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Nad dvoma výročiami
Na začiatku tohto roka sme slávili
dve výročia: 17. februára sme si pripomenuli 115. výročie narodenia Ferka
Skyčáka, filozofa a bývalého rektora
kňazského seminára na Spišskej Kapitule a 7. marca zase 20. výročie úmrtia jeho žiaka, filozofa a teológa, prof.
Ladislava Hanusa. Výročia osobností,
ktoré už nie sú medzi nami, si zväčšia
pripomínajú len ich príbuzní alebo úzka odborná verejnosť. Hovoriť o týchto dvoch velikánoch znamená podstúpiť riziko nostalgického utiekania sa
k minulosti, ktorá sa zdá vždy krajšia
ako bola naozaj. Ale nespomenúť si
na Ferka Skyčáka a Ladislava Hanusa
by bolo to isté ako zabudnúť na vlastnú minulosť a korene našej viery. Nie
sme osamotenými ostrovmi a realitu
tohto sveta sme nepoznávali od nuly.
K životu viery nás viedli naši rodičia
a miestne farské spoločenstvo. Toto
presvedčenie našich najbližších bolo
hlboko ukotvené v skúsenosti komunity, v ktorej vyrastali oni sami a do
ktorej sme sa narodili aj my. Boh však
posiela svojmu ľudu aj teológov, ktorí sa stávajú mysliteľmi. Vedia inšpirovať, sú rozhľadení, majú zmysel pred
dialóg a nemajú obavy z konfrontácie,
lebo sa usilujú o čo najhlbšie poznanie
pravdy. Mravní ľudia, intelektuálne
poctiví, túžiaci po vzdelaní a duchovných skúsenostiach, navyše aj skromní: takých nikdy nie je dosť.
Ak sa snažíme tieto vlastnosti prisúdiť týmto dvom osobnostiam, nechceme ich idealizovať. Predsa len, boli to
hriešni ľudia z mäsa a kostí. Na druhej strane nemožno prehliadnuť výraznú brázdu, ktorú zanechali nielen
v Spišskej diecéze, kde pôsobili, ale
celému Slovensku. Ferko Skyčák pochádzal z oravskej rodiny intelektuálov, vo svojej dobe bol považovaný za
znalca súčasnej filozofie a patril medzi najbližších spolupracovníkov spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Druhá svetová vojna a chatrné zdravie

spôsobili, že zomrel v mladom veku. To, čo nebolo umožnené učiteľovi, bolo dopriate jeho žiakovi. Po Ferkovi Skyčákovi sa zachovalo len niekoľko štúdii či článkov, ktoré písal
pravidelne do slovenských periodík.
Po Ladislavovi Hanusovi zostáva viacero kníh, zaujímavých štúdií, ba dokonca vydavateľstvo Lúč publikuje aspoň časť z jeho rozsiahlych pamätí.
Že medzi žiakom a učiteľom bol úzky
osobný vzťah, o tom svedčí nádherné dielo „Spomienky na Ferka Skyčáka“, v ktorom Ladislav Hanus vyznáva obdiv ku svojmu staršiemu bratovi v kňazstve. Priznáva, že „stretnutie s Ferkom Skyčákom malo pre môj
život rozhodujúci význam“ a pokračuje „chovanci boli vedení k samostatnému mysleniu a tým aj k vlastnej teologickej a filozofickej syntéze.“ Skyčák
s Hanusom príkro odsudzovali klerikalizmus, ktorého hlavným poznávacím znakom podľa nich je mocenský
postoj s ambíciou prenášať ho aj na
„profánne polia života“.
Výnimočnosť týchto dvoch kňazských osobností nespočíva v ich vynikajúcom vzdelaní a v zastávaní vysokých cirkevných úradov. Účinkovali
v zložitých podmienkach a predsa udivuje tá ich intuícia neurobiť z Cirkvi
nedobytný hrad, ale otvorené mesto.
Pri čítaní Hanusových diel je zrejmé,
že sa živo zaujímal nielen o teológiu,
ale aj filozofiu, umenie, či literatúru.
Všade tam objavoval stopy ľudského myslenia a neobával sa konfrontácie, lebo sa usiloval poctivo interpretovať realitu života. Skyčák a Hanus boli pre tieto vlastnosti, pre ich ľudskú
a duchovnú zrelosť, už vo svojich časoch uznávanými osobnosťami a váženými diskutérmi. Ak sa k ich odkazu vracajú súčasné generácie kresťanov cez občianske združenia či rozličné podujatia (Klub priateľov Ferka
Skyčáka, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Hanusove dni na Spišskej Kapi-

tule či Bratislavské Hanusove dni, časopis Nové Horizonty), je to tak preto,
že s odstupom času sa význam týchto
osobností ukazuje stále viac.
V našej ére individualizmu a rýchlych skratkovitých riešení je dobré vedieť, že žili medzi nami ľudia, ktorí konali, lebo verili nejakým ideám,
v ich prípade Kristovmu evanjeliu.
