenej + r.202 po Kr. patří k „polemikům“ (naukové spory na půdě křesťanství). 
Zdůrazňuje, že vedle Písma je důležitou složkou křesťanského učení tradice = ústní podání. 
„Zárukou apoštolského učení je nepřetržitá řada – posloupnost – biskupů“. A vypočítává 
posloupnost římských biskupů. „S římskou církví musí souhlasit všechny církve, jsou-li 
opravdu apoštolského původu. Ona zaručuje pravost víry ostatních církví.“ 
   Eusebius + kolem r. 150 po Kr. už nepatří k Apoštolským Otcům, ale také píše o vedení 
církví jednotlivými biskupy, kteří se dohromady schází na synodech. 
   Tertulián : „Žijeme podle učení, které dostala Církev od apoštolů, apoštolové od Krista, a 
Kristus od Boha.“ 
 
 
 

    Proč je Církev apoštolská? 
 

-    Je založena na apoštolech: Ef 2:20 „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové 
a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“ Apoštolové:svědci Kristova života, 
umučení, zmrtvýchvstání i nanebevzetí. S misijním posláním je rozeslal sám Kristus. 

- Duch Svatý v ní přebývá, střeží ji a předává učení: Jan 14:16-17 “a já požádám 
Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého 
svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi 
zůstává a ve vás bude.“ Jan 16:13 „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do 
veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A 
oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode 
mne.“2 Tim 1:13 „Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, 
která nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v 
nás přebývá.“ 

- Až do návratu Krista je vedena, posvěcována a poučována apoštoly a jejich 
nástupci: v čele s Petrovým nástupcem, nejvyšším pastýřem Církve, v jednotě 
s biskupy, kteří mají na pomoc kněze a jáhny. 

- Ježíš založil svou Církev apoštolskou formou, neboť svou moc, kterou má na nebi i 
na zemi, dal do rukou apoštolům. Proto jeho Církev má apoštolské rysy: 

 
-    Je apoštolská svou naukou: původní nauku, kterou měli apoštolové, jejich žáci a 

první křesťané o Bohu, o Osobě Ježíše Krista, o sedmi svátostech, o matce Ježíšově, 

o andělech a svatých, o nebi, očistci a pekle – zachovala Církev katolická po tisíciletí 
až dodnes. 
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   Když se během staletí vyskytlo mnoho bludařů (gnostici, ariáni, apolinaristé, 
monofyzité, nestoriáni …), kteří popírali některou složku v Kristu, byla Církev nucena 
hájit Kristovo božství i jeho člověčenství, jeho Božskou Osobu a jeho stejnou podstatu 
s Otcem a vyjádřit svou víru v Krista v nových formulacích - tzv. „symbolech“, není 
nic jiného, než co bylo obsaženo už v nejstarším křesťanském Vyznání víry, které 
nazýváme „apoštolským“. Rovněž celé ústní i písemné podání – tradice – se s tímto 
vyznáním shoduje. Rovněž i úcta k Matce Boží a svatým je v katolické Církvi stejná, 
jako byla za dob prvních křesťanů, jak je patrné z četných obrazů a nápisů 
v katakombách. Např. žák apoštola Jana sv. Polykarp + kol. r. 160 po Kr. dosvědčuje 
kult věřících k mučedníkům, kult ostatků a víru ve společenství se svatými v nebi.  
 
 

   Je apoštolská svou bohopoctou: při Poslední večeři ustanovil Ježíš Kristus svou 
eucharistickou oběť – mši svatou. Je pravda, že náš způsob dnešní mešní oběti má 
jinou podobu než v době apoštolské, ale různost je jen ve věcech vnějších – nikoli 
podstatných V prvotní Církvi se při mši svaté odehrávalo totéž co dnes. Sv Justin + 
166, mučedník, popisuje ve své apologii bohoslužbu své doby. Z jeho popisu je 
patrné, že tehdejší liturgie obsahovala tytéž části bohoslužby jako dnešní: dvě 
přípravné části: čtení Písma svatého a jeho výklad; a tři podstatné části: obětování, 

proměňování a svaté přijímání. Prvotní zcela prostá liturgie se během staletí 
rozvinula – ale vždy zachovala tyto tři podstatné prvky.  
Svátost Eucharistie: Svátost Eucharistie má v katolické Církvi stejnou podstatu jako v 
době apoštolů; výklad o podstatě a hodnotě mše svaté zůstal beze změny. Od prvních 
dob až po naše časy katolická Církev věří stejné nauce: že ve mši svaté je 
zpřítomněna Ježíšova oběť na kříži; víra ve skutečnou přítomnost Bohočlověka 

v Eucharistii; víra v přepodstatnění hostie.  
   Po celé první tisíciletí se nikdo neodvážil tuto víru od dob apoštolských popřít. 
Všichni jednotně věřili ve skutečnou přítomnost Krista v Eucharistii a svůj vztah 
vyjadřovali adoracemi. Teprve bludař Berengarius v 11. století porušil tuto jednotnou 
víru v Kristovu přítomnost v Eucharistii. A po něm ji popřeli další: Luther, Kalvín, 
Zwingli… Můžeme si položit otázku: Kdo stojí blíže apoštolské tradici – protestanti 
mající své přesvědčení od Luthera z 16 století, nebo katolíci, kteří mají doložené spisy 
již od apoštolských žáků? Odpověď bude zřejmá…Nejde o náboženskou nenávist, jde 
o fakta. 
 
   Svátost pokání: pokud jde o svátost smíření, má také stejný charakter jako 
v apoštolských dobách. Odpůrci namítají, že vyznání hříchů nepochází z dob apoštolů, 
ale že bylo zavedeno až ve 13. století na Lateránském sněmu r. 1215. Dějiny ale 
vyprávějí něco jiného: na Lateránském sněmu nebyla ušní zpověď zavedena poprvé – 
ale byla jen ustanovena povinnost pro katolíky zpovídat se alespoň jednou v roce. 
Mezi tím je velký rozdíl. Dále je vhodné připomenout praxi Východní Církve, která se 
odloučila od Říma r. 1054: Východní Církev si podržela zpověď i po svém odloučení 
jako Božské zřízení. Z toho je zřejmé, že zpovědní praxe existovala dávno před 
Lateránským sněmem. 
   Další odpůrci namítají, že ušní zpověď zavedl papež Lev Veliký v 5. století. Dějiny 
hovoří jinak: papež Lev Veliký se nezavádí ušní zpověď, jen se ostře obrací proti 
kampánským biskupům, kteří připustili nešvar, že kajícníci předčítali své hříchy 
veřejně před celou křesťanskou obcí. Lev Veliký kárá tento nešvar a praví, že tento 
zlozvyk odporuje „apoštolskému ustanovení“, podle něhož stačí ušní vyznání hříchů 
knězi. Je rozdíl tvrdit: „zavedl ušní zpověď“ – a „není třeba veřejného vyznání, stačí 
ušní zpověď knězi“. Z papežova výnosu vyplývá, že má být zachován dosavadní 
zvyk: ušní zpověď a nemají se zavádět nové podivné zpovědní prvky. 
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   Dávní svědkové ušní zpovědi: Jako svědky staré zpovědní praxe, ušní zpovědi – lze 
uvést věrohodné svědky. Z Východní Církve Origena a ze Západní Církve sv. 
Cypriána, mučedníka z Valeriánova pronásledování křesťanů v Kartágu. Ještě starší 
svědectví o ušní zpovědi vydávají sv. Irenej a Tertulián. A máme svědectví o ušní 
zpovědi dokonce od třetího Petrova nástupce sv. Klementa Římského, mučedníka za 
vlády císaře Trajána, který byl pochován r. 99 !! K tomu se snad už dodávat nic 
nemusí… 
 

   Je apoštolská svým vedením: – apoštolskou posloupností: Každý katolický kněz 
může své svěcení odvodit od biskupa, a biskup zase může svou pravomoc odvodit od 
předešlých biskupů… až se dojde k apoštolům, kterým dal Ježíš Kristus moc slovy: 
„Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás.“ Jan 20:21.  Z evangelií je zřejmé, že 
Ježíš odevzdal Petrovi prvenství mezi Dvanácti: „Pas moje ovce, pas moje beránky“ 
Jan 21:17. „A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry“ Lk 22:32. 
Toto prvenství náleží jedině římským biskupům, nástupcům sv. Petra, protože Petr 
byl biskupem římským, to je skutečnost historicky prokázaná. Také první list apoštola 
Petra je datován z „Babylonu“. Babylonem té doby je myšlen Řím jako sídlo 
nepravosti. Babylon nad Eufratem byl tehdy v troskách. Sv. Klement Římský, třetí 
papež po Petrovi, jmenuje Řím jako místo jeho smrti. Sv. Ignác Antiochijský nazývá 
Petra a Pavla apoštoly Říma. Papias, Irenej, Tertulián, Origenes, Eusebius a jiní 
shodně vydávají svědectví o tom, že apoštol Petr byl biskupem v Římě. Totéž 
dosvědčují i vykopávky v Římě: hrob, kde bylo uloženo Petrovo tělo, četné nápisy a 
malby, které se zachovaly u jeho hrobu a které dosvědčují zvláštní úctu k „prvnímu 
mezi Dvanácti“. A nezapomeňme na svědectví apoštolských Otců z prvních století… 
 
 

   Souhrn známek pravé Církve: 
 

   Církev je jedna: má jednoho Pána, vyznává jednu víru, rodí se z jednoho křtu, tvoří jen 
jedno tělo, oživované Duchem k jedné naději. Naplněním jednoty budou překonána všechna 
rozdělení… 
 
   Církev je svatá: protože přesvatý Bůh je jejím původcem. Kristus, její Ženich, se za ni 
obětoval, aby ji posvětil. Duch Svatý ji oživuje. Přestože jsou v ní i hříšní lidé, zůstává bez 
poskvrny „ex maculatis immaculata“ – skrze svého zakladatele, Ježíše Krista. Její svatost září 
v životě svatých, především v Panně Marii. 
 
   Církev je všeobecná = katolická: hlásá celou víru. Nese v sobě a spravuje plnost 
prostředků ke spáse. Je poslána ke všem národům. Obrací se ke všem lidem. Objímá všechny 
doby. Svou podstatou je misionářská – II. Vat AG 2. 
 
   Církev je apoštolská: je zbudována na pevných základech: na „dvanácti Beránkových 
apoštolech“ (Zj 21:14). Je nezničitelná (Mt 16:18). Je neomylně uchována v pravdě: Kristus ji 
řídí prostřednictvím Petra a ostatních apoštolů, přítomných v jejich nástupcích, papeži a 
biskupském sboru. 
 
 
   „To je jediná Kristova Církev, kterou vyznáváme ve Vyznání víry jako jednu, svatou, 
všeobecnou (katolickou) a apoštolskou… uskutečňuje se v katolické Církvi a je řízena 
Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním, i když mimo struktury Církve existuje 
mnoho prvků posvěcení a pravdy.“ (II. Vat LG 8) 
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Uspořádání Církve – hierarchie – pochází od Krista. 
 
 
   Novou smlouvou mezi Bohem a lidmi Církvi vznikají nová práva a povinnosti. Nejde pouze 
o lidskou instituci, ale o stálou přítomnost Krista: Mt 18:20 „ Neboť kde jsou dva nebo tři 
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."  Mt 28:20 „A hle, já jsem s vámi po 
všecky dny až do skonání tohoto věku."  
 
 

    Hierarchické uspořádání Církve má svatý počátek v Kristu:  
 

- začíná vyvolením Dvanácti z lidu: Mt 10:1-4  Zavolal svých dvanáct učedníků a dal 
jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou 
chorobu. Jména těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub 
Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, 
Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.  

- A pokračuje Petrovým prvenstvím: Mt 16:18-19 „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na 
té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království 
nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude 
přijato v nebi." Lk 22:31-32  "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl 
tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se 
obrátíš, buď posilou svým bratřím." Jan 21:15-17  Když pak pojedli, zeptal se Ježíš 
Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?" Odpověděl mu: 
"Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé beránky." Zeptal se ho podruhé: 
"Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." 
Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!" Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš 
mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl 
mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! 

 
 
   Hierarchická moc byla dána Kristem pro své poslání = je od Boha, ne od lidí. V Církvi 
je rovnost členů, ale různost služeb: 1Kor 12:7-11  „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke 
společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo 
poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v 
jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému 
rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To 
všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.“ Při 
hierarchii vedení stále platí: Mt 20:26-2  Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát 
velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“ 
 

- Různost služeb: bylo pováno dvanáct učedníků, Petr byl vyvolen za skálu – za 
prvního mezi učedníky. Učedníkům byla dána moc odpouštět hříchy, šířit do světa 
Kristovo učení a vysluhovat svátosti. Je tedy rozdíl mezi laikem a klérem 

- Autorita úřadu: je patrná už ve Starém zákoně. Bůh Izraele vykonává svou moc 
skrze někoho: vyvolil Mojžíše a Árona, později 70 starších z lidu. Potom to byli kněží 
z rodu Áronova a jejich pomocníci z kmene Lévi. Bylo jasně řečeno, kdo by se 
svévolně ujal kněžského úřadu bez vyvolení – musí zemřít. Při vzpouře proti 
Mojžíšově autoritě a jeho prvenství vypučela suchá Áronova hůl jako „znamení pro 
vzpurné“. Je tady podobnost s biskupskou berlou. Předávání moci se dělo vzkládáním 
rukou a modlitbou – např. Mojžíš vzkládal ruce na Jozueho.  
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-    Svatý Pavel sám ustanovuje pastýře jednotlivých církevních obcí: Sk 20:17  Z 
Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. Fil 1:1  Pavel a 
Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, 
i biskupům a jáhnům. Jsou tedy výslovně jmenováni episkopové, presbyteři a jáhni – 
mají propůjčenou moc, ne k vládě, ale službě. 

-    Papež Klement psal do Korintu: „Bůh poslal Krista – Kristus poslal apoštoly.“ Sv. 
Ignác psal o třech hierarchických stupních: episkopové, presbyteři, jáhni. V rozepři o 
slavení Velikonoc a v jiných otázkách se biskupové vždy obraceli do Říma pro 
rozhodnutí. Sv. Irenej (kolem r. 150) vypočítává posloupnost římských biskupů. A 
hovoří o třech hierarchických stupních. Církev v Jeruzalémě je příkladem – po Petrovi 
se vedení ujal apoštol Jakub. Na Jeruzalémském koncilu r. 50 předsedal koncilu Petr – 
i sv. Pavel ho poslouchal. Odpůrci se odvolávají na list Galatským, kde Pavel 
napomíná Petra – jenže nešlo o víru, ale o způsob stolování! Pavel v otázkách víry 
předstupoval na Jeruzalémském koncilu před Petra. 

-    Důležité je svědectví Písma svatého, kde se praví: „Petr s ostatními jedenácti“. Sv. 
Irenej kolem r. 150 píše o posloupnosti římských papežů – píše o nich v době, kdy 
byla jediná Církev, a mnohem dříve, než vznikly protestantské církve. 

-  
-    Monarchický episkopát v Církvi zaručuje jednotu v učení. Tak tomu bylo od 

počátku Církve a tuto jednotu učení má katolická Církev dodnes. 
 

 

 

 

 

+
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IV. SVĚDECTVÍ APOŠTOLSKÝCH OTCŮ, 
CÍRKEVNÍCH OTCŮ A CÍRKEVNÍCH UČITELŮ 

 
 
   Pojem, úkol a důležitost patrologie a dějin dogmat 
 

   Patrologie: název vešel v obyčej teprve v 17. století. Patrologie původně značila vědu o 
životě a spisech církevních Otců. Patrologie je totožná s dějinami starokřesťanské teologické 
literatury. Úkolem patrologie je dát vědecký úvod a návod ke studiu, porozumění a používání 
starokřesťanských spisů a seznámit s prameny apoštolské a starokřesťanské tradice, která je 
z velké části uložena ve spisech církevních Otců. Patrologie má za úkol prohloubit teologické 
vědění, vyložit zásluhy Otců o obranu učení a Církve. Studium nauky Otců je velmi důležité, 
neboť tímto studiem se udržuje přítomná doba ve styku s prvotní Církví. Kdo chce důkladně 
poznat církevní dějiny, musí sáhnout ke spisům svatých Otců jako k nejstaršímu prameni po 
Písmu svatém. Studiem církevních Otců se nejen prohloubí teologické poznání, ale také 
dogmatika, morálka, archeologie, symbolika, pastorální teologie a církevní právo. Studiem 
církevních Otců se také seznamujeme s duchem prvotní Církve, s dobou, ve které žili, mysleli 
a psali. Jejich živá víra rozněcuje i víru naši – a podává důkaz o tom, že v katolické Církvi je 
apoštolská nauka zachována nezměněně až do dnes. 
 
 

   Církevní Otcové a Učitelé, církevní a křesťanští spisovatelé 
    

   1) Církevní Otcové: (patres ecclesiae) tímto titulem se rozuměli ještě ve 4. století zpravidla 
biskupové. Byli zprostředkovateli duchovního života věřících udílením svatého křtu, nositeli 
církevního učitelského úřadu a starali se o duchovní záležitosti lidu jako římský senát. 
Z biskupů staré doby byl tento titul přenesen na církevní spisovatele staré doby. „Církevními 
Otci“ rozumíme, že jde o církevní spisovatele staré doby, spolehlivé svědky víry a nauky 
prvotní Církve, svaté životem a svědky apoštolské tradice.  
    K pojmu „církevního Otce“ náleží čtyři vlastnosti:  s t a r o b y l o s t :  ve smyslu 
křesťanské starobylosti, historického svědectví;  s v a t o s t í :  museli vynikat ctnostným 
osobním životem;  p r a v o v ě r n o s t í :  museli vynikat ortodoxností;  s c h v á l e n í m      
j e j i c h  u č e n í  C í r k v í :  i oni podléhali rozhodnutí církevních představených;  
 

   2) Největší církevní učitelé: západní učitelé: sv. Athanáš + 373; sv. Ambrož + 397; sv. 
Jeroným + 420; sv. Augustin + 430; sv. Řehoř Veliký + 604. Východní učitelé: sv. Basil + 
379; sv. Řehoř Naziánský + 389; sv. Jan Zlatoústý + 407.   
 

   3) Církevní spisovatelé: je třetí skupina, kterou tvoří učení muži, kteří sice náleželi 
k Církvi, ale neměli dostatek pravověrnosti nebo neposkvrněného života. Nebyli tedy uznáni 
za církevní Otce nebo církevní spisovatele – ale přesto jejich spisy byly teologicky užitečné. 
Takovými spisovateli jsou: Klement Alexandrijský, Origenes, Tertullian, Lactantius, 
Eusebius Caesarejský, Rufin, Cassian, Theodoret – biskup v Sýrii atd. 
 
   Dobu církevních Otců dělíme na tři období: 

I. Doba počátečního růstu. Období končí Nicejským koncilem r. 325. Poslední 
spisovatelé: Lactantius, sv. Metod Olympský. 

