
LUMEN GENTIUM – 2. ČÁST 

Jediný prostředník Kristus ustanovil a bez přestání udržuje svou svatou církev, společenství 

víry, naděje a lásky zde na zemi, jako viditelný organismus a jejím prostřednictvím rozlévá 

pravdu a milost na všechny.  

Je to společnost vybavená hierarchickými orgány i Kristovo tajemné tělo, viditelné 

shromáždění i duchovní společenství, pozemská církev i církev obdařená nebeskými dary. 

Nelze ji však považovat za dvě rozdílné věci, nýbrž to obojí tvoří jedinou složenou 

skutečnost, srůstající z lidského a božského prvku.  

Pro nemalou obdobnost bývá církev srovnávána s tajemstvím vtěleného Slova. Jako totiž 

přijatá přirozenost slouží božskému Slovu za živý, s ním nerozlučně spojený nástroj spásy, 

podobným způsobem slouží společenský organismus církve Kristovu Duchu, který jej 

oživuje, k růstu těla. (LG 8) 

Je třeba mít stále na paměti „theandrický“, tedy božsko-lidský, charakter církve. To 

znamená, že ve své existenci nese něco dokonale božského i mnoho lidsky nedokonalého. 

Že její neviditelná i viditelná stránka tvoří jednu skutečnost. A že tedy není možné o církvi 
smýšlet ani jen jako o „lidské organizaci“ či spolku (ač lidskou organizací také je), ani jen 

jako o nadzemsky božské skutečnosti, ačkoliv jí opravdu také je. Dá se říci, že vnímání 

pronikajícího se lidského a božského prvku v církvi je velký úkol k pochopení pro všechny 

křesťany a také mnohdy zdroj mnohého pohoršení pro křesťany i pro svět (v církvi nesou 

křesťané „svatou skutečnost“ jakožto „nesvatí lidé“, povolaní ovšem ke svatosti – viz slova 

sv. Pavla: „ten poklad máme v nádobě hliněné“). 

----- 

V každé době a v každém národě je Bohu milý každý, kdo se ho bojí a jedná správně (srov. 

Sk 10,35). Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli 

vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a svatě mu 

sloužil. Proto si vyvolil izraelský národ za svůj lid, uzavřel s ním smlouvu ...novou smlouvu 

uzavřel Kristus, totiž novou úmluvu ve své krvi (srov. 1 Kor 11,25), a povolal ze Židů i z 
pohanů lid, který by ne podle těla, nýbrž v Duchu vytvořil jednotu a byl novým Božím 

lidem. (LG9) 

Křesťané, tvořící církev, jsou lidem, ale ne jakýmkoliv (tedy ne „lidem“ v politickém, 

natož marxistickém slova smyslu). Pro starozákonní a nyní novozákonní lid Boží platí dvě 

zásadní věci: je to lid vyvolený a základem jeho života byla smlouva a v církvi je to 

smlouva obnovená a stvrzená v Kristově krvi.  Být křesťanem na jedné straně vyžaduje 

osobní rozhodnutí, ale křesťanství se dá plně žít jen v církvi, tedy v lidu Božím. 

Tento mesiášský lid má za hlavu Krista. ...Tomuto lidu přináleží důstojnost a svoboda 

Božích dětí, v jejichž srdci přebývá Duch svatý jako v chrámě. Jeho zákonem je nové 

přikázání milovat tak, jak nás miloval Kristus (srov. Jan 13,34). A jeho cílem je Boží 

království. (LG 9) 

Další charakteristiky: hlavou tohoto lidu je Kristus a tomuto lidu náleží důstojnost dětí 

Božích (všem pokřtěným!).                           

A tak tento mesiášský lid, ačkoli ještě nezahrnuje všechny lidi a nejednou se jeví jako malé 

stádečko, je pro celé lidské pokolení naprosto bezpečným zárodkem jednoty, naděje a 

spásy. Kristus ho ustavil jako společenství života, lásky a pravdy, činí z něho nástroj 

vykoupení všech lidí a posílá ho do celého světa jako světlo a sůl země (srov. Mt 5,13-16). 

(LG 9) 

Zde je jinými slovy církev ukázána jako znamení a jako nástroj. To by mělo zabraňovat 
křesťanům v pohrdání těmi, kdo v církvi nejsou a současně je to velký úkol, který se týká 

všech křesťanů. 