Nepísali kvôli sláve a uznaniu vo verejnom priestore, ale inšpirovaní evanjeliom a vlastným svedomím vo vedomí, že toto je cesta, po ktorej má kráčať Cirkev. Neboli individualistami
a vďaka tomuto postoju dokázali strhnúť aj ďalších a stali sa dôveryhodnými. Odvaha, otvorenosť, vernosť evanjeliu a poctivé myslenie, takto možno
charakterizovať ich pôsobenie. O tom
svedčia ich diela i svedectvá druhých
ľudí. Preto ich dodnes obdivujeme.
K Ferkovi Skyčákovi a Ladislavovi Hanusovi je potrebné sa vrátiť aj
preto, lebo naša doba potrebuje mysliteľov a inšpirátorov. Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen mravní a vzdelaní, ale zároveň príjmu úlohu inšpirovať svojich bratov a sestry k odvážnemu životu podľa evanjelia. Potrebujeme kňazov, ktorí nám ponúknu cestu,
ako prežiť svoj život v modernom svete a pritom zostať verný Kristovmu
evanjeliu a jeho Cirkvi. Skyčák a Hanus boli presne takíto.
Nech nás spomienka na dve výročia povzbudí vo vedomí, že Boh sa
vždy stará o svoj ľud a posiela dobrých
a svätých duchovných pastierov. Modlime sa na tento úmysel. Z pôsobenia
takýchto osobností má totiž osoh tak
Cirkev, ako aj celá spoločnosť.
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Edward Dajczak

Hovor ľudskou rečou
Rozhovor s biskupom Edwardem Dajczakiem
Má úrad biskupa nejaký špecifický jazyk, na ktorý sa mnohí sťažujú?
Skôr nie. Každá spoločenská skupina – politici, podnikatelia atď. – vytvára svoj vlastný jazyk, ktorý sa vyznačuje tým, že je uzavretý a mimo
skupinu nie je úplne zrozumiteľný.
Biskupi nie sú výnimkou tohto pravidla. Okrem toho sú ešte individuálne vlastnosti hovoriacej osoby. To, čo
charakterizuje jazyk biskupov, je tendencia hovoriť ex cathedra, veľmi oficiálne a to môže sťažiť komunikáciu.
Jazyk Cirkvi sa musí dostať s posolstvom spásy ku všetkým ľuďom.
Osobne – samozrejme, ak je to možné – sa snažím človeka a jeho svet, ku
ktorému hovorím, poznať. Má to rozhodujúci vplyv na obsah mojich kázní, na jazyk, ktorý je nositeľom tohto
obsahu, ako aj na to, ako to poslucháč
prijíma. Keď stojím pred skupinou
mladých ľudí, používam iný jazyk než
pri stretnutí so skupinou päťdesiatnikov. Ešte ináč to je, keď hovorím v nedeľu počas Eucharistie – v kostole sú
tak odlišní ľudia, že štýl rozprávania
treba prispôsobiť. Avšak ak prijímatelia tvoria homogénnu skupinu, treba
jej prispôsobiť jazyk a argumenty, aby
porozumeli posolstvu evanjelia a realizovali ho vo vlastnom živote. Pri hlásaní evanjelia musím stále hľadať primeraný jazyk.
Ako ďaleko biskup – duchovný
s veľkou autoritou a nástupca apoštolov – môže ísť za príjemcom? Príjemcovia bývajú rôzni, nepredvídateľní, niekedy priam nepriateľsky
nastavení voči Cirkvi.
Nie je potrebné ísť príliš ďaleko.
Moja skúsenosť z Przystanku Wood-
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stock (na západe Poľska, mesto Kostrzyn nad Odrą) ukazuje, že ľudia, ktorí
tam prichádzajú, vôbec nechcú, aby k
nim duchovný hovoril ich slangovým
jazykom, ba ešte viac, takéto správanie ich irituje. Viem od kňazov, ktorí
pôsobia v Przystanku Jezus, že to nie
je len môj pocit, ale aj skúsenosti tých
duchovných, ktorí idú do stanového tábora a rozprávajú sa s mladými.
Títo mladí ľudia netolerujú teologický žargón, akonáhle ho počujú, hneď
povedia: „Hovor ľudskou rečou“. Je
to charakteristický zvrat, ktorým sa
dožadujú zmeny komunikácie. Mnohí z nich sú na okraji Cirkvi – trochu
vzdialení, kritickí, niekedy sa posúvajú až k útočiacemu postoju. Jasne očakávajú jazyk, ktorý im umožní dialóg,
takže tu nevstupujú do hry kazateľské maniere, v ktorých často zabúdame, že isté slová už dnes nie sú zrozumiteľné. Navyše, toto pravidlo platí
nielen pre Przystanek Woodstock, ale
zahŕňa tiež ľudí, ktorých denne stretávame v Cirkvi.