II. Doba rozkvětu. Od Nicejského koncilu do Chalcedonského koncilu r. 451. Období 
vrcholí ve sv. Augustinu + 430; a sv. Cyrilu Alexandrijském + 444. 

III. Doba odkvětu. Patristická doba končí na západě smrtí sv. Isidora Sevillského + 
636; na východě smrtí sv. Jana Damascenského + 750. 
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I. OD DOBY APOŠTOLŮ 
AŽ K TOLERANČNÍMU MILÁNSKÉMU EDIKTU R. 313 

 
 
 

   Literatura bezprostředně poapoštolské doby: 
 
    
 

   Apoštolské symbolum 
 

   Apoštolské symbolum neboli křestní vyznání římské liturgie, kterému se katechumeni učili 
nazpaměť a které v posledním scrutiniu veřejně říkali, se nám zachovalo ve dvojí formě: s t a- 
r š í  a  n y n í   u ž í v a n é .  Starší text neboli starořímské křestní symbolum se vyskytuje 
nejdříve u Rufina v jeho komentáři apoštolského symbola. Latinský přepis řeckého originálu 
římského symbola se nachází v listě biskupa Marcella z Ancyry papeži Juliovi I. A je z r. 337. 
    Nynější text Vyznání se objevuje již kolem polovice 5. století v Galii u Fausta z Reji; jeho 
původ není objasněn. Nejdůležitější rozdíly mezi starým a novým textem jsou, že ve starším 
textu scházejí slova: sestoupil do pekel; společenství svatých; při ecclesiam chybí katolickou; 
život věčný. Tyto části se ve Vyznání nevyskytovaly, neboť tyto články dosud nikdo 
nezpochybňoval ani nenapadal.  
   Tertullian častěji mluví o pravidle víry a dodává, že africká církev křestní symbolum 
obdržela od Říma. Také z Irenea a Justina vysvítá, že v západní Církvi bylo v obyčeji 
symbolum víry. Z toho lze usoudit, že původní Římské credo bylo složeno kolem r. 100. 
    
 
   Apoštolské vyznání víry: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I 

v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se 

z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do 
pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce 

všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev 

obecnou, společenství svatých, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“ 
 

 

 

 

     Apoštolští Otcové 
 

   Apoštolskými Otci nazýváme svědky starokřesťanské tradice – kteří byli bezprostředními 
žáky apoštolů. Tzn. slovem i písmem přenášeli nauku převzatou přímo od Dvanácti apoštolů. 
První o Apoštolských Otcích mluvil Cotelier r. 1672 a počítal jich pět: Barnabáš, Klement 
Římský, Ignác, Polykarp, Hermas. Později byl připojen ještě List k Diognetovi a Zlomky 
Papiovy. Odtud se počítalo sedm apoštolských Otců. Od r. 1883 se připojuje také Didaché – 
„Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů“, dílo některého apoštolského žáka. 
   Obsahem a formou jeví spisy apoštolských Otců značnou příbuznost s knihami Nového 
zákona, zejména s apoštolskými listy, natolik, že mohou být považovány za jejich přídavek. 
Všechny jsou napsány v řečtině. Kladou důraz na zachovávání přikázání, napomínají 
k poslušnosti církevních představených ustanovených od apoštolů, k zachovávání pokoje a 
církevní jednoty a přípravě na Kristův příchod. Cena listů je pro nás větší, čím bližší jsou 
jejich spisy blíž době Kristově a apoštolů. 
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   Didaché neboli Nauka Dvanácti apoštolů (kolem r. 60) 
 

   Didache – doslovně: „Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům (pohanům)“. Didache 
byla sepsána kolem 60 let prvního století a je nejcennějším nekanonickým textem Nového 
zákona. Ve starověku byla často považována za biblický text. Cituje ji Klement 
Alexandrijský + 214, Origenes, Eusebius z Kaisareie + 339, Athanasios + 373, a také kolem r. 
550 uznává Didache Anastazios, patriarcha antiochijské obce (tam vznikl poprvé název 
„křesťan). 
   Potom přišla doba muslimské invaze, která smetla užívání mnoha nepočetných rukopisů při 
liturgii. Didache byla po tisíc let považována za ztracenou – až ji konečně znovuobjevil 
pravoslavný metropolita Filotheos Bryennios v Cařihradě (Konstantinopoli) r. 1873. Jednalo 
se o řecký rukopis z r. 1056, později byl nalezen i latinský a arménský překlad. 

   Didache se dělí na dvě části: část morální a liturgicko-disciplinární.  Č á s t  m o  r á l n í  
(1-6) podává pod obrazem dvou cest, života a smrti, krátký přehled křesťanské mravouky a 
byla určena pro vyučování katechumenů.  Č á s t  l i t u r g i c k o – d i s c i p l i n á r n í  
jedná o křtu, postu, modlitbě a Eucharistii (7-10), pak o hierarchii, apoštolech, prorocích, 
učitelích, o svěcení neděle, o volbě biskupů a jáhnů (11-15).  

   O ritu křtu (7): „Pokud pak jde o křest, takto pokřtěte: … pokřtěte ve jméno Otce i Syna i 
Ducha Svatého, ve vodě tekoucí. Neměl-li bys vodu tekoucí, v jiné vodě pokřti. Jestliže 
nemůžeš ve studené, v teplé. Pakliže nemáš obojí, vylij na hlavu třikrát vodu ve jménu Otce i 
Syna i Svatého Ducha.“  

   O Eucharistii (9-10): Pokud jde o Eucharistii, vzdejte díky takto. Nejprve o poháru: 
„Vzdáváme ti díky, Otče náš, za svatou révu Davida služebníka tvého, kterou jsi nám uvedl 
ve známost skrze Ježíše služebníka svého. Tobě sláva na věky.“ O nalámaném pak: 
„Vzdáváme ti díky, Otče náš, za život i poznání, jenž jsi nám uvedl ve známost skrze Ježíše 
služebníka svého. Tobě sláva na věky.“ ….. Nikdo ať nejí ani nepije z vaší Eucharistie. Ale 
jen pokřtění ve jméno Páně. Vždyť i o tom řekl Pán: „Ať nedáte svaté psům.“ 

   O nedělní mši svaté (14): „V neděli, den Páně, shromáždivše se, rozlomte chléb a vzdejte 
díky, vyznavše se napřed z přestoupení svých, aby vaše oběť byla neposkvrněná. Každý, 
který má spor s druhem svým, ať s vámi nechodí, dokud se neusmíří, aby nebyla znesvěcena 
vaše oběť.“ 

   O svěcení biskupů a jáhnů (15): Ustanovte si proto vkládáním rukou episkopy a diákony 
hodné Páně, muže vlídné, neoddané lakomství, pravdivé a zkušené. Neboť vám slouží i oni 
službou proroků a učitelů. Nepřehlížejte je tedy. Jistě jsou ceněni vámi s proroky a učiteli. 

 

 

 

   List Barnabášův  (napsán mezi r. 96-130) 
   List byl původně připisován (Klementem Alexandrijským a Origenem) Barnabášovi, 
průvodce sv. Pavla. Ale vnitřní důvody to vyvrací: spisovatelova nauka o Starém zákoně si 
protiřečí s naukou sv. Pavla. Pavel viděl Starý zákon jako dílo Boží, pseudobarnabáš ve 
Starém zákoně vidí jen lidskou pošetilost a dílo ďáblovo; starozákonní bohoslužbu vidí takřka 
shodnou s pohanským modlářstvím. Kromě toho je list napsán až po zboření Jeruzaléma, 
mezi r. 96 – 130. Do r. 1859 existoval jen neúplný a značně porušený text listu, teprve toho 
roku nalezl prof. Tischendorf v klášteře sv. Kateřiny na hoře Sinaj úplný řecký text v tzv. 
Sinajském kodexu.  
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   Obsah a nauka Barnabášova listu: list je dělen na dvě části. První část je  d o g m a t i c 
k á  (1-17). Napomíná židokřesťany, aby neupadli do povrchnosti svých předků. Bůh chce 
místo vnější oběti upřímné a pokorné srdce. Druhá část je  m r a v o u č n á  (18-21). Jedná se 
o tomtéž, co je řečeno v Didache v kapitole 1-5 o cestě světla a tmy. V hlavě 5 – 6 mluví  o    
ú č e l u  v t ě -l e n í  S y n a  B o ž í h o , který byl dvojí: dovršit míru židovských hříchů a 
nás vykoupit. Toto vykonal svou obětí a pokropením nás svou krví.  Ú č i n e k  v y k o u -    
p e n í  je: odpuštění hříchů, zničení smrti, zmrtvýchvstání, naše oživení, naše přetvoření 
v nový svatý lid, přijetí za dědice místo židovského národa. Vykoupenými se stáváme  k ř t e 
m , který působí odpuštění hříchů.  

   List poukazuje na skutečnost, že teprve po příchodu Vykupitele jasně vidíme, co věci 
znamenají: strom v ráji je typem kříže; voda v ráji poukazuje na křest. Podobně jako ostatní 
události Starého zákona: měděný had na tyči, vztažené Mojžíšovy ruce apod. 

   S l a v i t  s e  m á  n e d ě l e , nikoliv sobota – protože Kristus vstal z mrtvých v neděli. 
Jeruzalémský chrám musel zmizet, protože Pán dostává jiný chrám, postavený v lidských 
duších. 

   D o b r é  s k u t k y  spisovatel prohlašuje bez váhání za nutné ke spáse. 

 

 

   Sv. Klement I. Římský - biskup, třetí Petrův nástupce, mučedník 
+ 99 
   Podle sv. Ireneje byl třetím Petrovým nástupcem. Podle Eusebia byl totožný se 
spolupracovníkem sv. Pavla: Fil 4:3 :“Vždyť se lopotily (křesťanky) při šíření evangelia 
spolu se mnou, s Klementem a ostatními...“ Dle římské tradice byl mučedníkem za dob císaře 
Trajána. Klement po sobě zanechal jediný list Korinťanům, který byl v syrské obci ve velké 
vážnosti a byl považován za součást Písma svatého. Byl napsán na konci Domitianovy vlády 
(81-96) nebo na počátku vlády Neronovy (96-98). Nám se zachoval jak v řeckém originálu, 
tak v latinském a syrském překladu. Byl znám z Alexandrijského kodexu, ale úplný řecký text 
uveřejnil Bryennios teprve r. 1875. To byla léta plná velkých rukopisných objevů.  

   Kdyby Martin Luther dobře znal křesťanské prameny a způsoby řešení sporů 
v prvotní Církvi – jednal by jinak?… 

Klementův list jistotně patří k nejkrásnějším památkám a svědectvím o starokřesťanské době 
a o způsobech, kterými se řešily vzniklé spory.  

   Podnětem k napsání Klementova listu byly zmatky v korintské církevní obci. Někteří 
členové obce se vzbouřili proti presbyterům, kteří byli ustanoveni apoštoly nebo proti 
presbyterům ustanovených apoštolskými žáky. Když se o tom dozvěděl římský biskup 
Klement, napsal list do Korintu, aby tyto zmatky co nejdříve ukončil.  V  ú v o d u  (1-2) líčí 
dřívější kvetoucí stav korintské obce;  v p r v n í  č á s t i  (3-36) dává všeobecná poučení a 
napomenutí, varuje před závistí a žárlivostí a doporučuje různé ctnosti, zejména pokoru a 
poslušnost k představeným. Klement ukazuje, že příčinou zla je řevnivost a závist, jak to 
můžeme sledovat už od Kaina až po pronásledování Neronovo, kdy za víru položili život sv. 
Petr a Pavel. Důvody pro pokoru jsou brány ze Starého zákona, z života Krista a také 
z rozumu. Největším důkazem je Boží věrnost, oslava Krista, který sedí po Boží pravici, 
povznesen nad všechny anděly, který vládne bez hranic a který přijde jako soudce.  D r u h á  
č á s t  (37-61) pojednává o korintské záležitosti, mluví o církevní hierarchii, poukazuje na 
nutnost se podrobit řádným církevním představeným a vyzývá k vzájemné lásce.  
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   Význam Klementova listu  

   List Korintským je jasným svědectvím  p r o  p r i m á t  ř í m s k é  c í r k v e .  Římský 
biskup do situace v Korintě zasahuje bez vyzvání, vědom si svého úkolu a poslání. 
Neposlechnout římskou církev by bylo hříchem. „Neuposlechnou-li někteří napomenutí 
pronesenými našimi ústy, ať si uvědomí, že se řítí do nemalé záhuby. My však na tom žádnou 
vinu neponeseme.“ 59:1-2. Dokazuje  a p o š t o l s k é  h i e r a r c h i c k é  z ř í z e n í       
C í r k v e  v různých stupních. Církevní hierarchie podle Klementa spočívá na  b o ž s k é m  
u s t a n o v e n í .  Ježíš Kristus je poslán od Boha, apoštolové pak od Krista. „Za hlasatele 
evangelia nám ustanovil Pán Ježíš Kristus apoštoly. Ježíš Kristus byl zase poslán od Boha. 
Tedy Kristus od Boha, apoštolové od Krista. Obojí v krásném řádu podle Boží vůle. 
Apoštolové když tedy přijali příkaz učit a když zmrtvýchvstáním Pána Ježíše Krista nabyli 
jistoty a po seslání Ducha Svatého byli v Božím slově utvrzeni, vyšli hlásat příchod Božího 
království. Kázali po vesnicích i městech. Tam věřícím ustanovili za biskupy a jáhny své 
první žáky, jež z vnuknutí Ducha Svatého uznali za vhodné tohoto úřadu.“ 42:1-4. 
Apoštolové tedy ustanovovali biskupy a jáhny, aby po jejich smrti posvátný úřad nezanikl. „I 
naši apoštolové věděli skrze našeho Pána Ježíše Krista, že kvůli biskupskému úřadu vzniknou 
spory. Proto obdařeni darem dokonalé předvídavosti ustanovili shora jmenované a pak také 
ustanovili, aby po jejich smrti převzali jejich službu další osvědčení muži. O těch, kteří byli 
ustanoveni od apoštolů, a od dalších, kteří byli s vědomím Církve od nástupců apoštolů 
ustanoveni a kteří slouží Kristově stádci ….. soudíme, že jsou nespravedlivě zbavováni 
úřadu.“ 44:1-3. Nezapomeňme, že sv. Pavel ustanovoval pro jednotlivé církevní obce 
biskupy, a také ve Skutcích apoštolů je psáno o vyvolení dvanáctého apoštola Matěje místo 
Jidáše a také vyvolení jáhnů, „pomocníků při stole“ – a přesto v evangeliích se Ježíš Kristus 
nezmiňuje o nástupcích apoštolů. 

 

   Přínos Klementova listu pro dogmatiku:  

- Svědectví o Kristově Božství (36; 46 kap.). Spásy docházíme prostřednictvím víry 
v Něho (32:4), ale víry, osvědčované skutky (33:1). Podává také důkaz o víře ve 
zmrtvýchvstání a víře ve věčný život. 

- Církevní hierarchie je božského původu: Ježíš Kristus je poslán od Boha, 
apoštolové pak od Krista (42:1-2). Svědectví o tom, že apoštolové ustanovovali své 
nástupce (44:1-3). 

- Primát římské církve: svědectví o prvokřesťanské době, z kterého je patrný primát 
římského biskupa nad ostatními biskupy, a primát římské církve nad jinými 
církevními obcemi (59:1-2). Za srovnání stojí první církevní koncil r. 50 v Efezu, 
kterému předsedal sv. Petr a apoštol Pavel mu předkládal ke schválení své činy „aby 
neběžel nadarmo“. 

- Inspirace Písma svatého: list obsahuje také svědectví pro inspiraci Písma svatého: 
skrze Ducha Svatého mluvili svatí spisovatelé (8:1; 45:2). 

- Ospravedlnění skrze víru a dobré skutky: „Všichni tedy se stali slavnými a 
velkými ne sami od sebe ani svými skutky ani spravedlivým jednáním, ale že Bůh tak 
chtěl. Ani my, povoláni jeho vůlí v Kristu Ježíši nejsme ospravedlňováni sebou 
samými ani svou moudrostí ani svým důmyslem ani zbožnými skutky, jež jsme 
vykonali zbožným srdcem, ale vírou, kterou všemohoucí Bůh od věčnosti všechny 
ospravedlnil.“ (32:1-4) Zdá se, jako kdyby Klementovy výroky byly shodné s pojetím 
milosti Martina Luthera „Sola fide“ – stačí samotná víra, naše skutky jsou špinavé, 
nehodné, zbytečné…  
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-    Jenže třetí papež v pořadí pokračuje s vysvětlováním vyvážené nauky dále: „Co 
tedy, bratři, učiníme? Přestaneme konat dobro, zanecháme lásky? Bože, nedopusť, 
aby se tak stalo u nás. Rádi a ochotně a rychle vykonejme každý dobrý skutek. I 
Stvořitel a Pán všech se raduje ze všech svých skutků, ze všeho, co učinil. ….. Hle, 
všichni spravedliví se skvěli dobrými skutky. I sám Pán se zaskvěl dobrými skutky a 
měl z toho radost. Jestliže máme takový příklad, bez váhání plňme Boží vůli, a co 
nejusilovněji konejme dílo spravedlnosti.“ (33:1-8) 

Pro historii: 

Klement podává první zmínku o pronásledování křesťanů císařem Neronem, mluví o 
mučednictví sv. Petra a Pavla v Římě (6:1), a o Pavlově cestě do Španělska. 

- Pro biblické vědy: 

- Není bez důležitosti citace tzv. deuterokanonických knih: Tobiáš; Judit; Ester; Kniha 
moudrostí; Daniel. Z těchto citací je patrné, že první církev tyto knihy používala jako 
inspirované Duchem Svatým. 

 

   Druhý list Klementův: zcela jistě nepochází od něho, ale je cenný, neboť jde o první 
zachovanou homilii. Obsah: Kristovo dobrodiní; povolal pohany. Ke Kristu se hlásit činy. 
Křestní slib je závazný. 

   Ad virgines: dva pseudoklementské listy určeny asketům, mužům i ženám. Autor v nich 
bojuje proti mimomanželskému životu mužů i žen. 

   Pseudoklementiny: patří do apokryfů apoštolských skutků. Klement jako průvodce sv. 
Petra podává zprávu o tom, co zažil. 

 

 

 

   Svatý Ignác z Antiochie – biskup, žák apoštola Jana, mučedník 
+ 107 
   Svatý Ignác, příjmením Theoforos, syrský biskup, byl podle historických svědectví žákem 
apoštola Jana a druhým antiochijským biskupem. (Křesťanskou obec v Antiochii založil sv. 
Petr a jeho nástupcem byl Euodius.)  Za císaře Trajána (98-117) byl ze Sýrie dovlečen do 
Říma, kde byl předhozen divokým zvířatům r. 107.  
 
