
Kristus je světlo národů. Proto tento posvátný sněm, shromážděný v Duchu svatém, má vřelou 

touhu hlásáním evangelia všemu stvoření (srov. Mk 16,15) osvítit všechny lidi jasem Kristova 

světla, které září na tváři církve. Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj 

vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva. Proto navazuje na jednání předešlých 

koncilů a má v úmyslu zřetelněji objasnit všem svým věřícím i celému světu svou podstatu a své 

všeobecné poslání. (LG 1) 

V tomto úvodním odstavci je jednak vyjádřeno zásadní poslání církve (hlásání evangelia) a dále 

je zde neobyčejně důležitá charakteristika církve  - je „jakoby svátostí neboli znamením“. Toto 

vyjádření ukazuje smysl existence církve a života z víry nejen pro křesťany samotné, ale i pro 

okolní svět, byť se (hned nebo vůbec) ke Kristovým učedníkům nepřipojí. Klade se zde určitá 

hranice „křesťanské totalitě“ (nelze počítat s tím, že budou všichni na světě křesťany), čemuž 

odpovídá i Kristovo slovo o učednících jako „malém stádu“(Lk 12,32), ale současně je ukázán 

význam církve globální  a tím je dán smysl existence církve jako společenské menšiny. 

-------------------- 

Tajemství svaté církve se projevuje v jejím založení. Pán Ježíš totiž začal vytvářet svou církev, 

když začal hlásat radostnou zvěst, totiž příchod Božího království, které bylo slíbeno 

odpradávna v Písmu: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království“ (Mk 1,15; srov. Mt 4,17). 

Toto království se jasně projevuje lidem v Kristových slovech, v jeho skutcích a v jeho 

přítomnosti. Slovo Páně se přirovnává k semeni, které se zasévá na pole (srov. Mk 4,14): kdo je 

poslouchají s vírou a přiřadí se ke Kristovu malému stádu (srov. Lk 12,32), přijali už 

království. Semeno potom vlastní silou vzklíčí a roste až do doby žní (srov. Mk 4,26-29). Rovněž 

Ježíšovy zázraky dokazují, že království už přišlo na svět: „Jestliže vyháním zlé duchy prstem 

Božím, pak už k vám přišlo Boží království“ (Lk 11,20; srov. Mt 12,28). Především se však 

projevuje království přímo v osobě samého Krista, Syna Božího a Syna člověka, který přišel, 

„aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). (LG 5) 

Boží království je to, oč primárně v životě církve jde. Je přítomno skrze život církve (a tedy 

křesťanů) v tomto světě, má být a je církví hlásáno, projevuje se v jednotlivých vítězstvích nad 

mocí zla (v jednotlivcích i skupinách), není geograficky, národnostně ani jinak ohraničeno, a 

projevuje se uprostřed světa, který je stále napadán a „zamořován“ zlem, což se týká i 

křesťanů!!!  

Život církve v dějinách je dynamickou skutečností, je to pohyb, ne statický monument. 

-------------------- 

Jako se ve Starém zákoně království často předkládá v předobrazech, tak nyní poznáváme 

nejvnitřnější podstatu církve prostřednictvím různých obrazů, připravených už v knihách 

proroků a převzatých ze života pastýřského nebo zemědělského, ze stavby budov nebo také z 

rodinného života a ze zásnub. (LG 6) 

Tyto obrazy církve vždy jen částečně vyjadřují skutečnost. Proto je třeba vnímat celý jejich 

„vějíř“, který nám dává dohromady dosti dokonalý obraz. 

Koncil uvádí obrazy církve: 

 Církev je ovčinec, jehož jedinými a nutnými dveřmi je Kristus (srov. Jan 10,1-10). 

 Je též stádo, o němž Bůh předpověděl, že bude sám jeho pastýřem. (Jan 10,11-15). 

 Církev je obdělávaná půda, Boží pole (srov. 1 Kor 3,9). Na tom poli roste prastará 

oliva, jejímž svatým kořenem byli patriarchové a v níž docházelo a dojde ke smíření 

Židů a pohanů (srov. Řím 11,13-26). 