Biskup „incognito”
V zielonogorsko-gorzowskiej diecéze, kde som bol pred niekoľkými rokmi pomocným biskupom, občas som
chodil v nedeľu bez kolára ako bežný
farník do lode kostola. Dokázal som
byť na štyroch svätých omšiach za
sebou, aby som sa pozeral na reakcie
ľudí a zažil Cirkev z druhej strany. Sedel som napríklad na ranných omšiach
medzi dospelými alebo som na večerných omšiach stál pod chórom, kde
sa zhromažďujú mladí a pozoroval
ich správanie. Podľa reakcií starších
bolo vidieť, kedy ich kázeň unavovala,
vtedy sa začali vrtieť a boli netrpezliví. Mladí sa zase navzájom štuchali a šepkali si: „Počuj, čo chce povedať?“, alebo „O čo mu ide?“ V týchto

otázkach najčastejšie nebolo počuť zlú
vôľu alebo zlomyseľnosť, ale pre mňa
to bol jasný signál poukazujúci na to,
že „starý“ jazyk kazateľa si vyžaduje
súrnu opravu.
Boli tie kázne naozaj nezrozumiteľné?
Je to zaujímavé. Povedal by som, že
vo všeobecnosti to neboli zlé kázne –
ale nie pre túto generáciu. A to sa netýka len veľmi mladých. Zažil som to
tiež na duchovných obnovách vo väčších akademických centrách v Poľsku. Vtedy som zistil, že je potrebná
taká forma odovzdávania, ktorá udržiava isté emocionálne napätie, je dynamická, ale zároveň je zbavená pátosu a lacných vzrušení. Mladí nie vždy
chcú šou. Po duchovnej obnove mi ľudia posielali maily, v ktorých mi ďakovali za pokojnú formu odovzdania
– hovoril som meditatívnou formou
a to im vyhovovalo. Ale v tejto forme je isté riziko – treba si dávať pozor, aby sa ňou neuspalo! Argumenty
musia byť odovzdané pokojne, ale zároveň majú držať poslucháčov v jemnom napätí. Pamätajme, že je to akčná generácia, vychovaná na rýchlosti
a rýchlej informácií. Preto kázeň nemôže byť príliš dlhá a musí obsahovať silné body, ktoré sem a tam prebúdzajú k mysleniu. Nesmierne cenné
sú svedectvá.
Máte vlastný patent na takú kázeň?
Mám svoju teóriu, ktorú nazývam
mozaikovou konštrukciou. Treba si
pamätať, že dnešní mladí ľudia nie
sú vychovaní na tradičnej forme čítania, ale na elektronickom prenose,
ktorý v nich kreuje iný spôsob mysle-

Rozhovor

nia a prijímania. Sú denne zasypávaní obrovským množstvom informácií
a z nich si musia vybrať to, čo je pre
nich dôležité, čo im je blízke a hýbe
emóciami. Preto, keď k nim hovorím,
vytváram zostavu mnohých obrazov, snažím sa v nich vzbudiť zvedavosť a udržať záujem o odovzdávaný
obsah. Tínedžeri sa napríklad neobyčajne ťažko sústreďujú, a tak už na začiatku treba urobiť niečo, čo by im pomohlo. V takýchto situáciách veľmi
pomáha, ak ich uvedieme do spoločného „tranzu“ – formou spevu, možno
dokonca istého „show“, pretože z nich
utvorí spoločenstvo. Až neskôr im
možno ponúknuť hlbšie formy stretnutia, bude možné úplné stíšenie sa
a adorácia. Takéto rozlišovanie podnetov, jazyka a metód komunikácie nám
umožňuje odovzdať dôležitý obsah
a mladému človeku hlbšie prežiť stretnutie s Bohom.
Je ešte jeden prvok, ktorý je charakteristický pre novú generáciu – ich
veľký odstup od minulosti, od histórie. Nie je medzi nimi špeciálna nábožnosť či takzvaný „kult otcov“. Nie
je možné na mladých ísť s argumentmi ako: naši otcovia verili, my by sme
mali tiež. Oni na to najčastejšie odpovedia: ak verili, je to ich vec. A je to
ich skutočné presvedčenie, nielen mládežnícky štýl. Pre nich je dôležité, čo
sa deje dnes. A to „dnes“ je konkrétne. Predstavme si, že pri príležitosti
prikázania lásky k blížnemu hovorím:
viac šťastia je pri dávaní ako pri braní. A argumentujem takto: to povedal
Pán Ježiš, takže ak dnes zachováš jeho
prikázania, dostaneš odmenu v nebi.
Pre nich „pozajtra“ je už dosť vzdialený čas, čo potom skutočnosť po smrti. Ale ak sa povie, že to povedal Pán
Ježiš a prečíta sa napríklad svedectvo
z mailu, ktorý prišiel pred niekoľkými
dňami, pridá sa aktuálny príbeh, ktorý

Edward Dajczak

zobrazuje spomínané slová, vtedy nastáva ticho.
Mladým sa teda ráta predovšetkým dnes?