   Na cestě do Říma napsal  ze Smyrny a z Troady  s e d m  l i s t ů  církevním obcím a 
Polykarpovy. Ignác píše: Efezanům, Magnesijským, Trallesským, Římanům, 
Filadelfským, Smyrenským a Polykarpovy. Římany prosí, aby na jeho záchranu nic 
nečinili, že si přeje být rozemlet zuby šelem jako pšenice. V Troadě se dozvěděl, že přestalo 
pronásledování v Antiochii a píše o tom smyrenskému biskupovi Polykarpovi. 
   Ignácovy listy mají vysokou teologickou hodnotu, neboť nám jasně ukazují, v jakém stavu 
byly tehdejší církevní obce. Informují nás o bludech, které tehdejší Církev ohrožovaly; 
především judaistické sekty (ebionité a cerinthianité) a gnostičtí dokéti. 
   Pravost Ignaciánských listů: byla popírána protestanty, hlavně z toho důvodu, že v nich je 
jasně vysloveno svědectví monarchického episkopátu. Pravost listů je jednoznačně zaručena 
svědectvím sv. Polykarpa (Polykarpův list Filip. 13 kap.), o ostatních listech píší Origenes, 
Irenej (žák Polykarpa), Eusebius a Jeroným.  
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    Nauka a význam  Ignácových listů: 
- O Nejsvětější Trojici: „Jste připravenými kameny do stavby chrámu Boha Otce, 

které vytahuje do výše stroj Ježíše Krista, kříž po provaze Ducha Svatého.“ (Ef 9:1). 
„Snažte se zdokonalovat se v učení Pána i apoštolů, aby vše, co učiníte, prospělo od 
počátku až do konce tělu i duši, víře i lásce v Synu i Otci i Duchu…“ (Magn. 13:1). 

- O božství Ježíše Krista: „Takových lidí se střežte. A to bude tehdy, jestliže 
nezpychnete a neodloučíte se od Boha Ježíše Krista, od biskupa a od apoštolského 
zřízení.“ (Trall. 7:1) (Co by k tomu asi dodal Martin Luther?…)  

- O pravé lidské přirozenosti Ježíše Krista: „…že skrze Kristovu krev vytrváte 
v lásce; že jste pevně přesvědčeni o tom, že náš Pán opravdu pochází podle těla z rodu 
Davidova a podle vůle a z moci Boží je Božím Synem, že se opravdu narodil z panny, 
byl pokřtěn, aby vyplnil veškerou spravedlnost; že byl opravdu za Pontia Piláta a 
tetrarchy Heroda za nás ukřižován.“ (Smyr. 1:1-2) 

- O skutečném utrpení Ježíše Krista: „Toto všechno, aby nás spasil, vytrpěl kvůli 
nám. A opravdu trpěl i opravdu vstal z mrtvých, ne jak někteří nevěřící tvrdí, že trpěl 
zdánlivě a že i oni sami jen zdánlivě existují. Jak smýšlí, tak se jim stane. Stanou se 
ďábly bez těla.“ (Smyr 2:1). 

- O panenství Marie:  „…že jste pevně přesvědčeni o tom, že náš Pán opravdu pochází 
podle těla z rodu Davidova a podle vůle a z moci Boží je Božím Synem, že se opravdu 
narodil z panny, byl pokřtěn…“ (Smyr. 1:1-2) 

- O primátu římské církve: v úvodu dopisu Římanům Ignác velebí římskou církev, 
nazývá ji tou, která: „nalezla velkomyslnost, milosrdenství a osvícení“, která „zaujímá 
přední postavení“, která je „hodna Boha, lásky, blahořečení a chvály, která je důstojně 
řízena…“ (Řím : úvod) 

- O hierarchii v Církvi: „Buďte všichni jednotni s biskupem, jako Ježíš s Otcem a jako 
kněží s apoštoly. Mějte v úctě jáhny, jako máte v úctě Boží zákon.“ (Smyr 8:1).  „Kdo 
je uvnitř Církve, je čistý, kdo je mimo, není čistý. To znamená: Kdo něco dělá bez 
biskupa, kněží a jáhnů, ten nemá čisté svědomí.“ (Trall 7:2).  „Koho posílá hospodář 
na své hospodářství, toho musíme přijímat jako toho, který jej poslal. Je tedy jasné, že 
se musíme dívat na biskupa jako na samotného Pána.“ (Efez 6:1).  „Schází na scestí, 
kdo se domnívá, že je více než Biskup.“ (Polyk 5:2).  „Prosím vás, snažte se v Boží 
svornosti dělat vše s vědomím biskupa, který zastupuje Boha, kněží, kteří zastupují 
sbor apoštolů, a s vědomím mně velmi milých jáhnů, kteří jsou pověřeni službou od 
Ježíše…“ (Magn 6:1).   

- O katolické Církvi: V listě Ignáce Smyrnenským se vůbec poprvé setkáváme 
s označením „katolická Církev“, καθολικη´, pro veškerenstvo věřících. 
„Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus – tam je i katolická Církev.“ (Smr 8:2) 

- O Eucharistii: „… že se všichni rádi shromažďujete v jedné víře a v Ježíši Kristu 
podle těla z Davidova rodu, Synu člověka a Synu Božím, že posloucháte biskupa a 
ryze smýšlející kněžstvo a že lámete chléb, jenž je lékem nesmrtelnosti, lékem proti 
smrti, vždy lékem života v Ježíši Kristu.“ (Efez 20:1).  „Nechť je za pravou 
Eucharistii považována ta, již koná biskup a koho tím pověřil. ….. Bez svolení 
biskupa není dovoleno ani křtít ani konat hody lásky.“ (Smyr 8:1). 

- O manželství: „Ženich a nevěsta ať uzavírají manželství se svolením biskupa, aby 
sňatek byl tak podle přání Boha a ne na přání žádostivosti.“ (Polyk 5:2).     
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- Svatý Polykarp ze Smyrny – biskup, žák apoštola Jana 
mučedník + 155 
 

   Svatého Polykarpa ustanovil apoštol Jan biskupem ve Smyrně. Byl žákem apoštola Jana a 
učitelem svatého Ireneje. Ve věku 86 let byl odsouzen k upálení na hranici, a když ho 
plameny ušetřily, byl r. 155 probodnut dýkou. Jeho mrtvola byla spálena, ale věřící jeho 
ostatky uložily a měli je v úctě. 
 

   List svatého Polykarpa Filipanům 
   Podnět k jeho napsání dala církevní obec ve Filipech. Žádala po Polykarpovy opisy listů 
svatého Ignáce. Polykarp splnil jejich přání a připojil svůj list, ve kterém jim dává krásná 
napomenutí ke křesťanskému životu. List byl napsán po smrti svatého Ignáce, asi r. 115; těšil 
se velké vážnosti, neboť byl při liturgii předčítán v asijských církevních obcích. Jeho pravost 
je plně zaručena. Zachoval se nám jak v řečtině, tak ve starém latinském překladu. 
 
    Nauka a význam Polykarpova listu Filipanům 
 

- O poslušnosti kněží a jáhnů: „Proto je nutné zdržet se všeho toho a podřídit se 
kněžím a jáhnům jako Bohu a Kristu.“ (Fil 5:3) 

- O Ježíšově lidské přirozenosti: energicky svědčí proti doketistům, že Ježíš měl 
skutečné tělo a že skutečně trpěl. „Každý, kdo nevyznává, že Ježíš přišel v těle, je 
antikrist. Kdo nevyznává, že byl mučen na kříži, je z ďábla.“ (Fil 7:1) 

- O Božství Ježíše Krista: „Bůh a Otec Pána Ježíše Krista a sám věčný velekněz Bůh 
Ježíš Kristus nechť vás posiluje ve víře , pravdě, mírnosti, laskavosti, trpělivosti, 
snášenlivosti a čistotě; ať vám dá účastenství mezi svatými…“ (Fil 12:2) 

- O zmrtvýchvstání a soudu: „Kdo libovolně překrucuje slova Pána a tvrdí, že není 
ani zmrtvýchvstání ani soudu – ten je satanovým prvorozencem.“ (Fil 7:1) 

- O učení danému tradicí: „Proto se varujme pošetilostí mnohých lidí i falešného 
učení (má na mysli učení Marcionovo) a přimkněme se k učení danému nám na 
počátku.“ (Fil 7:2) 

- Četné citáty z Písma svatého: mají význam pro dějiny novozákonního kánonu. 
 
 
 
 

   Hermův Pastýř – Hermas, bratr papeže Pia I. (140-155) 
 

   Spisovatel Hermas byl propuštěný otrok řeckého původu. Byl současníkem biskupa 
Klementa Římského; není to Hermas, o kterém se zmiňuje sv. Pavel v listě Římanům, ale 
je bratr papeže Pia I. Svědkem tohoto Herma je i Hippolit Římský a Hermas je uveden 
taká v Muratoriho fragmentu. Spis nazvaný Pastýř podle anděla pokání, který zjevuje se 
Hermovi v podobě pastýře, byl napsán ve druhém století. V prvních stoletích byl ve velké 
vážnosti a měl být předčítán katechumenům, do kánonu posvátných knih však zařazen 
nebyl. Hermův spis obsahuje mnohé  d ů l e ž i t é  d o g m a t i c k é  a  m r a v o u č n é    
p r a v d y. Hlavní výklad se týká otázky, jestli je možno  o d p u š t ě n í  t ě ž k ý c h  h ř í 
c h ů ,  zvláště cizoložství a apostaze (odpadu od Církve). V té době se vyskytovaly 
názory, že není jiného pokání než křtu (montanisté) – jiní hříšníkům namlouvali, že 
pokání není zapotřebí (gnostici). Hermas odmítá tyto extrémní názory a prohlašuje, že p 
o- k á n í  j e  m o ž n é  a  j e  n u t n é .  Spis je důležitým svědectvím a zobrazením 
křesťanské morálky. Protože vznikl v sídle nebo blízkosti římských biskupů, obsahuje 
důležité zprávy o víře, životě a disciplíně římské církve. 
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   Nauka a význam Hermova Pastýře 
 

- Bůh ve Třech Osobách: i když o Duchu Svatém se nevyjadřuje tak jasně jako další 
století 

- Kristus je pravý Bůh a pravý člověk: (Pod V; IX:12) 
- Existence andělů: „To jsou vznešení andělé, těmi je Pán obklopen jako hradbou.“ 

….. „Ten vznešený muž je Boží Syn a oněch šest mužů doprovázejících jej po levici i 
pravici jsou vznešení andělé. Nikdo z těchto vznešených andělů nevstoupí k Bohu bez 
něho.“ (Pod XII:7;8) „To je trestající anděl. Je to jeden ze spravedlivých andělů a je 
ustanoven, aby trestal. Přijímá ty, kteří se odchýlili od Boha a užívali svůdných 
rozkoší tohoto světa. Podle zásluhy je trestá různými hroznými tresty.“ (Pod III:2). 

- Andělé strážní: „Bůh založil vinici. To znamená, že stvořil lidi a odevzdal je svému 
Synu. Syn ustanovil anděly, aby chránili jednotlivé lidi“ (Pod. VI:2). 

- Andělé zavržení: „Pohleď nyní na špatného anděla. Je hněvivý, zatrpklý, nerozvážný, 
jeho skutky jsou špatné a Boží služebníky strhují do záhuby. Když tento vstoupí do 
tvého srdce, poznáš ho podle jeho skutků. (VI Příkaz II:4) „Já anděl pokání vám 
pravím toto: Nebojte se ďábla“…… „Jestliže se obrátíte k Pánu opravdu a upřímně a 
ve zbylých dnech svého života budete jednat spravedlivě a řádně budete sloužit Pánu, 
tak jak si to přeje – odpustí vám dřívější hříchy a dostanete sílu, abyste byli pány nad 
ďáblovými skutky. Ďáblových hrozeb se vůbec nebojte. Ďábel je bezmocný jako jsou 
bezmocné svaly mrtvol“ (XII Přík VI:1). 

- První člověk byl dokonalý: vyšel z Božích rukou, proto byl dokonalý a čistý. Člověk 
má ovládat vše, co je na světě. (Př. XII:4). O dědičném hříchu přímo nemluví, ale 
předpokládá ho. 

- Ke spáse je Boží milost nutná: Pro člověka je nutná nadpřirozená Boží moc zjednaná 
milostí, která člověka osvěcuje, posvěcuje a posiluje (Vid. III:9; IV:2) a o kterou musí 
člověk prosit (Vid. III:1; Př. XII:6; Vid. III:12). 

- O křtu a nutnosti pokání: Křest křísí duchovně mrtvé k životu (Pod. IX:16). Zhřeší-
li člověk po křtu, aby byl znovu živ pro Boha – musí činit pokání (Pod. IX:31; Př. 
IV:3; Pod. IX:24). Pokání působí nejen odpuštění hříchů, ale i pozitivní posvěcení 
(Pod. V; VII:1-2). 

- Manželství je nerozlučitelné: Musí být čisté a je nerozlučitelné i v případě 
cizoložství. Druhé manželství je možné uzavřít jedině po smrti jednoho z manželů. 
„Pane, kdyby někdo přistihl svou ženu, která věří v Pána, při cizoložství – hřeší, žije-li 
s ní dále?“   „Dokud nepoznal její hřích, nehřeší. Jestliže však muž ví o jejím hříchu a 
ona se nepolepší, naopak dále smilní – a žil by s ní dále, stává se spoluviníkem na 
jejím hříchu a spoluúčastným na jejím cizoložství.“   „Co tedy má muž učinit, jestliže 
jeho žena zcizoloží?“   „Nechť ji propustí a žije zdrženlivě. Kdyby ji však propustil a 
oženil se s druhou ženou – cizoloží také.“   „Pane, jestliže propuštěná žena učiní 
pokání a chce se vrátit k svému muži – nemá ji přijmout nazpět?“   „Jestliže ji muž 
nepřijme – hřeší a dopouští se velkého hříchu, neboť je třeba přijmout hříšníka, který 
činí pokání. Ne však, kdyby se to opakovalo. Pro Boží služebníky je jedno pokání. Po 
pokání ženy se tedy muž nesmí oženit. To platí pro muže i ženu.“ (Příkaz IV:1-8) 

- Nutnost dobrých skutků: Ke křesťanské spravedlnosti jsou nutné dobré skutky (Pod. 
V:3). Nejkrásnější odměna čeká ty, kteří si uchovali nevinnost (Pod. IX:28;29). 
K pravému postu je potřeba víc než se zdržet jídla a pití (Pod. V:1). 

- Věčná odměna při zmrtvýchvstání: Při zmrtvýchvstání čeká spravedlivé odměna – 
kdo se odvrátili od Boha, Boží hněv (Vid. III:6-7; Pod. IV; VI:2; VIII:6). 

- Obraz stavby hradu je obrazem Církve: Církev stojí na skále, Kristu. Kameny jsou 
věřící, spojeni harmonicky s Kristem (Vid. III:2; IV; Pod. IX:2-31). 
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   Apologetická literatura 2. století 
 

   Obecné poznámky: Židé hned od počátku křesťanství proti němu vystupovali a šířili 
rozličné pomluvy, brzy se k jejich útokům přidali i pohané. Pomluvy, posměch, potupy… 
Veřejné mínění bylo proti křesťanům zaujato a popuzeno, římský stát spojený 
s polytheismem je vnímal jako nebezpečné a křesťanství chtěl vyhubit. Pohané bojovali 
proti křesťanství nejenom násilím, ale také duchovními zbraněmi. Pohanští řečníci líčili 
Krista jako podvodníka, kterému vše nadpřirozené vybásnili jeho přívrženci. Rychlé 
rozšíření křesťanství připisovali strachu z posledního soudu a pekelného ohně. Křesťany 
obviňovali z toho, že na svých hodech pijí krev a jedí lidské maso, a z oidipovských 
spojení. Tyto názory pramenily z nevědomosti o Eucharistii a z nepochopení křesťanské 
lásky. 
   Za tohoto stavu vznikly  a p o l o g i e ,  obranné spisy, které svým obsahem odmítají a 
vyvracejí obvinění a pomluvy. Ale také přecházejí z defensivy k ofensivě a odhalují 
pošetilost polytheismu v jeho původu, v jeho nauce i mravech. Pravdivost křesťanské 
nauky dokazují z proroctví, ze zázraků, mravních účinků a obdivuhodné lásky k bližním. 
Proti Židům apologie ukazují, že Starý zákon je předobrazem a přípravou na Nový zákon, 
že měl jen přechodnou platnost; poupě Starého zákona se v Novém zákoně rozvinulo 
v plný květ. Obranné spisy jsou psány formou helenské rétoriky, které byla v plné slávě a 
lesku, a jsou v řeckém jazyce. Uveďme alespoň největší apologety. 
 
 
 

   List Diognetovi  neznámý autor, žák apoštolů – 2. století 
 

   List je adresován jakémusi Diognetovi, snad stoickému filozofu a učiteli císaře Marka 
Aurelia. Je to první křesťanská apologie. List je odpovědí na tři otázky pohanského 
přítele: 1) Jakým způsobem křesťané uctívají Boha a proč odmítají způsob pohanského a 
židovského uctívání. 2) Jak vypadá křesťanská láska. 3) Proč křesťanské náboženství 
přišlo na svět tak pozdě? 
 
   Nauka a význam listu Diognetovi 
- Dokonalé poznání Boha: nemá člověk sám ze sebe, ale bylo mu zjeveno (kap. 8:5). 
- Zjevení a život: musí být v souladu (kap. 12). 
- Kristus je Boží Syn: je nesmrtelný (kap. 9). Je povýšený daleko nad anděly (kap. 7-

8). Je Vládce a Soudce světa; účelem jeho vtělení byla jeho oběť na kříži za naše 
hříchy; jen On mohl podat za lidstvo smírnou oběť (kap. 9).  

- O milosti: milost působí vnitřní posvěcení (kap.7). 
- O Církvi: jedině Církev je jistým měřítkem. Jen v ní se udržuje správná víra 

evangelia a apoštolské tradice. Církev je provázena milostí (kap. 11), je 
pokračovatelkou Krista. 

 
 
 

   Svatý Justin – filozof, mučedník + 165 
   Tertulián ho nazývá „filozof a mučedník“. Je největším apologetou 2. století. Pocházel 
z pohanské rodiny řeckořímských kolonistů v Samařsku (nyní Nablus). Toužil po poznání a 
tak prostudoval nauku stoickou, aristotelskou, pythagorejskou a platónskou – ale žádná ho 
neuspokojovala. Na mořském břehu potkal starce, který ho v jeho hledání odkázal na 
starozákonní proroky a Ježíše Krista. To ho přivedlo k dalšímu hledání a nakonec k přijetí 
křesťanství. V Římě založil svou vlastní školu. Jeho žákem byl Tatian. Popraven byl v Římě. 
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   Justinova první apologie: sepsal ji kolem r. 150 a byla adresována císaři Antoniovi Piovi 
(138-161). Možno v ní rozeznat dvě části. V první části (kap. 1-22) vyvrací obvinění křesťanů 
z bezbožectví, z nepřátelství proti státu a z nemravnosti. Současně žádá, aby křesťané nebyly 
trestáni pouze proto, že jsou křesťany, ale jen pro zločiny, kterých by se snad jedinci 
dopustili. Dále dokazuje, že křesťanské uctívání Boha je rozumné, mravouka vznešená a 
nauka o nesmrtelnosti duše a zmrtvýchvstání že není nic, čemu by se nemělo věřit. V druhé 
části apologie (kap. 23-67) dokazuje splnění starozákonních proroctví na Ježíši Kristu (kap. 
23-67). 
 