 Často je církev nazývána také Boží stavbou (srov. 1 Kor 3,9). Sám Pán se přirovnal ke 

kameni, který stavitelé odhodili, ale který se stal svorníkem 

 Církev je rodina, Boží příbytek v Duchu (srov. Ef 2,19-22), „Boží stan mezi lidmi“ (Zj 

21,3), 

 Ale především svatý chrám, který svatí otcové opěvují jako zpodobený v kamenných 

svatyních a který liturgie právem přirovnává ke svatému městu, novému Jeruzalému. 

 Evangelista Jan nazírá toto svaté město, jak při obnově světa sestupuje z nebe od 

Boha, připravené jako nevěsta „okrášlená pro svého ženicha“ (Zj 21,1n). 

 Dále je církev nazývána též „Jeruzalém pocházející shora“  a „naše matka“ (Gal 

4,26; srov. Zj 12,17). 

 Neposkvrněná nevěsta neposkvrněného Beránka (srov. Zj 19,7; 21,2 a 9; 22,17). 

 Pokud však je církev zde na zemi jako poutnice daleko od Pána (srov. 2 Kor 5,6), 

považuje se za vyhnankyni, a proto hledá to a myslí na to, co je nahoře, kde Kristus 

sedí po Boží pravici; život církve je tam ukryt s Kristem v Bohu až do chvíle, kdy se 

ukáže se svým Ženichem ve slávě (srov. Kol 3,1-4). 

--------------------- 
Boží Syn v lidské přirozenosti s ním spojené přemohl svou smrtí a svým vzkříšením smrt, 

vykoupil člověka a přetvořil jej v nové stvoření (srov. Gal 6,15; 2 Kor 5,17). Když totiž udělil 

svého Ducha bratřím povolaným ze všech národů, vytvořil z nich tajemným způsobem své tělo. 

V tomto těle se Kristův život rozlévá do věřících, kteří se prostřednictvím svátostí tajemně, ale 

skutečně sjednocují s umučeným a oslaveným Kristem. (LG 7) 

Obraz církve jako Kristova těla není jediný, ale koncil mu věnuje pro jeho významnost zvláštní 

odstavec. Má zde na mysli několik důsledků. Tím prvním je, že se Kristův život rozlévá do 

církve prostřednictvím svátostí. Ty jsou tak ukázány jako životodárné právě a jen touto 

Kristovou přítomností, kterou zprostředkovávají. Dále je  zřetelně řečeno, že udělení Ducha má 

pro vznik a život církve zásadní význam.  

Jako všechny údy lidského těla, třebaže jich je mnoho, vytvářejí jedno tělo, tak i věřící v Kristu 

(srov. 1 Kor 12,12). Také při budování Kristova těla se uplatňuje různost údů a úkolů. Jeden a 

týž Duch rozděluje k užitku církve své různé dary podle svého bohatství a podle potřeby služeb 

v církvi (srov. 1 Kor 12,1-11). ...Tentýž Duch sjednocuje tělo sám sebou, svou silou i vnitřním 

spojením údů, a tím vzbuzuje a rozněcuje mezi věřícími lásku. Proto když něčím trpí jeden úd, 

trpí spolu s ním všechny údy; a když se dostane cti jednomu údu, všechny se radují spolu s ním 

(srov. 1 Kor 12,26). …Hlavou tohoto těla je Kristus. On je obraz neviditelného Boha a v něm 

bylo stvořeno všechno. On je přede všemi a všechno v něm trvá. On je hlava těla, to je církve. 

(LG7) 

Další zdůrazněnou skutečností života církve, která je znázorněna obrazem církve jako těla 

s Kristem jako hlavou, je její jednota (je organismem!) při různosti jednotlivých údů a různosti 

jejich obdarování. Principem jednoty je jeden Duch, který v nich působí a Ježíš Kristus jako 

jedna jediná hlava církve. 

Abychom se však v něm stále obnovovali (srov. Ef 4,23), dal nám ze svého Ducha, který je 

jeden a týž v hlavě i v údech, a tak oživuje, sjednocuje a uvádí v pohyb celé tělo, takže jeho 

působení mohli svatí otcové srovnávat s úlohou, kterou v lidském těle plní princip života, duše. 

(LG 7) 

Duch Boží je principem života církve, živá  církev není bez jeho přítomnosti myslitelná, má-li 

být živým organismem. Duch působí ve všech údech, ale ne všichni mají úlohu a obdarování 

k tomu, aby rozeznávali, co je z Ducha Božího. 

…pokračování příště 

 