Dnes je dominujúce. Kardinál Ratzinger, hovoriac o prijímaní Krista, tvrdil, že súčasný človek ho najskôr stretá dnes a až potom cez takého
stretnutie dochádza ku Kristovi historickému a v tretej fáze ku Kristovi
eschatologickému, čiže ku spáse. Ale
to prvé stretnutie s Kristom je tu a teraz. Ak teda chcem priblížiť nejaké
Ježišovo posolstvo, musím dnešnému
človeku ukázať, ako tento návrh Boha
môže čítať dnes. Aby som to vedel,
veľa s ľuďmi rozprávam, počúvam
ich, vymieňam si s nimi maily a veľa
o tom čítam. Potom skoro v každej
mojej kázni čerpám z týchto skúseností.
Bez piusky (solidea)
Z vašej skúsenosti vyplýva, že na
nájdenie toho správneho jazyka je
potrebné veľmi dobre poznať človeka, ktorému sa chcem prihovoriť.
To znamená, že biskup potrebuje
pravidelný a priamy kontakt so svojimi veriacimi.
Myslím si, že pre jazyk, ktorým sa
dnes pokúšame odovzdať posolstvo
evanjelia, je kľúčové čo najlepšie poznať človeka. A priamy kontakt s ľuďmi je naozaj veľmi dôležitý.
Myšlienka, že diecézny biskup vedie blog, zdá sa, je v poľskej spoločnosti dosť odvážna. Medzitým idete
ešte ďalej a pravidelne vediete vide-

oblog (dostupný na stránke: www.
mlodzi.koszalin.opoka.org.pl). Kde
sa tento nápad vzal a prečo blog má
názov „Bez piusky“?
To všetko robím s ohľadom na
mladšiu generáciu. Okolo mňa je veľa
laikov a kňazov, s ktorými spoločne
pripravujeme napríklad plány na mládežnícke stretnutia. Je to skupina neformálnych poradcov, ktorí tiež často
berú na seba bremeno organizovania
rôznych projektov. Sú to fantastickí ľudia. To oni mi poradili, že názov
„Bez piusky“ bude naozaj znamenať:
idem k vám, chcem byť blízko vás. To
je tiež signál, že blog nebude formou
autoritatívneho učenia, ale priestorom
pre kladenie otázok a hľadania odpovedí. A naozaj sa to deje. Témy týchto častí blogu sú inšpirované reakciami mladých, ktoré ku mne prichádzajú
či už formou mailov alebo cez priamy
rozhovor na rôznych stretnutiach. Počúvam tieto výpovede veľmi pozorne. Tomu blogu vďačím za jednu - pre
mňa neobyčajne užitočnú vec – intenzívne počúvanie ľudí.
Pravdupovediac, keď som sa rozhodoval pre týždenné časti videoblogu, nečakal som, že to bude tak absorbované. Nemyslel som si tiež, že bude
také ťažké tvoriť posolstvo tohto blogu, ktoré sa musí zmestiť do stanoveného času. Mladí mi hovoria: pán biskup, dve minúty, ešte tak dve a pol, ale
nie tri, lebo to už nedopočúvame do
konca. Ako autor musím dávať pozor
na čas. To je ďalší problém tohto jazyka, ktorým sa máme obracať na ľudí:
hovor konkrétne, krátko a na tému,
rovnako ako v sms-ke.
Na nahrávanie novej časti videoblogu sa pripravujete viac-menej
ako katechéta na hodinu vyučova-
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nia náboženstva, alebo pripravujete riadny návrh a potom ho realizujete?
Presne tak. Je to neobyčajne ťažké, ak máte len dve minúty a šancu
povedať niekoľko viet, ktoré musia
byť posolstvom príťažlivým pre mladého človeka. A stáva sa, že tých pár
viet stačí. Raz v noci vo Veľkom pôste som dostal mail od dievčiny, ktorá
bola práve na večierku a napísala toto:
„Kolega mi povedal, že náš biskup vytvoril blog, tak sme si vzali počítač
a vstúpili sme do tohto blogu. Počúvala som a ... začala som premýšľať“.
A koniec. Prečítal som to a potešil som
sa: Ó! To je už niečo!
Woodstock ako svet
Túto vlastnosť otvorenosti na dialóg a ochotu k partnerskému rozhovoru, ktorý vychádza z názvu videoblogu, som si všimol tiež vo vašom
posolstve k účastníkom Przystanku
Jezus: „Ideme k ľuďom s veľkou úctou – nie lepší od horších. Líšime sa
len a zároveň až tým, že sme z Božej
milosti mali to šťastie stretnúť Ježiša. Pre nás je on životom, radosťou
a silou. S tým sa chceme podeliť.“
Princípom účasti v Przystanku Jezus je veľká úcta a láska k človeku, ku
ktorému sa prichádza. Nemôže to byť
prístup typu: ja ťa prichádzam poučiť,
ja už viem všetko a chcem ti o tom povedať. My ideme úplne inou cestou,
ktorá je potrebná nielen na Przystanku
Woodstock, ale všeobecne v Cirkvi.