    Nejdůležitější úryvky z Justinovi apologie 
 

- O nesmrtelnosti: Jako nás Bůh stvořil, ježto jsme před tím nebyli, tak také soudíme, 
že se nám dostane jeho nesmrtelnosti a jeho společenství, rozhodneme-li se a zvolíme 
si to, co se mu líbí. (kap. 10). 

- O odplatě za skutky, pekle a nebi: „Věříme, že před Bohem nezůstane utajen žádný 
špatný skutek a že každý spěje k věčnému trestu či ke spáse podle toho, co si zaslouží 
za své skutky. Kdyby totiž všichni lidé to věděli, nikdo by si nyní nedovolil špatně 
jednat u vědomí, že jej čeká věčný trest ohněm, ale všemožně by se snažil žít ctnostně, 
aby dosáhl Bohem slíbených dober a vyhnul se trestům“ (Kap. 12). 

- O zmrtvýchvstání: Kdybychom neměli tělo a někdo kdyby řekl, že z malé kapky 
lidského semene mohou vzniknout kosti, nervy a maso, jak to vidíme na člověku, 
uvěřil by tomu člověk?  ….. Uvažte však, jako jste na počátku nevěřili, že z malé 
kapky mohou povstat lidé, a teď vidíte, že je tomu tak, že stejně je možné, aby 
rozpadlá a jako semena do země zapadlá lidská těla v čase na Boží rozkaz znovu 
povstala a oblékla neporušitelnost. (Kap. 19) 

- O svatém křtu: Kdo z přesvědčení uvěří, že je pravda, co se od nás dozvěděli a co 
jsme jim řekli, a slíbí-li, že podle toho budou žít, poučíme je, že modlitbou a postem 
mají prosit Boha o odpuštění svých dřívějších hříchů. My se modlíme a postíme 
s nimi. Potom je zavedeme k vodě. Tam jsou znovuzrozeni týmž způsobem, jako jsme 
byli znovuzrozeni my. Ve jménu Pána Boha, Otce veškerenstva i našeho Spasitele 
Ježíše Krista i Ducha Svatého vykonají totiž ve vodě koupel znovuzrození. Toto jsme 
se dozvěděli od apoštolů. (Kap. 61) 

- O přepodstatnění chleba a vína = o Eucharistii: Potom se přinese představenému 
bratru chléb a pohár vody a vína. Ten je vezme a skrze Syna i Duch Svatého vzdá 
chválu a slávu Otci veškerenstva. Dlouze děkuje za dary od něho přijaté. Když skončil 
prosby a díkůčinění, všichni přítomní radostně zvolají: Amen. Hebrejské slovo 
„Amen“ - znamená „Staň se“. Když představený skončil díkůčinění a když všichni 
projevili radostný souhlas, dávají ti, kterým říkáme jáhni, každému z přítomných 
částku z posvěceného chleba, vína a vody a zanesou i nepřítomným. (Kap. 65) 
   Tento pokrm nazýváme Eucharistií a nesmí z něho dostat nikdo jiný než ten, kdo 
věří, že naše nauka je pravdivá, kdo byl omyt koupelí na odpuštění hříchů a 
znovuzrození a žije tak, jak přikázal Kristus. My tím nepřijímáme obyčejný chléb a 
obyčejný nápoj. Byli jsme poučeni, že tak jako Ježíš Kristus, náš Spasitel a vtělené 
Boží Slovo, měl tělo a krev kvůli naší spáse – tak také pokrm, nad kterým se jeho 
slovy konalo díkůčinění s modlitbou a kterým po proměně živí naše tělo a krev, je 
tělem a krví onoho vtěleného Ježíše. Apoštolové ve svých pamětech, zvaných 
evangelia nám oznámili, že jim to Ježíš přikázal. Že vzal chléb, vzdal díky a řekl: 
„Toto čiňte na mou památku: toto je mé tělo“ (Lk 22:19). Podobně vzal i kalich, vzdal 
díky a řekl: „Toto je má krev“ (Mt 26:28). A toto sdělil pouze jim. (Kap 66) 
O svěcení neděle: „V den, kterému říkáme „Den slunce“, tj. v neděli, se všichni .….. 
shromažďují na jednom místě a čte se z pamětí apoštolů nebo ze spisů proroků.“ 
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   Antignostická literatura 2. století 
 
 

   Apologetická (obhajovací) literatura vznikla z boje Církve s pohanstvím a židovstvím. 
Neméně nebezpečný nepřítel vyvstal již v apoštolských dobách – byly to hereze.  G n o s t i c 
i s m u s byl nejmocnější herezí v dobách první Církve. Nespokojoval se s výklady zjevené 
nauky o původu světa a zla, s výkladem o pádu člověka a jeho vykoupení. Apoštolskou nauku 
gnosticismus nahrazoval směšováním východních systémů s e m a n a t i s m e m  a  d u a l i 
s m e m . 

 
 
 
 

   Svatý Irenej – biskup v Lyonu, mučedník + 202 
 

   Mezi největší bojovníky proti gnosticismu a montanismu patří sv. Irenej. Pocházel z Malé 
Asie, kde se narodil kolem r. 140. V mládí byl žákem sv. Polykarpa ze Smyrny (žák apoštola 
Jana). V době pronásledování křesťanů císařem Markem Aureliem byl knězem v Lyoně, kde 
se těšil velké váženosti. Později se stal v Lyoně biskupem. V pronásledování za Septima 
Severa dosáhl r. 202 mučednické koruny. 

 
 
Učení a význam Irenejových spisů 
 

- O dědičném hříchu: Irenej jasně dosvědčuje katolickou nauku o dědičném hříchu. 
První lidé, kteří byli stvořeni dle obrazu Božího, ztratili hříchem podobenství s Bohem 
– Kristus je znovu obnovil (V 2:1; VI 1); v prvním Adamovi jsme všichni urazili 
Boha, druhém jsme s ním byli opět smířeni (V 16:3). 

- O postavení Panny Marie: Takže tento Boží Syn a náš Pán je zároveň Otcovo Slovo 
i Syn člověka, neboť se narodil jako člověk z Marie, která pocházela z lidského rodu a 
sama byla člověkem, a stal se tak Synem člověka. Proto nám také sám Pán dal 
znamení dole z hlubin i nahoře z výšin, ačkoli je člověk nežádal, protože ani netušil, 
že by panna mohla nosit pod srdcem a přitom zůstat pannou a porodit syna, a to dítě 
že by mohlo být „Bůh s námi“, který sestoupil na zem… (Kap. 20) 

- O Boží Trojici: výslovně učí o stejné podstatě Syna s Otcem (II 17:7); o vzájemném 
pronikání Božských Osob (III 6:2); a sdílení vlastností mezi přirozeností božskou a 
lidskou v Osobě Ježíše Krista (V 18:1). 

- O oběti; jednotě společenství; nesmrtelnosti těla a ducha a přepodstatnění 
Eucharistie: Obětujeme mu, co je jeho, a zároveň hlásáme společenství a jednotu a 
vyznáváme vzkříšení těla a ducha. Jako pozemský chléb, když je nad ním vzýván 
Bůh, není už chlebem obyčejným, ale Eucharistií sestávající ze dvou skutečností – 
pozemské a nebeské, tak i naše těla, která Eucharistii přijímají, nejsou již porušitelná, 
protože mají naději na vzkříšení. (Kniha 4, 18:1-2.4.5) 

- O křtu malých dětí: Irenej je spolu s Origenem dostatečným svědkem praxe křtu 
malých dětí v prvotní Církvi (II 22:4). 

- O nutnosti vyznání hříchů: poukazuje na nutnost vyznání hříchů (I 13:5 n). 
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   Svatý Klement Alexandrijský  +215 
 

   Pocházel z pohanských rodičů v Athenách. Po svém obrácení se usadil v Alexandrii a 
později se stal  k a t e c h e t o u  v  a l e x a n d  r i  s k é  š k o l e .  Napsal četné spisy, 
z kterých se zachovaly pouze čtyři. Byl znalcem filozofie, kterou dle něho byli pohané 
vychováváni pro evangelium – podobně jako Židé Starým zákonem. (Filozofií se ale nechal 
svést k bludům, že hmota je věčná a Syn Boží je jen tvorem.) Jeho spisy obsahují hojná 
svědectví o církevní nauce počátku 3. století. 
 

- O Boží Trojici: (Paed. III 12) 
- O křtu: který je znovuzrozením, který nás činí Božími dětmi; křest je osvícením, 

koupelí – která shlazuje hříchy a tresty za hříchy (Strom. III 12:82). 
- O očistci: Víra dostačí sice k blaženosti, ale dokonalý křesťan, který pokročil 

k poznání, vchází hned po smrti do nebeského dědictví; ostatní křesťané se musejí za 
své hříchy v jakémsi středním místě (αποχαθαρσισ) káti. 

- O nerozlučitelnosti manželství: hájí manželství jako instituci zřízenou samým 
Bohem, jejíž nejpřednostnějšími vlastnostmi jsou jednota a nerozlučitelnost. (Strom. 
III 12:82). 

 
 
 

   Origenes – katecheta, za Decia umučen, + 256 
 

   Narodil se r. 183 křesťanským rodičům. Otec ho vedl k víře a sám byl za pronásledování 
Septima Severa umučen. Origenes byl  n e j s l a v n ě j š í m  u č i t e l e m  a l e x a n d -        
r i j s k é  k a t e c h e t i c k é  školy .  H e x a p l a  je Origenovo nejslavnější biblické dílo – 
text sestavil do šesti sloupců vedle sebe a srovnává tak Septuagintu s hebrejským originálem 
a překlady. Za pomoci písařů napsal 6000 knih; některá skvělá díla, jinde se dopustil bludů. 
Několik knih se dochovalo. Mnoho lidí obrátil, posluchači milován, vedl asketický život – ale 
mylně si vyložil Mt 19:12 a dal se vykastrovat. Odjel do Řecka vyjednávat s bludaři a tam byl 
vysvěcen na kněze bez vědomí svého biskupa – pro neoprávněné vysvěcení a necírkevní 
nauku byl zbaven úřadu. Odešel do Caesareje, kde založil teologickou školu, kde působil až 
do Deciova pronásledování, při kterém byl mučen a na následky mučení zemřel. Těšil se 
velké úctě, ale veřejného kultu nedošel. 
 

- O dědičném hříchu: „Každá duše, která se rodí v těle, je poskvrněna hříchem. 
- O křtu dětí: a proto Církev přijala od apoštolů podání křtít i děti; kdyby neměly 

hříchu – byl by pro ně křest zbytečným“ (In Leviticum hom. 8:3; 12:4). 
- Vyznání hříchů knězi: Vyslovuje nutnost vyznat své hříchy: „Hříšník se nemá stydět 

knězi Páně vyznati svůj hřích a hledat vyléčení“ (In Levit. Hom. 2:4). „Kněz usoudí, 
je-li třeba konat i veřejnou zpověď“ (In Ps. Hom. 37:2,5). Origenes zdůrazňuje, že 
přísně vzato je jenom jedno odpuštění hříchů – a to při křtu. Důvodem je, že 
křesťanství je tak silné, že dává milost a moc zvítězit nad špatnými vášněmi (Exh. Ad 
mart. 30). Je však možnost se zbavit hříchů i potom – vyznat se knězi Páně (In Lev. 
Hom. 2:4). 

- O očistci: Nejcharakteristějším pro Origena je jeho učení o obnově všeho v prvotní 
duchovní stav. Podle něho duše těch, kteří zde dole zhřešili, budou podrobeni 
očistnému ohni. Duše dobrých pak přijdou do ráje. (O věčném ohni a věčných trestech 
však nemluví, neboť dle něho budou všichni spaseni a Logos očistí nakonec i Satana a 
zlé duchy). 
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- Eucharistie je Tělem Páně: „Vy, kteří jste obvykle přítomni svatým tajemstvím, vy 
víte, s jakou uctivou opatrností chráníte Tělo Páně, když je vám svěřeno, aby neupadl 
nějaký drobeček a aby se neztratila částečka posvěceného pokladu“ (In Ex. Hom. 
13:3). 

- O přepodstatnění chleba: „Děkujeme Stvořiteli za všechny věci a přijímáme chleby, 
které nám jsou podávány s úkony děkování a modliteb. Modlitbou se ty chleby staly 
tělem svatým a posvěcujícím ty, kteří je přijímají se zdravými dispozicemi“ (Contra 
Cel. VIII 33-34). 

- Eucharistie je pravá oběť Ježíše Krista: „Vidíte, že oltáře nejsou pokropovány krví 
ovcí, ale posvěcovány drahocennou Krví Kristovou“ (In Jesu Nave 2:1; 8:6; 10:3). 

- O Panně Marii: Je dost pravděpodobné, že Origenes byl první, kdo o Panně Marii 
užil výrazu Θεοτοκοσ Bohorodička (Socr. Hist. Eccl. VII 32; 14). Každým 
způsobem tento výraz pochází z alexandrijské školy. Otcům 4. století je již běžným, 
užívali ho Athanáš, Cyril Jeruzalémský atd. Také učí o všeobecném mateřství Panny 
Marie. Praví: „Nikdo nemůže pochopit evangelium, kdo nespočinul na hrudi Ježíšově 
a stejně kdo nepřijal Marii za svou Matku“ (In Joh. 1:6). 

- Potřeba dobrých skutků: „Ti, kteří chtějí následovat Krista, musí si získat nejprve 
znalost sebe samých. Je to nutné, abychom věděli, co máme konat, čeho se varovat, co 
na sobě zlepšit, co odstranit, co udržet. Důsledek tohoto sebepoznání je boj proti 
hříchu, této překážce dokonalosti. Nezbytným předpokladem je boj proti vášním a 
světu, protože zapříčiňují hřích.  

- O celibátu: Trvale je třeba se umrtvovat a zříci se manželství. Origenes sice 
manželství neodsuzuje, ale doporučuje celibát a slib svaté čistoty pro ty, kdo chtějí 
opravdu Krista následovat. Jenom tak se lze Bohu úplně věnovat. 

 
 
 

   Tertullian – latinský církevní spisovatel, + 220 
 

   Narodil se  kolem r. 160 v Kartagu jako syn římského velitele. V Římě působil jako právník 
a odtamtud se do Kartága vrátil jako křesťan. Jeho Apologeticum – Obrana křesťanů vyniká 
nad ostatními apologiemi starověku. V první části (kap. 4-38) vyvrací obvinění proti 
křesťanům. Druhá část (kap. 39-45) je obhajoba jednání křesťanů. V třetí části )kap. 46-50) 
dokazuje, že křesťanství je božského původu a nikoliv filozofická škola. Jeho spisy jsou 
velice plodné, ale v některých je teologicky nepřesný a mýlí se. 
 

- Existence Boha: se dá dokázat z přírody (De resurr. Carn. C. 3). 
- Bůh je ve Třech Osobách: jako první mezi latinskými spisovateli používá výrazu       

t r i n i t a s  „trinitas unius divinitatis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus“ (De pudic. 
C. 21). 

- O Duchu Svatém: praví, že vychází  „ a  P a t r e  p e r  F i l i u m“ z Otce skrze Syna 
(u.d.c.4). 

- O osobě Ježíše Krista: jasně učí, že v j e d n é  o s o b ě  Ježíše Krista jsou  d v ě       
p ř i r o z e n o s t i .  Zázraky ukazují Kristovo pravé Božství, jeho afekty a utrpení 
jeho pravou lidskou přirozenost (Adv. Prax. C. 27; De carne Chr. C. 5). 

- Božský původ Písma: dokazují splněná proroctví. „Cokoli se děje, bylo již předem 
oznámeno“ (Apol. XX). 

- O Kristově přirozenosti a životě: „Přišel tedy Kristus, Boží Syn, aby znovu nastolil 
milost a lidi osvítil. Byl předpověděn. Tedy Boží Syn, učitel, záruka, světlo a vůdce 
lidského pokolení byl milostí Boha oznámen.“….. „Toto Slovo vyšlé z Boha jsme 
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poznali. Vyslovením se zrodilo a proto je Božím Synem i Bohem v jedné podstatě. I 
Bůh je duch. I když paprsek vyzařuje ze slunce, je částí celku, slunce. Ale i slunce 
bude v paprsku, poněvadž paprsek je součástí slunce, neodděluje se od podstaty, 
slunce, je jen prodloužením slunce. Proto Duch z Ducha, Bůh z Boha a Světlo ze 
Světla….. Tudíž co z Boha vyšlo, je Bůh i Boží Syn a oba jsou jeden Bůh.“….. „Tedy 
tento Boží paprsek, jak vždy v minulosti bylo ohlašováno, vešel do jakési panny a 
v jejím lůně přeměněn v tělo rodí se jako člověk – sjednocen přitom s Bohem.“ 

- O dvojím příchodu Krista: „I Židé, ti, ke kterým totiž mluvili proroci, věděli, že 
Kristus přijde. I nyní očekávají jeho příchod – o tom není sporu mezi námi a jimi. Jen 
nevěří, že již přišel. Jsou označeny dva příchody. První příchod, když přišel 
v poníženosti lidské přirozenosti. Při druhém příchodu na konci světa bude vynikat 
vznešeností svého Božství. (Židé) očekávají ten první příchod, aniž pochopili ten jeho 
druhý příchod. Nepochopili ten jeho první příchod. Kdyby pochopili, uvěřili by“ 
(Apol. XXI). 

- O démonech: „Říkáme, že existují jakési duchovní bytosti. Neříkáme nic nového. 
Démony znají filozofové.“….. „Nyní o činnosti démonů. Jejich snahou je zničit 
člověka. 

