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KtséiTCIwsTUí Btlií A KRSí!.IIV$TVí PSZEM$KÉ
Kristus Pón piiSel na svét, aby hlósai krélovstr,í Bozí. To b1,lo ùstíední my5lenkou uóeni i Zivota Spa

sitelova. V modlijbé, jiiF6n nauóil véechny své uóedníky, rnají tito prosit o jeho piícirod: ,,PÍijd !.nóm
królovství tvét" Zidé-oóekavali kr'ólovství v òase, lvlesìóÉs pozemskeho. I(r'ólovstvi, které Kristus hlósal,
je mimo óas. je véòné.- 

Je tedy rózdíl rnezi obcí pozemslou a królovstvím BoZím, jakysi protiklad. pbjasníme si jich vzújern
blf pomér ói spí5e pomér vérnfch Kristovych k svètu, PÍedev5ím odrnítneme bludy v této véci a bvlo jicir
mnoho v historii. uZ v dobé prvoklest'anské vlivem pronésledovóní vyskytio se mínéní, odsuzuiilí úet.
neb vede kzavri.enî a satan v ném vlódne. Zv16Été za doby protikatolické reformace odmiténí sveta bylo
vlfchodiskem nového uóení. Svét je zlf, nebude spasen, tak hiósali. Fiirozenost lidskó je irplné zka-
iena, od Boira opuSténa a ponechóna zlociuchu. Vykoupsní se pry omezuje jen na svèt neviditelny, v
du!ích, r, svété morélním. Naproti tomu véak obecné piijatí formule vir.' mluv' o Kristu jako Spasiteli
svéta. - Christus Salvator mundi.

Vskutku i svét je-vi'koupen, ovSem jen jakoby v nadèji. Królovství BoZí je zaStípeno v tomto óasném
svété. Netieba naci nín'i zoufati. Je pravda, ie je ve zlém postaven, nemùZe uskuteónit krest'anského íó-
du, ale je s to piijmouti rosu vykoupení a milosti. Je jisto, Ze pozemskó obec nemùZe íadnynti prostiedkv
politickfmi piivésti lid k úplnému itéstí. Ani ideól stÌedovéké svaté Ííée se neztotoióoyal z rímto na"-
iorern. VZdy byl óinèn rozdíl rnezi mocí duchovní a svètskou, papeLové nikdy neplatiovali piírné riroci
in temporalibus - v óasnjch vècech, tiebas to hlésali jednotliví theologové. . ldea theokracie - svato-
vlódy na svètè je opuSténa. Froto i dnes marxisticklf rnesianismus, jenZ slibuje nastolení ideólního iédu
a r6j na svété skrze proletariót, je omyl, ba straSnf blud atheistické theokracie.

Do jiného bludu upadl moderní vék, jenZ vidél v svété pouze doménu òlovèka pÍirozeného bez vySSí-
ho ur'óení, bez Boha t zla. Idea humanismu, jeZ pokiódala svét za pouhé- kréiovství élovéka, je odiou-
zena zí:sadrí vétou, jiZ Kristus Pón pronesl na pouóti, kdyL zlaénél: ,,Ne pouhlim chlebem iiv -ie ólc,vék,
a1e kaLdlm slovem, jei vychLzi z úst BoZích." Historie humanismu jako Spasitele svéta, je ostatnil de-
rnaskovóna uL tim, co zplodila.

Spróvnlf nózor kÍest'ana-katolíka na svét je tento: Pozernskó obec je królovství ólovèka i Boha a rov-
néi i zla. .trediné tento zósadní dualismus vysvétluje historii svèta. Je spoleónou pùdou vSech tèchro
tií pónù. Bohu svét nóleZí próvem stvoiení, zlo v ném nabyví moci hiíchem, Kristu pak patií prlLvem
vfkupného utrpení. Ukolem uòednikù mà v tomto svété je stóle bojovat proti zlu, vyryat rnu jeho :moc.
Kíest'an mó stóie r-rsilovat o uplatnéní zósad evangelia v tomto svété, musí bojovat aZ do konce, neb likdy
se zcela nepodaií zio ze svéta vyplenit; vZdy zústane zde koukol rnezi p5enicí. Svét jest jen na cestè k!
królovství BoZímu. Není svatf ; pouze Církev je svató, Církev bojující, krvícejici, usilující o za$tipení
królovství Kristova v tomto svété. Tato dvoji cena.svéta je naz.naóena i postojem samého Krista, leni
jednou rukou svétu iehn6, zaú se modÌí, a druhou jej odmító, neb nemúZe pÍijmout ducha pravdy. Tak
se nóm svét piedstawje jako jedno velké boji5té. Nékdy je ovlódón zlem, lid BoZí je utiskovén. .41e ji

tehdy se {dristu,s k nému bliii, ba próvé tehdy pfisobí v duéích svlich vérnfch a blahoslaví ty, kteí"í pronó-
sledovàní trpí pro spravedlnost. Podstatnou znómkou óasnosti je toto napétí, boj o moc dobra a zla. nacl
svétem. PonèvadZ nejmocnèjÉí zbrani v tomto boji je svatost a dokonalost, proto svétci jsou nejlepSímtL
bojovníky za lepií svét. Ceho dne5ní svét zvlé5t' potiebuje, je hrdinskó svatost.

Je povinností v5ech dobrfch, vérnych Kristovlich donutit historii,. aby povstala a pÌipravila se pro
budouci królovství Boii, jehoL idea je eschatologickó t.j. jeho úplnó vlóda lastane, jeho slóva se zjevi a:í
zaltímto pozemskym óasern. Jedno je jisté: Cím mocnéji nadpiirozeno vzklióí v duéích, tím spí5 v-dne5ni
éie nastane vlóda dobra, tím spí5 bude moZno hlósati ono radostné: Fí'iblíZilo se k vóm królovství BoZí. A p"
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