Prichádzame k človeku a delíme sa
s ním o vlastnú skúsenosť. Ak je to
človek, ktorému je cudzia skúsenosť
viery a stáva sa to dnes stále častejšie, tak si prvá fáza stretnutia vyžaduje láskavý postoj plný priateľstva. Obvykle prvá reakcia na návrh rozhovoru
je sťažovanie sa na všetko, čo sa týka
Cirkvi.
U týchto ľudí pozorujem dva druhy
zrád od Cirkvi – prvá forma je spôsobená osobnou negatívnou skúsenosťou. Bez ohľadu, či dôvodom je kňaz,
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ktorý sa pri prijímaní mladého človeka správa neadekvátne k tomu, čo hlása alebo sú to rodičia, ktorí sa správajú
podobne. Reakcia je taká istá: odvrátenie sa od Cirkvi. Potom je tu ešte
druhá forma – prijatie určitých mediálnych správ, myšlienkových schém.
Keď sa ich opýtame: „Je to tvoja osobná skúsenosť?!, odpoveď znie: „Nie,
ale tak hovoria“. Takýmto spôsobom
odovzdávané negatívne obrazy Cirkvi
formovali ich prístup ku všetkému, čo
súvisí s kresťanstvom. Jednej aj druhej skupine ľudí sa musí najskôr dovoliť, aby sa vysťažovali, rešpektovať
ich skúsenosti a presvedčenia – až potom sa začína zaujímavá a tvorivá etapa dialógu. Som presvedčený, že tento spôsob komunikácie sa týka nielen
woodstockovho poľa, ale tiež aj katechetickej miestnosti, triedy v škole a mnohých iných mládežníckych
stretnutí.
Ako duchovní by sme si mali uvedomiť, že do každej funkcie v Cirkvi
je absolútne vpísaný prvok služby. Nejde tu o budovanie si dobrého obrazu,
ale je potrebné si uvedomiť, že moja
služba slova je postoj služobníka. Musím sa naučiť takému odovzdávaniu
evanjelia, aby človek, ku ktorému hovorím, mohol prevziať toto posolstvo.
Som akoby dvojnásobne v službe: aj
Ježiša, aj človeka. Ťažkou a dôležitou
úlohou biskupa – a každého hlásateľa evanjelia – je neovládnuť vlastnou
osobou posolstvo Božieho slova. Mám
odovzdať svetlo evanjelia, ale uvedomujem si, že to nerobím ja, ale to koná
vo mne Duch Svätý.
Je tu predsa biskupský úrad, ktorý...
Ktorý nemožno ukryť, však? A preto je to také ťažké. Tu nejde o predstieranie, že nie som biskupom. Spomínam
si na otázku, ktorú mi položili, keď sa
rozbehol Przystanek Jezus: „Nesprofanujete nejakým spôsobom biskupský úrad?“ Musím povedať, že nikdy
nikto z účastníkov tak Przystanku Jezus, ako aj Woodstocku, sa nepokúšal
so mnou o taký dôverný vzťah, žeby
si dovolil poklepať biskupa po rame-

ne. Ale zároveň biskup tam musí byť
zvláštnym spôsobom. Niet pochýb o
tom, že je potrebné pristupovať bližšie a odhaliť sa. To dáva možnosť poznať človeka a na základe toho používať vhodnejší slovník.
Myslím si, že dnešný hlásateľ evanjelia – a to na každej úrovni cirkevnej štruktúry – musí hľadať kontakt
s dnešným človekom, musí sa snažiť
porozumieť mu a hovoriť k nemu zrozumiteľným jazykom. S tým je spojená nutnosť prečítať veľa textov, kde
nechýbajú slušné, dôkladné analýzy
myslenia a jazyka dnešného človeka.
Ak hovoríme, že dnešný človek tak
veľmi žije dnešný deň, že je rozlietaný (má plné ruky práce) a ak mu chceme ukázať, že stojí za to zastaviť sa
a pozrieť, kde a prečo beží, tak ho treba pochopiť a udrieť na tie struny, ktoré v ňom ešte znejú a sú citlivé.
Čaká nás veľká práca
„Poľskú cirkev čaká veľká práca
nad jazykom, ktorým sa prihovárame k veriacim“ – viete, kto to napísal?
Nie.
Je to časť nedávno zverejneného,
známeho listu otca Ludwika Wiśniewskiego nunciovi arcibiskupovi Miglioremu. Ten citát sa stratil
v diskusii, ktorá sa začala listom.
Čítal som ten list, ale akurát ten citát
som si nezapamätal.
Môžem citovať celý odsek, aby
bolo zrejmé, v akom kontexte tieto
slová sú: „Cez našu krajinu prechádza morálna revolúcia (...). Otázkou
je, ako sa má v tejto situácií zachovať Cirkev. Zmierniť tvrdé morálne zásady? Samozrejme, že nie.