- O dvou přirozenostech v jedné Osobě Ježíše Krista: „Jestliže i apoštol (Řím 1:3) 
učí o obou přirozenostech (Kristových): „Který se stal ze semene Davidova, ten bude 
člověkem a synem člověka, který byl (definován) nazván Syn Boží podle Ducha. Ten 
bude Bůh a Slovo Boží Syn“. Vidíme dvojí stav (statum): ne splynulý – ale spojený 
v jedné Osobě Boha a člověka Ježíše.“ 
 
 
 

   Svatý Cyprián – biskup v Kartágu, mučedník za Valeriána,  
+ 258 
 

   Narodil se kolem r. 210 v Kartágu pohanským rodičům. Po přijetí křesťanství,kolem r. 246, 
byl žákem Tertulliána. Byl vysvěcen na kněze a stal se v Kartagu biskupem. Za Deciova 
pronásledování (r.250) řešil, jak nakládat s lapsi – padlými, kteří zapřeli svou víru. Ke 
zpětnému přijetí do společenství vyžadoval tuhé pokání, kajícníci se ale mohli posílit 
Eucharistií, to kdyby vypuklo nové pronásledování. Zastával názor, že křest udělený heretiky 
je neplatný – papež Štěpán I. Zastával opačný názor.  
   Spisovatel mučednické doby, jehož literární pozůstalost je zcela zachována. Jeho spisy 
(zachováno 81) se dají rozdělit na dvě části: na pojednání a listy. Vážil si jich sv. Jeroným a 
sv. Augustin. Jsou skvělým dokladem dějin pronásledování, odpadlíků, schizmatu a křtu 
heretiků. K nejznámějším spisům patří: Ad Donatum; De habitu virginum; De lapsis; De 
Dominica oratione; De unitate Ecclesiae... 
   Svatý Cyprián dosvědčil věrnost Kristu za Valeriánova pronásledování, když byl za svou 
víru nedaleko Kartága r. 258 sťat. 
   O svátostech: Dle Cypriána je jedině Církev držitelkou mocí Ježíše Krista a rozdavatelkou 
jeho milostí. Svátosti jsou tudíž jejími svátostmi a jen ona je může platně udělovat (Ep 
73:11). 
   O Eucharistii: „Eucharistie je svaté Tělo Páně, které zneuctívají lapsi (ti, kdo zapřeli víru 
Ep15:1).Eucharistie je také  o b ě t í .  Eucharistická oběť byla obětována nejprve Ježíšem 
Kristem, knězem podle řádu Melchisedechova, nyní je obětována jako oběť pravá a plná 
lidskými kněžími, jednajícími „vice Christi“ a opětujícími to, co učinil Spasitel (Ep 63:4). 
Obětuje se za hříšníky a jejich jménem (Ep. 16:2); ale také se  o b ě t u j e  i  z a  m r t v é “ 
(Ep. 1:2). 
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   O očistci: stejně jako stará Církev, předpokládal i Cyprián, že mučedníci po smrti dosahují 
hned patření na Boha. Rovněž i spravedliví, kteří zemřou a nemají žádných dluhů. „Ostatní 
však musejí ještě po smrti na odpuštění čekat v žaláři, až je splacen poslední haléř“ (Ep. 
55:20). Svatý Cyprián tedy zná  o č i š t ě n í  p o  s m r t i . 
 

   O jednotě v Církvi: je nejobsažnější Cypriánovo dílo. Píše v něm jasně  o  p r i m á t u     
p a p e ž e ,  o  p r v e n s t v í  ř í m s k é  c í r k v e ,  o  e p i s k o p á t u ,  o  c í r k e v n í  
j e d n o t ě . Jednoty v Církvi se dosahuje přidružením k biskupovi; kdo není s biskupem, 
není také v Církvi (Ep. 69:8). Církev římská je: „Matrix et radix ecclesiae catholicae“; 
„Ecclesiae principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est, ad quam perfidia nullum habet 
accessum“ „Matka a kořen katolické Církve.“ „Je v pořadí první mezi všemi církvemi, odtud 
vznikla jednota kněžství, k níž proradnost nemá přístup.“ (Ep. 48:3; 59:14) 
 
   „De unitate Ecclesiae“   555-557:  
 

   4. „Pán říká Petrovi: „A já ti pravím, že ty jsi Petr“ (Mt 16:18). Církev Kristus staví na 
jednom z apoštolů. Po svém zmrtvýchvstání mu říká: „Pas mé ovce“ (Jan 21:17). Na něm 
buduje Církev a pověřuje ho vedením ovcí. Ačkoli po svém zmrtvýchvstání uděluje všem 
apoštolům stejnou moc slávy: „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Přijměte Ducha 
Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 
nejsou“ (Jan 20:21). Přece – aby ukázal na jednotu – svou autoritou určil jednoho, kde by tato 
jednota začínala a mohla být zdůvodněna. I ostatní apoštolové byli tím, čím byl Petr, na všem 
se stejně podíleli, požívali stejných poct, měli stejnou moc. Avšak aby Církev byla jedna, to 
závisí na jednotě. Proto Petrovi bylo dáno prvenství. (Všichni jsou pastýři, ale aby bylo jedno 
stádo, musí být paseno všemi apoštoly v jednomyslné jednotě). 
 

   5. A tuto jednotu musíme pevně zachovávat a chránit, zvláště my biskupové, kteří jsme 
představenými v Církvi. Máme tak dokazovat, že i sám episkopát je jen jeden a nerozdělen. 
Nikdo ať neobelhává bratrské společenství, nikdo ať nenarušuje víru věrolomným 
převrácením pravdy. Episkopát je jeden a jednotliví biskupové se na něm plně podílejí. 
Církev je jedna a rozrůstá se do šířky.  
   Je mnoho slunečních paprsků, ale jen jedno světlo. Je mnoho větví, ale jeden kmen 
vyrůstající z pevného kořene. Z jednoho pramene vytéká mnoho potoků. I když je jich mnoho 
vzhledem k bohatství vody, přece na počátku je jeden pramen. Zabraň slunečnímu paprsku 
svítit na těleso a světlo jako celek toto přerušení ani nepostihne. Ulom ze stromu větev a 
nebude plodit. Odděl potok od pramene a vyschne. I Církev zářící Pánovým světlem osvěcuje 
svými paprsky celý svět. Přece však je to jedno světlo, které se rozlévá do všech stran a 
zůstává spojeno s tělem. Církev rozkládá své větve s hojnými plody po celém světě. Rozlévá 
bohatě tekoucí potoky a přece je jeden pramen, jeden počátek a jedna matka bohatá na 
potomstvo. V jejím lůně se rodíme, jejím mlékem se živíme, jejím duchem zůstáváme na 
živu. 
 

   6. Kristova nevěsta se nemůže dopustit nevěry, je nedotčená a čistá. Zná jen jeden dům, a 
svatost jednoho lože střeží čistou bezúhonností. Ona nás uchovává pro Boha. Ona 
poznamenává pro Boží království děti, které zrodila. Kdo se oddělí od Církve a spojí se 
s cizoložnicí, nedostane to, co Kristus přislíbil Církvi. Kdo opustil Kristovu Církev, 
nedostane Kristovu odměnu. Odcizil se jí, je hříšníkem, je nepřítelem. Nemůže mít Boha 
Otce – kdo nemá Církev jako matku. Mohl se zachránit, kdo nebyl v Noemově arše? A 
může být spasen, kdo bude mimo Církev? Pán praví: „Já a Otec jsme jedno“ (Jan 10:30). O 
Otci, Synu i Duchu Svatém je zase napsáno: „A ti tři jsou jedno“ (1Jan 5:7). Kdo uvěří, že 
tato jednota pramenící z Boží moci a stojící na nebeských svátostech může být v Církvi 
trhána a svévolně rozvracena? Kdo nezachovává tuto jednotu, nezachovává Boží zákon, 
nezachovává víru Otce a Syna, nemá v sobě život a není spasen.“ 
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   Přehled hlavních herezí prvních století 
 
   V období prvních staletí se vyskytlo mnoho heretických směrů, které mísily křesťanství 
s pohanskými vlivy a narušovaly pravdivou nauku od Krista a Jeho žáků. Pro porozumění 
nám postačí přehled deseti hlavních herezí. Pět se týká Nejsvětější Trojice a Kristologie, pět 
se týká různých částí nauky. 
 

- 1. Ariáni: popírali božství Vtěleného Slova, Ježíše Krista – a proto také Nejsvětější 
Trojici. Pobloudili v nauce o Vtělení i Vykoupení. 

- 2. Pneumatomachoi: popírali božství Ducha Svatého – a tedy i Nejsvětější Trojici 
samu. Je to vlastně další vývoj arianismu. Bývají také nazváni Macedoniány, 
Marathoniány a Tropicisty. 

- 3. Sabeliáni: Sabeliovi přívrženci tvrdili, že v Bohu nejsou Tři Osoby – ale jde tu jen 
o způsob (modus) toho, jak se Bůh zjevuje. Také jsou nazýváni Photiniáni, podle 
heretického biskupa Photina. 

- 4. Apolinaristé: ve snaze se ujistit o Kristově božství, učili, že Kristovo lidství nebylo 
úplné, že Kristus měl tělo a k němu senzitivní duši, rozumovou duši nahrazovalo 
Slovo. 

- 5. Nestoriáni: popírali jednotu v Kristu. Podle nich v Kristu byly dvě osoby: Bůh a 
člověk. S tímto bludem přišel kněz Nestorius až kolem r. 430, ale naukové podhoubí 
měl dříve. Nestorius popíral, že Panna Maria porodila Božího Syna, dle něho porodila 
jen obyčejného člověka Ježíše. 

- 6. Origenisti: další heretici byli přívrženci kněze Origena, kteří se chytli domněnky, 
kterou vyslovil Origenes, že pekelné tresty jsou jen dočasné.  

- 7. Manichejci: přívrženci dalšího kněze Maniho (Manes), kteří tvrdili, že ve světě 
existuje dvojí princip: Dobro a Zlo. Lze jej zjistit v tajemství přírody a v lidských 
duších. 

- 8. Donatisté: kartaginský kněz Donatus zorganizoval sektu, v které hlásali, že Církev 
tvoří pouze spravedliví a svatí, jenom oni do ní patří. Platnost svátostí je odvislá od 
vnitřní svatosti vysluhovatele. Na tuto herezi navázal Viklef a mistr Jan Hus (jehož 
heslem bylo: „Pravda vítězí!“) 

- 9. Pelagiáni: kněz Pelagius a jeho přívrženci zase hlásali, že člověk je tak dobrý, že 
ke spáse Boží milost nepotřebuje, jeho vůle je dostačující. Člověk je schopen se svou 
vůlí ubránit zlu, chce-li. Popírali tak nezbytnost Boží milosti působící na vůli. 

- 10. Priscilianisté: jde o směs sabelianismu, manicheismu a některých názorů Origena. 
Tyto bludy jsou počátkem pantheismu (Bůh je příroda). 
 

 
   Paradoxem zůstává, že největší bludy pochází od odpadlých kněží katolické Církve. Vzešly 
tedy z jejího středu. Kněží, kteří byli povoláni hájit pravdu a nauku Ježíše Krista v celém 
jejím rozsahu, se dopustili největších herezí. Přestože se tito heretici liší ve svých výkladech, 
přesto je všechny něco spojuje – neposlušnost vůči Učitelskému úřadu Církve. „Strom se 
pozná podle ovoce“, říká Kristus; jakost jejich plodů je zřejmá: nejednota, rozpory, zmatky, 
boje, protikladná tvrzení o jednom Bohu, o Ježíši Kristu, o Vtělení, Vykoupení... Ježíš Kristus 
svým učedníkům přislíbil: „Dám vám Ducha pravdy, a On vás uvede do veškeré pravdy a 
připomene vám všechno, co jsem vám říkal“ (srv. Jan 14, 16 kap.) Boží Syn nepřislíbil 
takového ducha, který by každé dva roky zjevoval něco jiného a protichůdného... Hereze, 
nejsou ovocem Ducha Svatého – protože v Duchu Svatém nemůže být rozpor. Duch 
Svatý nehlásá každé století protichůdnou nauku. Duch Pravdy není nositelem rozkolu. 



 56

II. OD MILÁNSKÉHO EDIKTU R. 313 
AŽ DO POLOVINY 5. STOLETÍ 

 
 
   Z doposud napsaného lze nejen usoudit, ale také DOKÁZAT, že římsko-katolická 
Církev hlásá od dob Ježíše Krista, apoštolů a apoštolských žáků nezměněně stejnou 
nauku. Pokud srovnáme učení Apoštolských Otců s dnešním katechismem katolické 
Církve, vidíme jasnou shodu mezi naukou prvních staletí a naukou dnešní Církve. 
   Pokud chceme vést úspěšný dialog na ekumenické půdě mezi křesťanskými církvemi, 
neobejde se to bez přihlédnutí k době, kdy Církev byla jedna a zcela jednotná. Vraťme se tedy 
ke kořenům, abychom mohli dojít ke sjednocení a naplnit tak Kristovo přání: „Prosím nejen 
za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať jsou všichni jedno. Jako ty, Otče, 
ve mně a já v tobě, tak ať i oni jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jan 17:20-21) 
   Dále uvádím jen stručný přehled církevních spisovatelů a patristické literatury pro ty, kteří 
by se o ně chtěli více zajímat. 
 
 

   Rozkvět patristické literatury 
 
   Všeobecný přehled doby: Milánským ediktem, který vydal římský císař Konstantin Veliký 
r. 313, skončilo pronásledování Církve. Církev zproštěna vnějšího tlaku šířila křesťanství, 
zejména v reformě zákonodárství, zakládáním ústavů pro chudé a nešťastné. Výstavby 
krásných chrámů, slavnostní bohoslužby, misionářská činnost... Na druhou stranu do Církve 
vstupovalo mnoho lidí jen formálně, dle evangelia se nepřetvořili, nastalo uvolnění kázně. 
Také stát zasahoval do života Církve a vznikaly dogmatické boje. Tak se stala tato doba dějin 
Církve dobou velikých dogmatických bojů, velkých Církevních Otců a velkých koncilů. V ní 
dosáhla patristická literatura vrcholu a rozkvětu. Máme vedle sebe významné spisovatele 
západní (píšící latinsky) a východní (literatura řecká, syrská a arménská); apologetiku, 
polemiku a spekulaci; systematické zpracování teologie; školy alexandrijskou a 
antiochenskou. Vedle četných velkých Otců Církve jako byli Jan Zlatoústý, Hilarius, Jeroným 
a Augustin - se také vyskytovali velcí bludaři jako Arius, Theodor z Mopsvestie a Nestorius. 
Pojďme nahlédnout do stručného přehledu velkých mužů Církve. 
 
 
 

   Přední církevní Otcové a řečtí spisovatelé 
 
 

   Eusebius Caesarejský – biskup v Caesareji, nar. 265 
 

   Eusebius byl nejlepším řeckým historikem, byl nazván „Otec církevních dějin“. Z jeho 
historických děl jsou nejcennější:  K r o n i k a : dějiny od stvoření až do r. 325; hlavní 
události židovsko-křesťanských, řecko-římských a orientálních dějin ve sloupcích vedle sebe 
stojících od Abrahama až do r. 325.  C í r k e v n í  d ě j i n y  E u s e b i o v y : obsahují 
křesťanské dějiny od Kristova narození až do vítězství Konstantina nad Liciniem r. 323. Dále 
je to spis  D e  m a r t y r i b u s P a l e s t i n a e : zprávy o mučednictvích  od r. 303 až 310 
v Caesareji, jejichž svědkem byl Eusebius sám.  D e m o n s t r a t i o  e v a n g e l c a : zde 
proti Židům ukazuje, že Starý zákon měl pouze předobrazný charakter, a že proroctví se 
vyplnila na Kristu. 
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   Trval na biblických výrazech o božství Syna. Jasně vyslovil  o b ě t n í  r á z  e u c h a r i -
s  t i e  a také, že předmětem oběti je tělo Ježíše Krista; mše svatá je nedělním zabíjením 
křesťanského velikonočního beránka (Dem. Ev. I:10). V komentáři k Lukášovi (Lk 22:57) 
nazývá  P e t r a  p ř e d s t a v e n ý m  a p o š t o l ů  (ό δέ πάντων αύτών άποστόλων 
προκεκριμέЋος άποστόλος). 
 
 
 

   Svatý Athanáš – biskup, nar. 295   + 373 
   Mládí prožil na poušti se sv. Antoniem cenobitou. Sekretář a nástupce biskupa Alexandra, 
účastník nicejského sněmu. Byl nazván „Otec ortodoxie a Sloup Církve“. Bojovník proti 
arianismu a neohrožený obhájce Kristova božství. Mnohokrát pronásledován a poslán do 
vyhnanství.  
Největším jeho dílem je  O r a t i o n e s IV  c o n t r a  A r i a n o s : v nich hájí božství Syna, 
rozvíjí katolickou nauku o věčném původu Syna z Otce a stejnou podstatu Syna s Otcem, 
promlouvá o osobním rozdílu Syna od Otce; hájí božství Ducha Svatého.  
   Objasňuje tajemství  N e j s v ě t ě j š í  T r o j i c e : Bůh je jednota, avšak v této jednotě 
je trojice. Je jedno božství v Trojici (Or. C. Ar. I:18). Athanášova nauka  o  L o g u  má 
výkupný kořen: „Nebyli bychom vykoupeni, kdyby Bůh nebyl přijal přirozenost lidskou, 
kdyby tedy Kristus nebyl Bohem. Tím, že Logos přijal jako Bůh lidskou přirozenost, 
„zbožštil“ lidi, učinil z nich adoptivní děti boží“ (Or. C. Ar. I:39). Dle Athanáše je Kristus je  
b o h o č l o v ě k  (θεόσ άνθρωποσ Or.c. Ar. 4:36).  M a r i a  je tudíž bohorodičkou 
(θεοτόκος Ep. Ad Eppictet. N. 5 sq.). Také učí, že v Kristu jsou  d v ě  v ů l e  (De incar. Et. 
Con. Ar. N. 21). Jako hájil homousii Syna s Otcem, tak hájil  h o m o u s i i  a  b o ž s t v í   D 
u c h a  S v a t é h o.  Jasně učí, že Duch Svatý vzchází i ze Syna, že Syn je pramenem Ducha 
Svatého (De incar. C. Ar. C. 9). O působení Ducha Svatého praví, že je posvěcujícím 
principem, pečetí a pomazáním; skrze něho se všichni stávají účastnými Boha. 
   N e s m r t e l n o s t  d u š e : dokazuje s Platonem z toho, že duše se sama pohybuje, má 
tedy v sobě princip života (Or. Contra gen. N. 33).  K ř e s t  od ariánů považuje za neplatný, 
protože nekřtí ve jménu Boží Trojice (Or. C. Ar. II:42).  V  E u c h a r i s t i i : uznává tělo a 
krev Páně, praví doslova: „Tento chléb a toto víno jsou před modlitbami obyčejného způsobu; 
jsou-li však vyslány vzhůru veliké modlitby a svaté prosby, sestupuje Logos na chléb a víno a 
tyto stávají se tělem“ (U Maie, Script. Vet. Et nova coll. IX:625). 
 