----------- 

Konstituce LG má řadu dalších důležitých témat. Zmiňme z nich aspoň pasáž o 

všeobecném kněžství věřících, vyzdvihující úlohu laiků, pasáž o biskupech a biskupské 

kolegialitě, odstavce o všeobecném povolání ke svatosti a závěrečnou mariánskou pasáž, 

která vidí Pannu Marii prastarým pohledem jako „vznešenou součást církve“. Některá zde 

ještě  přiblížíme. 

Důstojnost všech pokřtěných (laiků, řeholnic, řeholníků, nositelů svěcení): 

Kristus Pán, velekněz vybraný z lidí (srov. Žid 5,1-5), z nového lidu „udělal“ …královský 

národ a kněze Boha, svého Otce“ (Zj 1,6; srov. 5,9-10). Vždyť pokřtění jsou svým 

znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté 
kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy 

toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (srov. 1 Petr 2,4-10). Ať proto 

všichni Kristovi učedníci setrvávají v modlitbách a společně chválí Boha (srov. Sk 2,42-

47), ať sami sebe nabízejí jako oběť živou, svatou, milou Bohu (srov. Řím 12,1); ať všude 

ve světě vydávají svědectví o Kristu a těm, kdo se na to ptají, ať zdůvodňují, proč mají 

naději na věčný život (srov. 1 Petr 3,15). (LG 10) 

Shrnující pojem, který se týká všech pokřtěných je „všeobecné kněžství“. To se týká všech 

- všichni pokřtění mají účast na jediném kněžství Kristově: 

Všeobecné kněžství věřících a kněžství služebné čili hierarchické se sice od sebe liší 

podstatně, a ne pouze stupněm, přesto však jsou ve vzájemném vztahu, neboť jedno i druhé 

– každé svým vlastním způsobem – má účast na jediném kněžství Kristově. Služebný kněz, 
který vykonává svou službu, svou posvátnou mocí vytváří a řídí kněžský lid; v zastoupení 

Krista koná eucharistickou oběť a jménem celého lidu ji podává Bohu. Věřící mocí svého 

královského kněžství spolupůsobí při obětování eucharistie a uplatňují své kněžství 

přijímáním svátostí, modlitbou a děkováním, svědectvím svatého života, odříkáním a 

činorodou láskou.(LG 10) 

Aplikace obecného kněžství ve svátostech – právě díky všeobecnému kněžství (někdy též 

dle biblické citace nazývanému „královské kněžství“) slaví všichni shromáždění pokřtění 

spolu s vysluhovatelem svátosti. Nejsou tedy konány a slaveny jen „pro ně“ ale současně „ 

s nimi“. 

Posvátný a organický ráz tohoto kněžského společenství se aktivně projevuje svátostmi a 

ctnostmi. Křtem jsou věřící včleněni do církve a křestním nezrušitelným znamením jsou 



pověřeni konat bohopoctu křesťanského náboženství. Když se znovuzrozením stali Božími 

dětmi, mají závazek vyznávat před lidmi víru, kterou dostali od Boha prostřednictvím 

církve. Svátost biřmování je dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha 

svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví 

Kristovi svědkové. Účastí na eucharistické oběti, která je zdrojem a vrcholem celého 

křesťanského života, podávají Bohu božský dar a s ním i sebe samy. Jak podáváním darů, 
tak svatým přijímáním mají všichni vlastní podíl na bohoslužebném úkonu, ovšem ne stejně, 

nýbrž každý jinak. Když se pak občerství Kristovým tělem ve svatém přijímání, projeví 

viditelným způsobem jednotu Božího lidu, kterou tato vznešená svátost výstižně naznačuje a 

obdivuhodně uskutečňuje. ...Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu 

tolika a tak velikými prostředky spásy, volá Pán – každého jeho vlastní cestou – k dokonalé 

svatosti, jako je dokonalý sám Otec. (LG 11) 

Nejen svátosti a služby, ale i charizmata jsou výbavou křesťanů a tedy celé církve: 

Týž Duch svatý kromě toho Boží lid posvěcuje, vede a zkrášluje ctnostmi nejenom 

prostřednictvím svátostí a služeb, nýbrž nadto své dary „přiděluje každému zvlášť, jak 

chce“ (1 Kor 12,11). Rozdává mezi věřící každého stavu také zvláštní milosti, kterými je 

činí schopnými a pohotovými přijímat různé práce užitečné pro obnovu a další rozvoj 

církve, a to podle slov: „Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být 
užitečný“ (1 Kor 12,7). Tato charizmata se mají přijímat vděčně a radostně – ať už jsou 

oslnivá či jen prostá a běžná – neboť jsou potřebám církve zvlášť přiměřená a užitečná. 