Avšak ľudia v Cirkvi majú povinnosť zvážiť jazyk, ktorým hovoria
a prezentujú morálne zásady. Zdá
sa, že my, poľskí kňazi, sme stále vo
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fáze «náboženského sloganu». Zdá
sa, že najčastejšie vyhlasujeme otrepané «sväté frázy», ktoré mladí ľudia nie sú schopní počúvať a utekajú od Cirkvi (...). Poľskú cirkev čaká
veľká práca nad jazykom, ktorým
sa prihovárame k veriacim.“ Pripomínam tento citát preto, že otec
Wiśniewski vyjadruje významné
spojenie príčinnej súvislosti: zlý jazyk Cirkvi spôsobuje útek mladých.
Vidíte to tiež tak?
Áno. Jazyk „náboženského sloganu“ je zlý tiež preto, že nepočíta
s osobnou skúsenosťou viery človeka, ku ktorému prichádzame s posolstvom. A problém sa prehlbuje tým,
že dnešný človek pozná rôzne náboženské teórie, ale často bez najmenšieho osobného vzťahu s Bohom. Ak sa
k tomu pridá náš náboženský slogan,
ktorý je podaný v podobe moralizovaného „musíš“ a „nesmieš“, tak človek neodhalí zmysel, prečo toto musí
a toto akurát nesmie.
Naozaj Cirkev čaká v tomto smere
veľká práca?
Áno, určite nás čaká práca, o tom
niet pochýb, a to platí pre všetkých
ľudí v Cirkvi, nielen pre duchovných,
ale aj pre laikov. Spomínam si na príbeh jednej matky, ktorá bola vo svojej farnosti animátorkou mládežníckej
skupiny pripravujúcej sa na birmovku. V tejto skupine bola tiež jej dcéra.
Raz, pri návrate zo stretnutia, jej dcéra povedala: „Mami, ako to k nám hovoríš? Vôbec nás neoslovuješ, to nie je
dobrý jazyk.“ Ukázalo sa, že tá žena,
keď hovorila o Bohu, podvedome za-
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čínala používať menej komunikatívny
jazyk. Jej vlastné dieťa jej pripomenulo, že používala otrepané a málo zrozumiteľné formulácie. Pretože premena jazyka sa uskutočnila na príliš
malom stupni, ona, keď chcela hovoriť o Bohu, používala taký jazykový
kánon, aký sa naučila v Cirkvi, a ten je
už príliš nezrozumiteľný.
Keď už rozprávame o jazyku
Cirkvi, nemožno zabudnúť na jazyk pastierskych listov. Nedávno sa
mne blízka osoba opýtala, o čo ide
v tej „komúnií /spojení/ s Bohom“,
ktorá sa objavuje v novom pastoračnom programe pre poľskú Cirkev. Zatiaľ čo pre mňa, ako teológa,
je táto veta zrozumiteľná, pre túto
osobu už nie úplne. Nečakane o niekoľko dni neskôr bol v kostoloch čítaný list biskupov na nedeľu Svätej
rodiny, v ktorom sa objavilo spojenie „dôvernosť s Bohom“. A vtedy
sa všetko vyjasnilo.
Skvelý príklad! Problém je v tom,
že nám sa zdá, že niektorým pojmom,
ako napríklad „komúnia s Bohom“,
všetci rozumejú. Pastierske listy, ako
každý písaný text, sú dnes v ťažšej situácií, pretože dnešný človek si viac
vyberá priamy odkaz. Raz som čítal o skupine mladých ľudí, ktorí boli
nadšení Jánom Pavlom II. a dokázali za ním chodiť na rôzne stretnutia,
počúvať ho so zatajeným dychom, ale
nikdy neprečítali žiaden z jeho textov.
Po druhé – v skutočnosti sa v týchto
listoch objavuje už spomínaný jazykový problém, čiže používanie pojmov,
ktoré sú pre časť verejnosti nepocho-

piteľné. Možno je potrebná väčšia jazyková konzultácia.
Pri pozorovaní jazyka listov možno dôjsť k záveru, že autori nie veľmi poznajú adresátov. Môžu veriaci
rátať so zmenou tohto jazyka?
Súhlasím s tým, že hľadanie vhodného jazyka pre dnešné hlásanie evanjelia, je veľmi dôležitá úloha. Myslím
si však, že v týchto listoch už sú nejaké zmeny, aj keď máme pocit, že je
ich stále málo. Tiež viem, že jednotlivé listy spracováva skupina skladajúca
sa z duchovenstva a laických odborníkov z danej oblasti. Avšak, stále existuje nebezpečenstvo používania príliš
špeciálneho jazyka, ktorý môže sťažiť
jeho porozumeniu.