 
 

   Svatý Basilius Veliký – nar. 330, biskup, teolog 
 

   Spolu s bratrem Řehořem Nyssenským a přítelem Řehořem Naziánským tvoří zářící 
trojhvězdí kapadocké církve. Nabyl velkého vzdělání, poznal mnišský život, sám sestavil  ř e 
-h o l n í  p r a v i d l a  a stal se Otcem východního mnišství (dodnes existují mniši basiliáni). 
Stal se knězem a později biskupem v Caesareji. Zakládal různé ústavy pro trpící, odstraňoval 
zlořády kléru a neochvějně bojoval proti ariánským bludům.  
   Biskup Eunomius a vůdce ariánů tvrdil, že Syn musí být tvorem, poněvadž je zplozen, Bůh 
však je nezplozen. Toto tvrzení vyvrací Basileus v C o n t r a  E u n o m i u m .  V první z pěti 
knih tento blud vyvrací; v druhé knize dokazuje homousii Syna; v třetí pak božství Ducha 
Svatého. V nauce o Boží Trojici: hájí proti ariánům jednotu podstaty v Bohu; a Trojici 
Božích Osob. Opětovně hájil božství Ducha Svatého (Ad. Eun. 1. III. De Spir. 3). Ve spisu 
De Spiritu s. ospravedlňoval, že Synu a Duchu Svatému náleží táž čest s Otcem, poněvadž 
jsou stejné podstaty. 
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   V boji proti herezím klade Basileus vedle Písma svatého důraz na církevní tradici: 
„Považuji to za apoštolské přidržovati se podání, která nestojí v Písmu, k čemuž i Pavel (2 
Thes 2:14) napomínal“ (De Spir. S. nr. 71). „Čemu svatí Otcové učili, to sdělujeme těm, kteří 
se nás táží“ (Ep. 140 n.2). Kromě toho Basileovy spisy obsahují krásná svědectví  o účincích 
křtu (Hom.in s. Bapt.c.5); pro skutečnou přítomnost Krista ve svátosti oltářní 
(Reg.brev.172); při svátosti pokání rozeznává contritio (zkroušenost), confessio (vyznání 
vin), satisfactio ( zadostiučinění).  
 
 
 

   Svatý Řehoř Naziánský – nar. 330, biskup, teolog 
 

   Přítel Basila, spolu studovali. Vysvěcen na kněze svým otcem, biskupem v Nazianzu. 
Později se stal biskupem; účastník Cařihradského sněmu, obhájce nicejského vyznání víry, 
bojovník proti arianismu. Jeho spisy se dělí na tři skupiny: řeči (45), listy a básně. 
Nejpřednějších bylo pět řečí De theologia, konaných r. 380 v Cařihradě. Jejich úkolem bylo 
obhájit a odůvodnit katolickou nauku o Trojici proti eunomianům a macedonianům. 
   Nauka o Trojici: rozdíly tří božských Osob mezi sebou označil výrazy:  n e z p l o z e n í ,  
z p l o z e n í ,  v y c h á z e n í  (Or.31:9). Poprvé také použil pro vzájemné pronikání se tří 
božských Osob výrazu περιχώρησις, circuminsessio. Božství Ducha Svatého obhajuje 
výkřikem: „Jak dlouho ještě máme stavět světlo pod kbelec a jiným dokonalé božství Ducha 
Svatého zatajovat?“ (Or.12.n.6). O jednotě Osoby v Kristu: „Dvě přirozenosti spojují se 
v něm v jedno, nejsou dva synové“ (Or.37:2). 
   O dědičném hříchu: „Zcela jsem klesl a jsem odsouzen pro neposlušnost prvního člověka 
a podvod hada“ (Or.22:13). Jako následky pádu označuje porušení původní harmonie, 
poskvrnění ducha, poruchu i ve světě sociálním a posléze i smrt. „Běda mi, praotce slabost je 
slabostí mojí“ (Or.38:4). O křtu dětí: o narozených dětech praví, že nebudou trestány 
(Or.40:23), ale také radí, aby děti byly křtěny od tří let, pokud nehrozí nebezpečí (u.m.28). 
   Zvláště jasně vyslovuje  skutečnou přítomnost Krista v Eucharistii a její obětní ráz 
známými slovy: „Kněz svolává svým slovem Loga, nekrvavým řezem rozřezuje tělo a krev 
Páně, používaje slova jako meče“ (Ep.171). Marii nazývá Bohorodičkou θεοτόκος: „Kdo 
Marii nenazývá Bohorodičkou, je daleko od božství“ (Ep.101:4). Jasně učí, že Petrova 
přednost, sloupu Církve, přešla na římskou církev, jejíž biskup je představeným všech 
křesťanů a svazkem katolické jednoty (Carm.adv.episc. Migne, Pat.gr.t.35, p.120). Neméně 
zřetelně dosvědčuje svátost kněžského svěcení, právě o svém svěcení na biskupa sasimského 
říká: „Opět ne mě přišly pomazání a Duch“ (Or.9:1-3). 
 
 
 

   Svatý Řehoř Nyssenský – biskup,  + po r. 394 
 

   Mladší bratr sv. Basilia, biskup nyssenský, bojovník proti arianismu, účastník cařihradského 
sněmu. Z jeho dogmatických spisů je nejcennější  O r a t i o  c a t e c h e t i c a  m a g n a : 
obsahuje odůvodnění a obhájení hlavních křesťanských dogmat – Boží Trojice; vykoupení; 
křest a Eucharistie. Zajímavý je spis  D e  a n i m a  e t  r e s u r r e c t i o n e : v kterém 
pojednává o nesmrtelné duši, zmrtvýchvstání a obnovení všech věcí. Spis  D e  h o m in i s     
o p i f i c i o : obsahuje výklad o stvoření člověka, o obrazu božím v něm, o stavu po jeho 
pádu a po zmrtvýchvstání. 
   Neúnavně hájil nauku o Trojjediném Bohu: „Jeden jest Bůh a jsou tři božské Osoby. 
Každá je Bůh a přece nejsou tři bohové, ale jeden jediný Bůh, poněvadž jest jen jedna božská 
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podstata. Mezi třemi božskými Osobami je nejtěsnější jednota, takže každá činnost Boha 
navenek je všem třem božským Osobám společnou. Každá činnost na tvory se vztahující 
vychází z Otce, postupuje skrze Syna a dovršuje se v Duchu Svatém“ (Adv.Graec.ex comm. 
Notionibus. Migne,Patr.gr.t.45,125). 
   O očistci: „Nepokřtěný a pokřtěný, který svých hříchů modlitbou a filosofií nezničil – 
musejí býti po smrti čištěni ohněm a to se děje pomaleji nebo rychleji“ (Or.catech 35). 
 
 
 

   Svatý Cyril Jeruzalémský – biskup jeruzalémský, + r.386 
 

   Narodil se r. 315 v Jeruzalémě. Učenec, asketa. V Jeruzalémě vysvěcen na kněze a později 
na biskupa. Byla mu svěřena příprava vyvolených na křest. Roku 381 se zúčastnil 
cařihradského sněmu. Hlavním dílem jsou  K a t e c h e z e , které konal pro katechumeny; 
jsou dogmaticky cenné pro svůj obsah. 
   Reálná přítomnost Krista v Eucharistii a její přepodstatnění; obětní charakter 
Eucharistie: „Ve způsobě chleba dává se ti tělo a ve způsobě vína dává se ti krev, abys 
přijímaje tělo a krev Kristovu jednoho těla – stal se s ním jedné krve; neboť tak se stáváme 
nositeli Krista (Χριστοφόροι), tím že jeho tělo a jeho krev do našich údů se rozdělují“ 
(Cat.22:3). Ve stejné katechezi mluví jasně o přepodstatnění chleba a vína (transubstinanci): 
„Poněvadž Pán sám to vyslovil a o chlebě řekl : „Toto je moje tělo“, kdo se pak odváží o tom 
pochybovat? A poněvadž sám ujišťuje a řekl: „Toto je krev má“, kdo pak bude pochybovati a 
řekne, že to není jeho krev? Chléb, který se jeví vašim očím, není chléb, ale tělo Kristovo; 
víno, které vidíte, není víno, ale krev Kristova... V Káni proměnil Kristus svou vůlí vodu ve 
víno, a neměli bychom mu věřiti, že víno v krev proměnil?“ O epiklezi ve mši svaté: se 
zmiňuje slovy: „Prosíme dobrotivého Boha, aby seslal Ducha Svatého na přítomné dary, aby 
chléb proměnil v tělo Kristovo a víno v krev Kristovu; neboť čehokoliv se dotkne Duch 
Svatý, je zcela posvěceno a proměněno“ (Cat 23:7). 
   Modlitby za zemřelé: jsou jasným svědectvím o víře prvotní Církve v očistec – neboť 
kdyby bylo pouze nebe a peklo, duše v nebi by modlitby za zemřelé nepotřebovaly, a duším 
v pekle by neprospěly, neboť peklo je nezměnitelný stav. Jak víme z Písma svatého, „do nebe 
se nemůže dostat nic poskvrněného“, takže duše, které jsou v nebi, nepotřebují žádné smírné 
oběti. Když Cyril promluvil o modlitbách za živé, pokračuje: „Týmž způsobem přinášíme 
Bohu oběť také za zemřelé, ačkoli jsme sami hříšníci, a nepleteme k tomu žádné věnce jako 
pohané, ale přinášíme za naše hříchy zabitého Krista, smiřujíce tím jak za zemřelé tak 
za nás Boha lidi milujícího“ (Cat.11).  
 
 
 

   Svatý Jan Zlatoústý (Chrisostomus)– biskup, kazatel,  + r. 407 
 

   Narodil se kolem r. 345, dosáhl vynikajícího vzdělání, byl vysvěcen na kněze a později se 
stal v Cařihradu biskupem – patriarchou cařihradským. Žil velmi asketicky,  s e s t a v i l        
n o v o u  l i t u r g i i , odstraňoval zlořády kléru a vytýkal císařskému dvoru přestupky, kvůli 
tomu zakusil vyhnanství. Většina Janových spisů jsou        v ý k l a d y  P í s m a  s v a t é h o 
: ke knize Genesis, Izaiášovi, žalmům, evangeliím, Skutkům apoštolským, Pavlovým listům – 
za nejzdařilejší se považuje výklad listu Římanům.  
   Kristus stejné podstaty s Otcem: O Kristu učí, že je jenom jeden, ale že v něm jsou bez 
směšování dvě přirozenosti: „Podstatná je skutečnost, že se Bůh stal člověkem, že konal 
zázraky ... , že je Syn ... stejné podstaty s Otcem.“ 
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   Eucharistie je přepodstatněná oběť Ježíše Krista: Sv. Jan Zlatoústý je nejlepším 
starověkým svědkem pro katolickou nauku o svátosti oltářní, proto je nazýván „doktor 
Eucharistie“. Poukazuje na oltář a praví: „Kristus tu leží zabit“ (Hom.1-2 de prod. Judae n.6). 
„Co tam je v kalichu, je totéž jako to, co z boku Kristova teklo.“ „Co je chléb? Tělo Kristovo“ 
(Hom.24 in Cor.n. 1-2). Ve stejné homilii (n.4) jasně mluví o přepodstatnění chleba: „V 
Eucharistii držíme v rukou tělo, které na zemi chodilo, a Kristus při poslední večeři pil svou 
vlastní krev.“ Kněz u oltáře je nástrojem v rukou Páně: „Zaujímáme místo služebníků; On je 
to však, který dary světí a proměňuje“ (Hom.82 in Math.n.5). „To není člověk, který působí, 
že co před námi leží, stává se tělem a krví Kristovou – ale Kristus sám pro nás ukřižovaný. 
Vždyť říká: „Toto je tělo mé.“ Toto jeho slovo proměňuje, co před námi leží“ (Hom.1 de 
prod.Judae). Velmi často nazývá Eucharistii obětí a označuje ji jako totožnou s obětí na 
kříži: „Když denně obětujeme, slavíme památku jeho smrti a jedna a táž je oběť ... neboť 
téhož Krista obětujeme vždy ... Touž oběť přinášíme nyní, která tehdy na kříži byla zabita“ 
(Hom.17. in Haebr.n.3). 
   O kněžství: De sacerdotio je spis o šesti knihách. V nich také vyjmenovává sedmnáct úkolů 
kněze. Kněžství je podle Jana největší známkou lásky ke Kristu a přináší lidstvu nesčetné 
požehnání. „Kněžství působí na zemi, ale svým posláním patří do nebe. Vždyť žádný člověk, 
žádný anděl, žádný archanděl, žádná stvořená bytost, ale sám Spasitel ustanovil tuto 
důstojnost a lidem se dostalo cti zastávat tuto andělskou službu“ (De sac. L.3:3). „Jestliže 
někdo uváží, co to znamená, že člověk z masa a krve se smí tak blízko přiblížit svaté a 
nesmrtelné bytosti, snadno pozná, jak veliká pocta je to, kterou jsou kněží od milosti Ducha 
obdařeni. To vše je dílem milosti. Kněží ještě konají také neméně důležitou službu pro naši 
důstojnost a svatost. Jsou to lidé, kteří žijí na této zemi a jimž je svěřena správa nebeských 
dober. Mají moc, kterou Bůh nedal ani andělům ani archandělům. Vždyť jim bylo řečeno: 
„Co svážete na zemi, bude svázáno i v nebi; a co rozvážete na zemi, bude i v nebi rozvázáno“ 
(Mt 18:18). Ti, co vládnou na zemi, mají také moc svazovat – ale jen tělo. Naproti tomu tato 
kněžská pouta svazují samu duši a sahají až do nebe. Co kněží tady dole činí, potvrzuje 
nahoře Bůh. Pán potvrzuje výrok svých služebníků. Což jim nedal veškerou moc? „Komu 
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny; komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 
20:23). Která moc může být větší? „Otec odevzdal Synovi veškerý soud“ (Jan 5:22), a já 
vidím, že Boží Syn jim právě tuto moc předal. ... Tak velká důstojnost, do které byli 
povýšeni. Kdyby některý král propůjčil některému svému poddanému takovou moc, že by 
mohl kohokoli uvrhnout do vězení nebo odtud vysvobodit, byl by to jistě mimořádně 
vznešený muž. A ten, který dostal od Boha o tolik větší moc, oč je drahocennější nebe než 
země, ten by měl být v opovržení za to, co mu bylo svěřeno? Buď od vzdálen takový 
nesmysl! Vždyť pohrdání takovou důstojností, bez které bychom nedostali ani blaženost ani 
slíbená dobra přinášející spásu, je zřejmé bláznovství“ (3:5). 
   Zpověď a pomazání nemocných: „Bůh propůjčil kněžím velikou moc nejen trestat, ale i 
pomáhat, obdobně jako rodičům, i když je tu veliký rozdíl mezi knězem a rodiči. Rodiče nám 
zprostředkovávají jen pozemský život, kněží však i budoucí. Rodiče nemohou uchránit své 
děti od tělesné smrti ani od nemoci. Kněží však velmi často zachránili nemocnou duši, která 
byla blízko záhuby. Některým ulehčili trest, jiné nenechali padnout. A to nejen poučováním a 
napomínáním, ale i svou modlitbou. Vždyť oni nám mohou odpustit hříchy nejen při našem 
znovuzrození, ale i po znovuzrození. „Je-li někdo z vás nemocný, ať povolá k sobě kněze 
Církve a ti ať se nad ním modlí a maží ho olejem ve jménu Pána, a modlitba víry pomůže 
nemocnému, Pán mu ulehčí, a je-li ve hříších, budou mu odpuštěny“ (Jak 5:14n). ... Může 
mne tedy ještě někdo vinit z toho, že jsem hrdý na své kněžství?“ (3:6) 
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VELCÍ UČITELÉ CÍRKVE 
 
 

   Svatý Hilarius z Poitiersu – biskup, Učitel Církve, +367 
 

   Nejdůležitějším dílem sv. Hilaria je spis o dvanácti knihách De Trinitate. Napsal ho ve 
vyhnanství, které ho stihlo za to, že se postavil proti císaři Konstantinovi, který se snažil na 
západě zavést arianismus. Ve spisu odůvodňuje nauku o věčném zplození jednorozeného 
Syna a jeho konsubstantitě s Otcem (společné podstatě). Hájí víru v Božství Ježíše Krista, 
kterou považuje za základ Církve (De Trin. VI:37). Dle něho Syn Boží je Bohem od věčnosti, 
stal se v čase člověkem, přijal obě podstatné části lidské přirozenosti: duši a tělo (In psal. 
53:8). „Nazývá-li někdo Tělo Páně corpus caeleste (De Trn. X:18), děje se to v tom smyslu, 
že Logos sám si bez přispění člověka v lůně Panny utvořil tělo a obdařil ho mimořádnými 
schopnostmi.“ Tak má podstatu našeho těla a také je nadevší pochybnost skutečnost utrpení a 
smrti Kristovy...“ 
   O Eucharistii učí, že je tělem a krví Kristovou, je základem všeho duchovního a 
nadpřirozeného života (De Trin. VIII:16). O Církvi krásně říká:  
 
 
 

   Svatý Ambrož Milánský – biskup, Učitel Církve, + 397 
 

   De paenitentia: v tomto díle Ambrož poukazuje, že moc odpouštět hříchy má jedině 
katolická Církev, nikoli heretici. Tato kniha obsahuje důležitá svědectví pro katolickou 
nauku o církevní svazovací a rozvazovací moci; o nutnosti specielního vyznání hříchů a o 
záslužnosti dobrých skutků. 91 zachovaných listů: řeči a dopisy jsou důležité pro pochopení 
a poznání tehdejší doby a nauky. 
 
 Nauka sv. Ambrože: 
 

    De sacramentalis ( Tajemství. Svátosti  Ep 1329 – 1340): 
- O svátosti křtu: (4:20) „Při křtu jsou tři svědkové jedno: voda, krev a Duch. Kdybys 

z toho jedno vyloučil, není to svátost křtu. Co je totiž voda bez Kristova kříže? 
Obyčejná voda bez svátostního účinku. Bez vody není tajemství znovuzrození. 
„Nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vejít do Božího království“ (Jan 3:5). I 
katechumen však věří v kříž Pána Ježíše, kterým je poznamenáván. Kdyby nebyl 
pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha – nemůže dostat odpuštění hříchů ani 
dar duchovní milosti. 

- O dědičném hříchu: (6:32) „Petr byl čistý, ale musil si dát umýt nohy. Měl totiž 
hřích zděděný po prvním člověku, kterému had podrazil nohy a svedl ke hříchu. Proto 
jsou Petrovi umyty nohy, aby byl zrušen dědičný hřích.“ 

- O svátosti Eucharistie: (9:58) „Ve svátosti Eucharistie je Kristus, poněvadž je to 
Kristovo Tělo. Není to tedy obyčejný pokrm, ale pokrm duchovní.“ (4,4,14): „Snad 
řekneš: „Můj chléb je obyčejným chlebem.“ I tento chléb, dříve než byla vyslovena 
svátostná slova, je obyčejným chlebem. Po posvěcení se z chleba stává Kristovo Tělo. 
To mějme na paměti! Jak se může stát Kristovým Tělem? Posvěcením. Kterými slovy 
se děje toto posvěcení? Slovy Pána Ježíše. Neboť všechno, co se říká 
v předcházejících slovech, to říká kněz: je to chvála Boha, modlitba za lid, za vládce, 
za všechny. Když se přijde až k tomu, aby bylo dokonáno ctihodné tajemství, kněz již 
neužívá vlastních slov, ale slov Kristových. Tedy Kristova slova dokonávají toto 
tajemství“ (4,4,23). 
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- „Chléb před posvěcením je chlebem, po Kristových slovech je to Kristovo Tělo. 
Slyš konečně, co říká Kristus! „Vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo“ (Lk 
22:19). Před Kristovými slovy je v kalichu víno a voda. Když jsou však pronesena 
Kristova slova, stává se víno Kristovou krví, která vykoupila lid. Vidíte tedy, co 
všechno mohou změnit Kristova slova.“ 

- O Nejsvětější Trojici: Duch Svatý je roven Otci i Synu, vychází z Otce i Syna. 
Vyznává pravé lidství Kristovo. 