Mimořádných darů se však nemáme dožadovat nerozvážně, ani od nich nemáme domýšlivě 

očekávat ovoce apoštolských prací. Posouzení jejich pravosti a řádného používání náleží 

církevním představeným; jim zvláště přísluší nezhášet oheň Ducha, ale všechno zkoumat a 

držet se toho, co je dobré (srov. 1 Sol 5,12 a 19-21).  (LG 12) 

Šíření víry je úkolem všech pokřtěných: 

Jako byl Syn poslán od Otce, tak i on poslal apoštoly (srov. Jan 20,21), když jim řekl: 

„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 

svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny 

dny až do konce světa“ (Mt 28,19-20). Tento Kristův slavnostní příkaz zvěstovat pravdu o 
spáse převzala od apoštolů církev a má jej plnit po celém světě (srov. Sk 1,8). Proto na 

sebe vztahuje apoštolova slova: „Běda mi, …nebudu-li hlásat evangelium!“ (1 Kor 9,16) a 

nepřetržitě vysílá hlasatele evangelia, dokud nejsou plně ustaveny nové církve, které se pak 

také připojí k dílu hlásání evangelia. Duch svatý ji vede ke spolupráci pro uskutečnění 

plánu Boha, který určil Krista jako zdroj spásy pro celý svět. Hlásáním evangelia přivádí 

církev posluchače k víře a k jejímu vyznávání, připravuje je ke křtu, vyvádí je ze služebnosti 

omylu a přivtěluje ke Kristu, aby do něho láskou vrůstali až k plnosti. Svou prací však 

působí, aby žádné dobré símě, které se najde zaseté v lidských srdcích a myslích nebo ve 

vlastních obřadech a kulturách národů, nejenom nezahynulo, nýbrž bylo ozdraveno, 

povzneseno a zdokonaleno k oslavě Boha, k zahanbení ďábla a ke štěstí člověka. Na 

každého Kristova učedníka připadá příslušný díl závazku šířit víru. (LG 17) 

Pro nás je důležité něco z toho, co jsme si z nauky konstituce Lumen gentium teď přiblížili, 
nějak převést „z papíru do života“. 

Udělejme to výkladem centrálního a do jisté míry kumulujícího pojmu, který zní: v LG je 

přítomna „eklesiologie communia“. Co to znamená? Slovo společenství je hodně obecné 

nebo naopak velmi úzké („spolčo“). Společenství neznamená ani „spolek sousedů“, ani 

„množinu stejných osob“ ani demokratické uspořádání. Jeho základ je v tom, že každý 

křesťan je křtem vštípen v Krista (je tedy údem Kristova těla) a že „duší“ církve je Duch 

svatý. To jsou dvě základní skutečnosti, které určují podstatu církve. Dále je zde 
hierarchické uspořádání. Jeho zásadním úkolem je udržení církve v oblasti apoštolského 

učení a další hlásání tohoto učení. Dále zachování jednoty církve při vší lidské různosti, 

služba slovem i svátostmi těm, kdo církev tvoří a zajištění „činné lásky“ čili diakonická 

služba církve. Protože je církev tvořena lidmi, na něž byl vylit Duch Boží, je úkolem 

křesťanů dary Ducha sdílet a sloužit jimi jak sobě navzájem tak i druhým. 

Církev je ovšem božsko-lidská skutečnost. A proto není popsatelná ani pouze „zbožnými“ 

(tedy teologickými) výrazy ani společenskými a sociologickými kategoriemi. Je třeba 

obojího v souznění. Není pouhou duchovní skutečností (je složena z lidí a k tomu ještě 

hříšných) ani pouhým lidským spolkem či společností (protože podstatně souvisí se 

vtělením a Duchem svatým).  A takové vidění je mnohdy velmi těžké   

Nakonec obecné povolání ke svatosti všech pokřtěných: 

Každému je proto jasné, že všichni křesťané jakéhokoli stavu a zařazení jsou povoláni k 
plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce. Křesťanská svatost podporuje i v pozemské 

společnosti lidštější způsob života. O dosažení této dokonalosti ať se věřící snaží všemi 

silami, které dostali podle míry Kristova daru; aby se následováním Krista a snahou se mu 

podobat oddali celým srdcem oslavě Boha a službě bližnímu v úplném podřízení Otcově 

vůli. Svatost Božího lidu tak přinese bohaté plody, jak o tom výmluvně hovoří dějiny církve 

v životě tolika svatých. (LG 40) 

 