Všimnime si, že doteraz spoločenské zmeny nenastupovali tak rýchlo. Cirkev by rozhodne mala venovať
viac pozornosti problému jazyka, ktorý sa dnes rýchlo vyvíja spolu so spoločnosťou. Myslím si, že dnes stojíme pred veľkou jazykovou výzvou, na
ktorú nie sme plne pripravení. V minulosti evolučné procesy spoločenstiev prebiehali pomalšie, čo umožňovalo pokojnú premenu jazyka, zatiaľ
čo v dnešnej dobe všetky zmeny prebiehajú veľmi rýchlo. Táto situácia je
pre Cirkev veľmi náročná, no bude sa
s tým musieť vedieť vyrovnať.
Rozprával sa Konrad Sawicki.
Preklad Ratislav Dluhý.
Vydané so súhlasom vydavateľa.

Mons. Edward Dajczak (1949). V rokoch 1990-96 bol rektorom Kňazského seminára v Gościkowie-Paradyżu, v roku 1989 ho pápež sv. Ján Pavol II. menoval za
gorzowkého pomocného biskupa. Od roku 2007 je ordinárom diecézy Koszalińskokołobrzeskiej.
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„Svet žije z obety“ –
existencialistický pohľad
na utrpenie a obetu
„The World Lives on Sacrifice“: An Existential View of Suffering and Sacrifice
Human beings realize their situation in the world only when they feel the burden of their existence and the responsibility for its enforcement. Among the existentially marginal situations in which one’s own existence is experienced
are categories such as fear, anxiety, sacrifice or suffering. In an effort to obtain a thorough understanding of the
existential dimension of human suffering and various kinds of sacrifices, the author explores specific historical
situations of individual actors as expressed in the following stories: Abraham’s sacrifice of Isaac, Agamemnon’s
sacrifice of Iphigenia, Socrates’ sacrifice, or the sacrifice of the Crucified. The following study provides a theoretical
explanation for all these situations and presents the related existential phenomena as phenomena full of paradoxes.

Úvod
V existencializme sa strach, úzkosť, utrpenie, obeta a mnoho ďalších hraničných udalostí, ktoré sú bezprostredne spojené s existenciou človeka, nechápu len ako
nemenné problémy ľudského života, ale ako otázky podmienené konkrétnou historicko-spoločenskou situáciou,
v ktorej vznikli. Mnohí existencialisti (napr. Kierkegaard,
Sartre, Jaspers a pod.) sa snažili jednotlivé prežívané ľudské kategórie ako strach, úzkosť alebo utrpenie rôzneho
druhu, integrovať do svojho filozofického myslenia a urobiť z nich pozitívne momenty v živote prežívanej existencie. Dospeli k názoru, že genéza ľudského života je zároveň aj genézou jednotlivých hraničných situácií, v ktorých
sa ocitá konkrétna existencia.
Prijať utrpenie, priniesť istý druh obety alebo prežívať
strach, to všetko dolieha na existenciu konkrétneho vedomia jeho vlastnej zodpovednosti za uskutočnenie určitých volieb v živote. Ba dokonca, niekedy ide až o paradoxy, ktoré stoja proti racionálnemu a stávajú sa problémom
v živote človeka. Paradox nie je len to, čo sa dá ťažko pochopiť (napr. obetovanie Izáka Abrahámom, alebo že Boží
Syn obetou seba vykupuje svet), ale aj to, čo sa ľudsky
už viac nedá pochopiť. Pochopenie existenčných dimenzií
prináša poznanie, že vnútorné prežitie hraničných kategórií je kvalitatívne odlišné od vonkajšieho pohľadu na hraničnú situáciu. 1
Po všeobecnom vstupe do problematiky pristúpme ku
konkrétnemu rozdeleniu témy. So Sörenom Kierkegaardom2 sa pozrieme na rozdielnosť chápania obety prostred1. Porov.: DÉMUTH, A.: Kierkegaardov strach, chvenie a pojem
úzkosti. In: Schola Philosophica Tyrnaviensis: Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2006, s. 90-91.
2. Søren Kierkegaard (dánsky filozof, spisovateľ a teológ) sa narodil
v roku 1813 v Kodani, ako siedme dieťa zámožného obchodníka. Zo-
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níctvom existenčných kategórií akými sú strach a úzkosť.
Na konkrétnych historicko-náboženských udalostí ponúkneme analýzu týchto kategórií ako nevyhnutných sprievodných činiteľov patriacich ľudskej existencii. Zameriame sa
aj na ďalšie dejinné situácie plné paradoxov, ktoré budú na
vypovedané nielen nadväzovať, ale objavíme tam aj isté
súvislosti. Predstavíme si obetu, ktorú priniesol Sokrates,
ale aj ukrižovanú existenciu Ježiša Nazaretského.
Strach a úzkosť v paradoxe náboženskej obety
O aký paradox tu ide? Paradox povinnosti a lásky; strachu a úzkosti, či hrdinstva a svätosti?