- O andělech. Andělé existují. Mezi nimi je příbuzenský vztah. Ambrož věří, že jak 
jednotlivé místní církve, tak města mají své strážné anděly. Je přesvědčen, že i 
jednotliví lidé mají své strážné anděly. 

- O Panně Marii: mluví jako o Neporušené od jakékoli skvrny hříchu. Ve výkladu 
žalmu 118 má na mysli Pannu Marii jako bytost bez jakéhokoli osobního hříchu. 
Ideálem pro křesťana je Panna Maria, která byla bez hříchu. Její život je školou 
ctností. 

- O úctě ke svatým: Ambrož s nadšením mluví o úctě ke svatým a mučedníkům a o 
úctě k jejich ostatkům. 

- O primátu římského papeže: Ambrož jasně uznává a jasně ho vyvozuje z Petrova 
vyznání u Caesareje Filipovy. 

- O očistci: dle Ambrože všichni zemřelí musí projít ohněm. Pro zavržené to bude oheň 
věčný, pro spravedlivé jenom projití Rudým mořem, popřípadě bude znamenat oheň 
očistný. Za mrtvé se máme modlit a za ně obětovat mši svatou. 
 
 
 

   Svatý Jeroným – Učitel Církve, + 420 
 

   Pět let žil jako poustevník. Potom byl vysvěcen na kněze a také byl tři roky sekretářem 
papeže Damase. Trvale se usadil v Betlémě, kde překládal Písmo svaté. Je považován za 
nejučenějšího muže Západu. Napsal značný počet komentářů k Písmu svatému, homilií a 
apologetických spisů.  
 
   Ustavičné panenství Marie hájil proti Helvidiovi, který tvrdil, že po narození Krista 
zplodila s Josefem další potomky. Dále vyvrací názory Joviniána, který tvrdil, že panictví 
nemá přednost před manželstvím, že pokřtěný nemůže více hřešit, že půst je bezcenný a že 
nebeská odměna je pro všechny křesťany stejná. Ve spisu Contra Vigilantium se zastává 
uctívání mučedníků a svatých, dobrovolné chudoby mnichů a celibátu kleriků. 
   O Učitelském úřadu Církve a o tradici: Za nejbližší zdroj víry považuje nauku hlásanou 
Církví. Nástupce sv. Petra považuje za nositele církevní učitelské moci. „Zatímco špatní 
synové prohýřili dědictví , zůstává jen u vás zachované a neporušené dědictví Otců. Na 
prvním místě poslouchám Krista, zachovávám se ve společenství s tvou svatostí, tj. se 
Stolcem Petrovým. Vím, že na této skále je založena Církev“ (Ep.15:2). V pozdějších listech 
s důrazem dokládá: „Víra římské církve, velebená již od sv. Pavla, musí být vždy nejvyšším 
pravidlem a rozhodující normou“ (Ep.46:11; 63:2). 
   O výkladu Písma svatého: Ve svých komentářích často připomíná, že Písmo svaté musí 
být vykládáno ve smyslu Církve. Smysl, kterého se Církev přidržuje, je též smyslem, který 
zamýšlel Duch Svatý, původce Písma svatého. Kdo vykládá Písmo svaté proti smyslu Církve 
nebo intenci Ducha Svatého – je bludařem (Com. In Gal.1:11-12; in Jerem. 29:8-9). 
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   Svatý Augustin – biskup, největší Učitel Církve, + 430 
 

   Sv. Augustin je největším z církevních Otců křesťanského starověku. Jeho zrání probíhalo 
velmi dramaticky. Augustinova matka Monika byla horlivou křesťankou, později vyhlášenou 
světicí. Augustin náboženstvím matky pohrdal, zdálo se mu učením pro babičky. V mládí 
nabyl velkého vzdělání; v Kartágu propadl nezřízenému životu a žil v konkubinátě. Potom se 
přidal k sektě manichejců, potom se oddal skepticismu. Pokoje začal docházet až v Miláně, 
kde poznal svatého biskupa Ambrože. Tam postupně ztrácel předsudky proti katolické Církvi, 
propustil svoji souložnici a dlouho se zbavoval následků smyslnosti. Rozhodující krok učinil 
po zážitku v zahradě, kde slyšel tajemný hlas: „Tolle, lege; tolle, lege“ – vezmi a čti. Otevřel 
tedy Nový zákon a četl: „Noc pokročila, den se přiblížil. Zanechme tedy skutků temnoty ... ne 
v necudnostech a v prostopášnostech...“ (Řím 13:13n). Led se prolomil, temnoty zmizely. 
Syn tolika slzí začal nový život. Dal se pokřtít, nějaký čas žil v samotě kláštera. Potom byl 
vysvěcen na kněze a později na biskupa v Hippo (severní Afrika). Svými spisy potíral rozkoly 
způsobené manichejci, donatisty a pelagiánci. Jeho spisovatelská činnost byla velmi bohatá, 
do r. 427 napsal 93 děl o 232 knihách.  
 
   C o n f e s  s  i o n e s  (Vyznání) ve třinácti knihách psal pět let. Je to pohled na 
Augustinův duchovní vývoj, na jeho boje o pokoj v Bohu. Vyznání jsou jeho veřejnou 
zpovědí a zároveň i hymnem na velikost Božího milosrdenství a lásky. Jsou tu hluboká 
rozjímání o Bohu, o světě, o čase i věčnosti. Je v nich patrný vliv platónské filosofie a 
svatého Ambrože. 
   D e  c i v i t a t e  D e i  (O Boží obci) je apologie křesťanství a teologie dějin o dvacetidvou 
knihách. Podnět k sepsání dala výtka pohanů, že křesťanství vyvolalo hněv bohů na římskou 
říši a zavinilo zpustošení Říma Alarichem r. 410. Augustin v prvních deseti knihách vyvrací 
tuto výtku, ukazuje nicotnost pohanství a filozofie a v dalších knihách mluví o poměru mezi 
křesťanstvím a pohanstvím. Dvacátádruhá kniha předvádí boj mezi Božím městem a mezi 
pozemskou obcí; totiž mezi věřícími a nevěřícími. Je to boj mezi dobrými lidmi patřícími 
Bohu a mezi zlými lidmi patřící k ďáblovi. Na zemi nejsou obě říše rozděleny, konečné 
rozdělení nastane až na konci světa.  
   De Trinitate (O Nejsvětější Trojici) o patnácti knihách; v prvních sedmi dokazuje dogma o 
Trojici z Písma svatého, v ostatních osmi vědecky objasňuje tajemství různými analogiemi – 
obrazy a stopy Trojice jsou v přírodě a zvláště v člověku. „Bůh řekl: „Učiňme člověka 
k našemu obrazu a podobě“ (Gn 1:26). Hned na to je však řečeno: „A učinil Bůh člověka 
k Božímu obrazu“ (Gn 1:27). Správně je užito množného čísla „k našemu obrazu“. Nebylo by 
to správně řečeno, kdyby byl člověk stvořen jako obraz jedné Osoby, ať už Otce, Syna či 
Ducha Svatého. Poněvadž se to však stalo k obrazu Trojice, proto je řečeno „k našemu 
obrazu“. (De Trin. 12,6,6). Další úryvek je ještě jasnější: „Pane, náš Bože, věříme v tebe jako 
Otce, Syna i Ducha Svatého. Pravda-Syn by neřekl: „Jděte a křtěte všechny národy ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého“, kdybys nebyl Trojicí“ (De Trin. 15,28,51). 
 
 Nauka svatého Augustina:  
 

- Důkazy Boží jsoucnosti: Augustin existenci Boha vyvozoval z přirozené touhy 
člověka po blaženosti a z historického dění. „Poněvadž všichni lidé chtějí být šťastni, 
pokud to opravdu chtějí, jistě chtějí být i nesmrtelní. Bez toho by nemohli být šťastni. 
Konečně kdyby se jich někdo zeptal, zda chtějí být nesmrtelní, šťastní – odpověděli 
by, že ano“ (De Trin.13,8,11). Proměnlivost světa a řád v něm vede člověka 
k poznání, že svět byl stvořen, byl stvořen z ničeho – a tedy, že Bůh je. Poukazuje na 
neproměnlivost logiky, matematiky, etiky a estetiky, a tvrdí, že jsoucnost těchto pravd 
je bez Pravdy-Boha nevysvětlitelná.  
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- Nejsvětější Trojice: Nevychází od jednotlivých Osob, ale od Boží podstaty. V této 
podstatě jsou Tři Osoby nezbytné a mezi sebou se rozlišují vztahy. Plození Syna je 
úkonem myšlení Otce. Duch Svatý vycházející z Otce i Syna, je jejich vzájemnou 
láskou, která je tak dokonalá, že je Osobou. Boží činnost vychází nikoli z Osob, ale 
z Boží podstaty – a proto je všem Třem Osobám společná. 

- Původní stav člověka: v nauce o původním stavu ukazuje, že Bůh při stvoření 
povolal člověka k nadpřirozenému cíli – a proto ho také obdařil nadpřirozenými dary. 
Těmito dary byla: nesmrtelnost, imunita od nezřízené žádosti, svatost a spravedlnost. 
Kdyby se neprovinili, mohli zůstat ve stavu, ve kterém by nehřešili, nepropadli smrti a 
nemuseli opustit dobro (De corrept. Et gr.c.12;33). 

- Dědičný hřích: Dědičný hřích je vina, která přešla na všechny lidi. Je to hřích a 
zároveň trest za hřích. Jako důkaz svého tvrzení dovolává se Augustin sv. Pavla Řím. 
5:12: „v němž (Adamovi) všichni zhřešili.“ Dědičný hřích tedy přechází z pokolení na 
pokolení tělesnou žádostivostí, kterou jsou děti zplozeny. Kristus tento hřích neměl, 
protože přišel na tento svět bez žádostivosti. K podstatě dědičného hříchu patří i 
žádostivost těla, která je současně i trestem za hřích.; byla vyvolána hříchem a ke 
hříchu vede. K dědičnému hříchu také patří nedostatek duchovního životního spojení 
s Bohem. Tato vina žádostivosti se zahlazuje křtem. 

- Ospravedlnění: Ze stavu hříchu a nespravedlnosti – do stavu spravedlnosti přichází 
člověk jedině skrze Krista. (C.Jul.VI:81). Ospravedlnění spočívá v odpuštění hříchů a 
vnitřním posvěcení (De opir. Et lit. n.45) a neděje se ani skrze víru samu, ani skrze 
skutky bez víry – ale ospravedlňující víra je víra láskou projevená (1.c.n.26;28). 

- O milosti: Augustin učí, že milost Bůh člověku uděluje bez lidské zásluhy (De grat. 
Et lib.arb.13;15). Ve všech skutcích spásy předchází Boží milost lidskou vůli, také ji 
doprovází a dílo spásy milost dovršuje (1.c.n.33). Co se týká působnosti milosti na 
svobodnou lidskou vůli, Augustin tvrdil, že lidská vůle milosti nemůže odporovat – 
protože Bůh ví, za kterých okolností nebo vnuknutí ho člověk jistě poslechne. Tím 
však lidská svobodná vůle není omezena. I pod vlivem milosti vůle člověka zůstává 
svobodnou, takže svolení nebo nesvolení je věcí vůle (De grat. et lib.arb. n.5). 
Setrvání v milosti je také darem Božím. 

- Neposkvrněné Početí Panny Marie: Ta milost Boha se projevila konkrétním činem: 
Bůh přijal lidskou podobu, stal se jedním z nás. O tomto Vtělení hovoří Lukášovo 
evangelium v prvních kapitolách. O osobě, kterou si Bůh vyvolil ke spolupráci, říká 
Augustin následující: „Proto, pokud se jedná hříchů, nechci, aby byla nějaká 
pochybnost ... s výjimkou svaté Panny Marie, o níž tedy nemůže být pochybnost kvůli 
cti Pána“ (De nat. et grat.c.36;42). (Pozn. Neposkvrněné Početí Panny Marie: jím se 
rozumí omilostnění Marie při jejím zplození Jáchymem a Annou.) 

- Panenství Marie při porodu: hájí Augustin zcela rozhodně: „Celá Církev vyznává, 
že kdyby při narození (Ježíše) byla porušena její celistvost (integrita) nebyl by už 
zrozen z panny Marie“ (Euchir.n.34). 

- Dvě přirozenosti v Kristu: „V Kristu jsou dvě přirozenosti (substance), božská a 
lidská, ale jen jedna Osoba (Sermo 130:3), a to nesmíšeně (De Trin.I:7;14). Podle 
lidské přirozenosti byl Kristus přirozeným a nikoli adoptovaným Synem Božím 
(Sermo 183:5). Afekty u něho nevznikali spontánně, ale podle jeho svobodné vůle 
(Contra Faustum 26:8).  

- Vykoupení: Vykoupení pojímá Augustin takto: Satan nad námi nabyl právního 
nároku Adamovým hříchem; Kristus svou smrtí tento nárok odstranil; tím, že satan 
sáhl na Krista, překročil a ztratil svoje práva. „Kristus se projevil jako prostředník, 
protože jeho smrt nebyla žádným trestem za hřích. Smrt nepodstoupil nedobrovolně, 
ale protože chtěl, kdy chtěl a jak chtěl. Svou smrtí - která byla jedinou opravdu 
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skutečnou obětí za nás přinesenou – očistil, zrušil, vyhladil vinu, pro kterou nás zlý 
nepřítel právem nutil odpykat si trest. Svým zmrtvýchvstáním pak nás, předurčené 
povolal k novému životu, povolané ospravedlnil a ospravedlněné oslavil“ (De Trin. 
4,13;16-17). „Co je to za spravedlnost, kterou byl poražen ďábel? Což to není 
spravedlnost Ježíše Krista? A jak byl satan poražen? Tím, že Krista přesto zabil, i 
když na něm neshledal ničeho, co by si zasluhovalo smrt. A je zcela spravedlivé, aby 
byli dlužníci propuštěni na svobodu, které ďábel držel ve své moci. Tito dlužníci 
uvěřili v Krista, a toho zabil ďábel, ač mu Kristus nebyl nic dlužen. To znamená ono 
ospravedlnění v Kristově krvi (Řím 5:9).Nevinný prolil krev, aby nám byly odpuštěny 
naše hříchy“ (De Trin.13,14,18). „Při tomto vykoupení jako výkupné byla za nás dána 
Kristova krev. Když ji ďábel přijal, dostal patřičné výkupné, ale současně byl spoután, 
abychom my byli zbaveni jeho pout“ (De Trin.13,15,19). 

- O Církvi: O Církvi Augustin učí: „Církev donatistů nemůže být pravou Církví, 
protože není jedna, svatá , katolická a apoštolská. Nikdy není spravedlivého důvodu se 
odlučovat od Církve a zakládat novou. Příčinou toho, že to heretici dělají, je jejich 
světské smýšlení, náruživost a nedostatek lásky.“ Přece však rozlišuje mezi Církví 
viditelnou a neviditelnou. „Jsou lidé, kteří jsou mimo Církev z vlastní viny, jiní jsou 
mimo ni bez vlastní viny. Proto se nelze dívat jako na heretiky na ty donatisty, kteří 
jsou jimi od narození, žijí v „dobré víře“ a hledají pravdu. ... Katolicita se mnohdy 
nekryje se svatostí. Zde na zemi zůstanou v Církvi lidé dobří i zlí. Teprve v nebi bude 
jednota mezi svatostí Církve a mezi těmi, kdo do Církve patří.“ Na římskou Církev se 
dívá jako na tu, která měla vždy apoštolský učitelský úřad; rozhodnutí římské Církve 
má pro Augustina ten největší význam. 

- Svátosti Církve: nejsou majetkem toho, kdo je uděluje. Proto na jejich platnost nemá 
vliv stav udělovatele. „Ve svátostech je něco jiného viditelné a něco jiného o nich 
chápeme“, neboli: děje se něco jiného, než co vidíme. „Jsou založeny na nějaké 
podobnosti s neviditelným dějem, který viditelně naznačují.“ Ti, kdo svátosti přijímají 
nehodně nebo heretici, svátosti sice přijímají, ale nikoli milost. Kdo přijme křest nebo 
svěcení kněžstva od heretiků, přijímá je platně, ale bez milosti. Svátosti tohoto druhu 
totiž vtiskují duši nesmazatelný charakter; podobný tomu, čemu se říkalo „charakter 
militiae“, znamení, které se vypalovalo vojákům. 

- O křtu: O křtu dětí soudí, že je to zvyk (tradice), kterým se nesmí pohrdat. Křtu 
žádosti připisuje v případu nouze sílu hříchy odpouštět a poukazuje přitom na Luk. 
23:43, kdy Kristus odpouští hříchy nepokřtěnému lotrovi na kříži. 

- Eucharistie: učí o skutečné přítomnosti Ježíše Krista v Eucharistii. Výslovně praví: 
„Kristus držel sám sebe ve svých rukách, když řekl: „Toto je mé tělo“ (Mt 26:26). 
Nosil totiž ono tělo ve svých rukou (Jn psal.33:1,n.10); a dále: Nikdo není toto tělo, 
pokud se mu předtím neklaněl“ (In psal. 98,n.9). Mluví i jinak: „Chléb, který vidíte na 
oltáři, je Kristovým tělem, jakmile je posvěceno Božími slovy. Kalich, přesněji řečeno 
to, co je v něm, je Kristovou krví, jakmile je posvěceno Božím slovem.“ Dále učí: „Při 
denní svátostné Oběti Církve je Kristus zároveň knězem, který obětuje – a zároveň 
obětním darem.“ Pro Augustina je slavení Eucharistie opakováním obětní smrti 
Kristovy: „Dal svou Večeři, dal své utrpení.“ 

- Odpuštění hříchů: „Odpuštění lze dosáhnout jenom v Církvi, kde je Duch Svatý, 
původce všeho odpuštění. Toto odpuštění uděluje Duch Svatý i skrze nehodného 
správce moci klíčů pod podmínkou, že je „catholicus minister“. Rozhřešením 
odstraní Církev vinu a zprostředkuje vlití Ducha Svatého. 
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EPILOG 
 
 

Mnozí lidé přijali Boha, ale nepřijali Božího Syna. 

Mnozí lidé přijali Boha i Božího Syna, ale nepřijali Jeho Církev. 

To je jako kdyby odmítli dědictví, které jim Král odkázal. 

 
 
    Věroučné poklady prvotní Církve – souhrn: 
 

- O Bohu: Bůh je jediný ve Třech Osobách: Otec i Syn i Duch Svatý. Ale jen jedna 
Božská podstata. Že je Bůh ve Třech Osobách řekl samotný Boží Syn. 

- O Božím Synu: Ježíš Kristus je pravý Bůh a zároveň pravý člověk. V jedné Osobě 
jsou dvě nesmíšené přirozenosti. Víra v pravé Kristovo lidství, proto také skutečně 
trpěl a zemřel na kříži za naše hříchy a vstal z mrtvých. Je Soudce světa. 

- O Duchu Svatém: vychází z Otce i Syna. Je to láska mezi Otcem a Synem tak veliká, 
že je Osobou.  

- O Panně Marii: není na ní jediného hříchu nebo viny. Počala a jako panna porodila 
Božího Syna, proto se právem nazývá Bohorodička. Je „druhou Evou“, která splnila 
Boží vůli bez výhrady, proto je pro křesťany vzorem. O Svaté Panně nejlépe učí sv. 
Augustin: jak o Neposkvrněném početí, tak o ustavičném panenství. 

- Existence andělů: „To jsou vznešení andělé, těmi je Pán obklopen jako hradbou.“ 
„Ten vznešený muž je Boží Syn a oněch šest mužů doprovázejících jej po levici i 
pravici jsou vznešení andělé. Nikdo z těchto vznešených andělů nevstoupí k Bohu bez 
něho“, nacházíme v Hermově Pastýři (140-155); o andělech ještě dvakrát: 

- Andělé strážní: „Bůh založil vinici. To znamená, že stvořil lidi a odevzdal je svému 
Synu. Syn ustanovil anděly, aby chránili jednotlivé lidi.“  

- Andělé zavržení: „Pohleď nyní na špatného anděla. Je hněvivý, zatrpklý, nerozvážný, 
jeho skutky jsou špatné a Boží služebníky strhují do záhuby. Když tento vstoupí do 
tvého srdce, poznáš ho podle jeho skutků.“ Podobně učí i Tertullián (+220): „Snahou 
démonů je zničit člověka.“ 

- O původním stavu člověka: při stvoření byl povolán k nadpřirozenému životu, proto 
byl vybaven nadpřirozenými dary. Nemusel hřešit, nemusel trpět, nemusel zemřít a 
nemusel opouštět dobro. Svým hříchem přišel o privilegia prvotního stavu. Skrze 
Adama se tento stav přenáší i na Adamovi potomky, tedy na celé lidstvo. 

- Dědičný hřích: je to zároveň hřích a trest za hřích. Jedním z následků dědičného 
hříchu je tělesná žádostivost, narušení lidské přirozenosti. Skrze přirozené plození, 
které je touto žádostivostí zasaženo, se skrze Adama přenáší na jeho potomky i tento 
porušený stav. „Každá duše, která se rodí v těle, je poskvrněna hříchem“, učí 
katecheta a mučedník Origenes, (+ 256), a k dědičnému hříchu dodává: 

- O křtu dětí: „a proto Církev přijala od apoštolů podání křtít i děti; kdyby neměly 
hříchu – byl by pro ně křest zbytečným.“ 

- Ospravedlnění a vykoupení: ze stavu hříchu a nespravedlnosti – do stavu milosti, 
odpuštění a spravedlnosti, se člověk může dostat jedině skrze Ježíše Krista, Božího 
Syna. Ježíš Kristus je pravý Bůh, který na sebe vzal lidskou přirozenost a tak se stal 
jediným pravým Prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Svou obětí na kříži nám 
zasloužil odpuštění hříchů, přijetí za Boží děti a milost posvěcení. 



 67

- Apoštolské symbolum: vyznání víry, které shrnuje víru prvotní Církve. 
- Nauka Dvanácti apoštolů: Didache: vysvětluje nauku o udílení křtu, vysluhování 

Eucharistie, o shromažďování křesťanů na nedělní mši svaté, o svěcení jáhnů a 
biskupů. 

- O Církvi: Církev založil Boží Syn Ježíš Kristus. Nazval ji svou Církví. Protože jejím 
zakladatelem je samotný Bůh, který si neprotiřečí a neříká každé století jiné „pravdy“ 
– tak pravá Církev Božího Syna může být jen jedna, svatá, katolická (= všeobecná) a 
apoštolská. Jedinost Církve zastávali už apoštolové. V nicejsko-cařihradském vyznání 
víry najdeme tyto známky pravé Církve, které jsou rozlišovacím znamením proti 
bludům a pseudocírkvím. „Jedině Církev je jistým měřítkem. Jen v ní se udržuje 
správná víra evangelia a apoštolské tradice. Církev je provázena milostí, je 
pokračovatelkou Krista“, svědčí autor listu Diognetovi, žák apoštolů. 

- O církevní hierarchii: Apoštolští Otcové jasně dokládají, že hierarchické uspořádání 
Církve nevymyslel člověk, ale pochází od Krista. „Ježíš Kristus je poslán od Boha, 
apoštolové pak od Krista“, tak hovoří třetí Petrův nástupce, mučedník sv. Klement 
Římský, + 99.  

- Prvenství Petrova nástupce: Apoštolští Otcové dokládají, že s Petrovým nástupcem 
a jeho prvenstvím mezi biskupy to je stejné, jako mezi Petrem a ostatními apoštoly:   
„I ostatní apoštolové byli tím, čím byl Petr, na všem se stejně podíleli, požívali 
stejných poct, měli stejnou moc. Avšak aby Církev byla jedna, to závisí na jednotě. 
Proto Petrovi bylo dáno prvenství” dokládá sv. Biskup a mučedník Cyprián, + 258. 

- Prvenství římské církve: prvenství římské církve nad ostatními církevními obcemi 
bylo uznávané od počátku. V r. 50 předsedal Efezkému koncilu Petr a Pavel mu 
předkládal své působení, „abych neběžel nadarmo“. „Římská církev, která zaujímá 
přední postavení, která je hodna Boha, lásky, blahořečení a chvály, která je důstojně 
řízena…“ tak svědčí sv. Ignác z Antiochie, biskup, žák sv. Jana a mučedník, +107. 
„Římská církev je matka a kořen katolické Církve. Je v pořadí první mezi všemi 
církvemi, odtud vznikla jednota kněžství, k níž proradnost nemá přístup“, tak hovoří 
biskup, mučedník sv. Cyprián, + 258.  

- O Učitelském úřadu Církve a o tradici: Svatý Jeroným, Učitel Církve (+ 420) 
považuje za nejbližší zdroj víry nauku hlásanou Církví. Nástupce sv. Petra považuje 
za nositele církevní učitelské moci. „Zatímco špatní synové prohýřili dědictví , 
zůstává jen u vás zachované a neporušené dědictví Otců. Na prvním místě 
poslouchám Krista, zachovávám se ve společenství s tvou svatostí, tj. se Stolcem 
Petrovým. Vím, že na této skále je založena Církev.“ V pozdějších listech s důrazem 
dokládá: „Víra římské církve, velebená již od sv. Pavla, musí být vždy nejvyšším 
pravidlem a rozhodující normou.“ 

- O jednotě v Církvi: jednoty v Církvi se dosahuje skrze přidružení k římskému 
biskupovi a biskupům místních církví. „Kdo opustil Kristovu Církev, nedostane 
Kristovu odměnu. Kdo není s biskupem – není také v Církvi. Nemá Boha za Otce – 
kdo nemá Církev za matku“ – tak např. hovoří biskup a mučedník sv. Cyprián, + 258. 

- „Schází na scestí, kdo se domnívá, že je více než biskup. Buďte všichni jednotni 
s biskupem, jako Ježíš s Otcem a jako kněží s apoštoly“, dokládá opět sv. Ignác 
z Antiochie, biskup, žák sv. Jana a mučedník, + 107.  

- O poslušnosti kněží a jáhnů: „Proto je nutné zdržet se všeho toho a podřídit se 
kněžím a jáhnům jako Bohu a Kristu“ (Fil 5:3), vyznává sv. Polykarp ze Smyrny, 
biskup, žák apoštola Jana a mučedník, + 155. 

- O katolické Církvi: „Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus – tam je i 
katolická Církev“, tvrdí žák apoštola Jana – Ignác z Antiochie.  
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- O svátostech: „Jedině Církev je držitelkou mocí Ježíše Krista a rozdavatelkou jeho 
milostí. Svátosti jsou tudíž jejími svátostmi a jen ona je může platně udělovat”, 
dokazuje svatý biskup a mučedník Cyprián, + 258. 

- Křest: Křtem je odpuštěn hřích dědičný i osobní. Je branou k ostatním svátostem. 
V prvotní Církvi byla praxe křtít malé děti, svědčí Irenej a Origenes. 

- Kněžství: Neustanovil ho člověk, ani anděl – ale samotný Boží Syn. Kněží mají od 
Krista moc odpouštět hříchy, vysluhovat mši svatou, udělovat svátosti. K zachování 
kněžského úřadu je nutné dodržet apoštolskou posloupnost. 

- Biřmování: kromě křtu byl od počátku Církve udělován dar Ducha Svatého – 
modlitbou a vkládáním rukou. 

- Manželství: „Ženich a nevěsta ať uzavírají manželství se svolením biskupa, aby 
sňatek byl tak podle přání Boha a ne na přání žádostivosti“, tvrdí sv. Ignác, žák sv. 
Jana, + 107. Manželství je nerozlučitelné: „Musí být čisté a je nerozlučitelné i 
v případě cizoložství. Druhé manželství je možné uzavřít jedině po smrti jednoho 
z manželů“, učí Hermův Pastýř (140-155). 

- Pomazání nemocných: „Je-li někdo z vás nemocný, ať povolá k sobě kněze Církve a 
ti ať se nad ním modlí a maží ho olejem ve jménu Pána, a modlitba víry pomůže 
nemocnému, Pán mu ulehčí, a je-li ve hříších, budou mu odpuštěny“ (Jak 5:14n). 
Praxi udělovat svátost pomazání nemocných dokládá i s. Jan Zlatoústý ( + 407). 

- Svátost smíření: Katecheta a mučedník Origenes ( + 256), zdůrazňuje vyznání hříchů 
knězi: „Hříšník se nemá stydět knězi Páně vyznati svůj hřích a hledat vyléčení. Kněz 
usoudí, je-li třeba konat i veřejnou zpověď.“ „Odpuštění lze dosáhnout jenom 
v Církvi, kde je Duch Svatý, původce všeho odpuštění”, učí sv. Augustin. 

- Eucharistie „Nechť je za pravou Eucharistii považována ta, již koná biskup a koho 
tím pověřil. ….. Bez svolení biskupa není dovoleno ani křtít ani konat hody lásky“, 
učí žák apoštola Jana, biskup a mučedník sv. Ignác z Antiochie (+107). „Eucharistie 
je svaté Tělo Páně, které zneuctívají lapsi (ti, kdo zapřeli víru ). Eucharistie je také        
o b ě t í .  Eucharistická oběť byla obětována nejprve Ježíšem Kristem, knězem podle 
řádu Melchisedechova, nyní je obětována jako oběť pravá a plná lidskými kněžími, 
jednajícími „vice Christi“ a opětujícími to, co učinil Spasitel. Obětuje se za hříšníky a 
jejich jménem; ale také se  o b ě t u j e  i  z a  m r t v é “, jednoznačně dokládá svatý 
biskup a mučedník Cyprián ( + 258). V  Eucharistii uznává tělo a krev Páně také sv. 
Biskup Athanáš, ( + 373), praví doslova: „Tento chléb a toto víno jsou před 
modlitbami obyčejného způsobu; jsou-li však vyslány vzhůru veliké modlitby a svaté 
prosby, sestupuje Logos na chléb a víno a tyto stávají se tělem.” 

- Nedělní slavení Eucharistie: „V neděli, den Páně, shromáždivše se, rozlomte chléb a 
vzdejte díky, vyznavše se napřed z přestoupení svých, aby vaše oběť byla 
neposkvrněná. Každý, který má spor s druhem svým, ať s vámi nechodí, dokud se 
neusmíří, aby nebyla znesvěcena vaše oběť“, dokládá tradici prvotní Církve Didache, 
Učení Dvanácti apoštolů, sepsané kolem r. 6O. „V den, kterému říkáme „Den slunce“, 
tj. v neděli, se všichni .….. shromažďují na jednom místě a čte se z pamětí apoštolů 
nebo ze spisů proroků“, svědčí o nedělní bohoslužbě svatý mučedník Justin (+ 165). 
Slavit se má neděle, nikoliv sobota – protože Kristus vstal z mrtvých v neděli”, 
vysvětluje Barnabášův list, sepsaný mezi roky 96 – 130. 

- Výklad Písma svatého: Podle Církevního spisovatele Tertulliána (+ 220), Božský 
původ Písma: dokazují splněná proroctví. „Cokoli se děje, bylo již předem 
oznámeno.“ Učitel Církve sv. Jeroným (+420) často připomíná, že “Písmo svaté musí 
být vykládáno ve smyslu Církve. Smysl, kterého se Církev přidržuje, je též smyslem, 
který zamýšlel Duch Svatý, původce Písma svatého. Kdo vykládá Písmo svaté proti 
smyslu Církve nebo intenci Ducha Svatého – je bludařem.” 
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- Ke spáse je Boží milost nutná: „Pro člověka je nutná nadpřirozená Boží moc 
zjednaná milostí, která člověka osvěcuje, posvěcuje a posiluje, a o kterou musí člověk 
prosit“, učí Hermův Pastýř (140-155). „Milost působí vnitřní posvěcení“, najdeme v 
listu Diognetovi, žáka apoštolů. 

- O nutnosti dobrých skutků: “Ke křesťanské spravedlnosti jsou nutné dobré skutky. 
Nejkrásnější odměna čeká ty, kteří si uchovali nevinnost“, opět učí Hermův Pastýř. 
„Ti, kteří chtějí následovat Krista, musí si získat nejprve znalost sebe samých. Je to 
nutné, abychom věděli, co máme konat, čeho se varovat, co na sobě zlepšit, co 
odstranit, co udržet. Důsledek tohoto sebepoznání je boj proti hříchu, této překážce 
dokonalosti. Nezbytným předpokladem je boj proti vášním a světu, protože zapříčiňují 
hřích“ tolik mučedník Origenes (+ 256). 

- Boží odplata za skutky: “Při zmrtvýchvstání čeká spravedlivé odměna – kdo se 
odvrátili od Boha, Boží hněv“, Hermův Pastýř. „Věříme, že před Bohem nezůstane 
utajen žádný špatný skutek a že každý spěje k věčnému trestu či ke spáse podle toho, 
co si zaslouží za své skutky“, míní svatý mučedník Justin (+ 165). 

- O zmrtvýchvstání, soudu, nebi a pekle: „Kdo libovolně překrucuje slova Pána a 
tvrdí, že není ani zmrtvýchvstání ani soudu – ten je satanovým prvorozencem“, 
nekompromisně učí žák apoštola Jana, biskup a mučedník, sv. Polykarp ze Smyrny (+ 
155). „Při zmrtvýchvstání čeká spravedlivé odměna – kdo se odvrátili od Boha, Boží 
hněv“, učí Hermův Pastýř. „Věříme, že před Bohem nezůstane utajen žádný špatný 
skutek a že každý spěje k věčnému trestu či ke spáse podle toho, co si zaslouží za své 
skutky“, obdobně káže mučedník sv. Justin (+165). 

- O očistci: „Víra dostačí sice k blaženosti, ale dokonalý křesťan, který pokročil 
k poznání, vchází hned po smrti do nebeského dědictví; ostatní křesťané se musejí za 
své hříchy v jakémsi středním místě (αποχαθαρσισ) káti“, objasňuje 
Klement Alexandrijský (+ 215). Podle mučedníka Origena (+ 256), „Duše těch, kteří 
zde dole zhřešili, budou podrobeni očistnému ohni. Duše dobrých pak přijdou do 
ráje.“ Svatý biskup, mučedník Cyprián (+ 258), učí shodně: „Mučedníci po smrti 
dosahují hned patření na Boha. Rovněž i spravedliví, kteří zemřou a nemají žádných 
dluhů.“ „Ostatní však musejí ještě po smrti na odpuštění čekat v žaláři, až je splacen 
poslední haléř.“  

- Modlitby za zemřelé: jsou jasným svědectvím o víře prvotní Církve v očistec – 
neboť kdyby bylo pouze nebe a peklo, duše v nebi by modlitby za zemřelé 
nepotřebovaly, a duším v pekle by neprospěly, neboť peklo je nezměnitelný stav. 
Svatý biskup Cyril Jeruzalémský (+ 386), promluvil o modlitbách za živé i zesnulé: 
„Týmž způsobem přinášíme Bohu oběť také za zemřelé, ačkoli jsme sami hříšníci, a 
nepleteme k tomu žádné věnce jako pohané, ale přinášíme za naše hříchy zabitého 
Krista, smiřujíce tím jak za zemřelé tak za nás Boha lidi milujícího.” Podle 
svatého biskupa Ambrože, Učitele Církve (+ 397) „Všichni zemřelí musí projít 
ohněm. Pro zavržené to bude oheň věčný, pro spravedlivé jenom projití Rudým 
mořem, popřípadě bude znamenat oheň očistný. Za mrtvé se máme modlit a za ně 
obětovat mši svatou.“ 

- Úcta k mučedníkům a svatým: byla rovněž od počátku Církve, jak dosvědčují také 
nápisy na náhrobcích v katakombách. Také milánský biskup svatý Ambrož 
s nadšením mluví o úctě ke svatým a mučedníkům a o úctě k jejich ostatkům. 

-  
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Cíl této studie 
 
 
   Z doposud napsaného lze nejen usoudit, ale také DOKÁZAT, že římsko-katolická 
Církev hlásá od dob Ježíše Krista, apoštolů a apoštolských žáků nezměněně stejnou 
nauku. Porovnáme-li řecké originály apoštolských Otců s dnešním katechismem 
katolické Církve, vidíme shodu mezi naukou prvních staletí a naukou dnešní Církve. 
   Apoštolskými Otci nazýváme svědky starokřesťanské tradice – kteří byli bezprostředními 
žáky apoštolů. Tzn. Slovem i písmem přenášeli nauku převzatou přímo od Dvanácti apoštolů.    
 
    

   Tato studie nemá vyvolat nenávist vůči nekatolickým křesťanským církvím, ale je 
zamyšlením nad tím, co prvotní nerozdělená Církev hájila jako svůj poklad a dědictví, za 
které mučedníci obětovali své životy. 
   Návrat k učení apoštolských žáků, ke kořenům prvotní Církve – by měl být důležitý krok 
v ekumenickém dialogu mezi křesťanskými církvemi. 
   Pokud někdo ignoruje, co hlásala prvotní Církev (bezprostředně po Nanebevstoupení Krista 
a Letnicích - seslání Svatého Ducha) -dělá ze sebe moudřejšího, než byli apoštolové a jejich 
přímí žáci. 
 
 

 

 

 

 

 