Paradoxy v obetovaní Izáka a Ifigénie, ktorých otcovia
sú schopní priniesť ako obetu, si predstavíme prostredníctvom filozofického profilu, ktorý ponúka S. Kierkegaard ako filozof existencie. Ten predstavuje Abraháma
ako muža plného paradoxov, ktorý „bol väčší ako všetci
ostatní, veľký v sile, ktorej mocou je bezmocnosť, veľký
múdrosťou, ktorej tajomstvom je šialenstvo, veľký nádejou, ktorá vyzerá ako bláznovstvo, veľký láskou, ktorá je
nenávisťou k sebe samému.“3
Z biblického príbehu (porov. Gn 22, 1-18) sa dozvedáme, že Abrahám počul Boží hlas, ktorý mu kázal obetovať svojho syna Izáka. Abrahám čakal 70 rokov na to, aby
sa mu narodil syn. Sedemdesiat rokov čakania a teraz má
mrel v roku 1855, keď bol na vrchole svojho duchovného zápasu so sebou samým. Medzi jeho najdôležitejšie diela patria: Buď- alebo; Bázeň
a chvenie; Nemoc k smrti; Evanjelium utrpenia; Pojem úzkosti; Strach
a triaška atď. V týchto dielach je odzrkadlený celý jeho životný príbeh, naplnený strachom, utrpením, strasťou a pochybnosťami. (Porov.:
STŐRIG, H.J.: Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2000, s. 393-394.)
3. Porov.: KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha : Nakladatelství Svoboda – Libertas, 1993, s. 16.
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byť skúšaný a pokúšaný, aby ho obetoval. Nie je to šialenstvo?4 Stretávame sa v dejinách ešte s podobným typom
obetného šialenstva? Aj kráľ Agamemnón mal obetovať
svoju dcéru Ifigéniu, aby zachránil svoj ľud pred záhubou.
Obaja protagonisti majú prísť o to, čo milujú. Nie je to sila
absurdity? Aký je rozdiel medzi týmito aktérmi absurdného konania?
Agamemnón sa dokáže povzbudiť k vykonaniu tohto
absurdného činu aspoň tým, že ho budú považovať za hrdinu a záchrancu národa. Abrahám to takto urobiť nemôže, pretože má len vedomie skúšky a nič viac. Agamemnón si bol od začiatku vedomý svojho hrdinstva
spočívajúcom v akte obety. Biblický text len uvádza: „Abrahám vstal včasráno, osedlal osla a vzal so sebou svojich
dvoch sluhov a svojho syna Izáka. Naštiepal drevo na celopal a vybral sa na cestu k miestu, ktoré mu Boh označil.
Na tretí deň Abrahám zdvihol oči a videl to miesto zďaleka. Abrahám povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom.
Ja a chlapec pôjdeme až tamto, pokloníme sa a vrátime sa
k vám“ (Gn 22, 3-5).
Abrahám mlčí, s nikým o zamýšľanom čine nevraví.
I keď mu istotne srdce zviera žiaľ, nie je tu miesta pre
útechu od ostatných, pretože by to nechápali a považovali za absurdnosť. Mohli by sme spokojne Abraháma považovať za pokrytca, keďže sa nepýta na názor Sáry, ale ani
Izáka, v tak veľkej existenčnej a hraničnej situácii, ako je
práve táto. Avšak bol by pravdivý takýto pohľad?5 Počínanie Agamemnóna je iné, pretože všetci vedia, že božstvo
si žiada obeť a Ifigénia sa takto skláňa pred otcovým rozhodnutím. Abrahám nikdy o tejto veci neprehovoril, zachovalo sa od neho len jediné slovo, resp. jediná odpoveď
daná Izákovi ohľadom obeti, ktorú majú priniesť.6
Ak budeme ďalej sprevádzať týchto aktérov obety v ich
jedinečnej a dôležitej existenčnej situácii, dôjdeme k pozoruhodnému rozdielu. Jedného môžeme vnímať ako tragického hrdinu a druhého ako rytiera viery. Tragický hrdina je presvedčený o tom, že plní etickú povinnosť, ktorú
má ako vládca ľudu. Vzdáva sa priania, resp. želania, ktoré by mohol vysloviť a namiesto toho plní povinnosť. Naproti tomu rytier viery sa s prianím a povinnosťou stotožňuje, ale žiada sa od neho, aby sa oboch vzdal. Rytier
viery, keďže o tomto čine s nikým nehovorí, je úplne sám.
Abrahám chce vykonať obetu svojho syna, ale do poslednej chvíle verí v zázrak.7 Ak by neveril, bol by ako Aga4. Porov.: KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha : Nakladatelství Svoboda – Libertas, 1993, s. 66.
5. Porov.: KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha : Nakladatelství Svoboda – Libertas, 1993, s. 98-99.
6. „Izák oslovil svojho otca Abraháma: Otče môj. Ten odpovedal:
Áno, syn môj! A on pokračoval: Pozri, tu je oheň a drevo, ale kde je baránok na celopal? Abrahám odpovedal: Boh sám sa postará o baránka
na celopal, syn môj. A išli obaja spolu ďalej“ (Gn 22, 7-8).
7. „Abrahám povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme až tamto, pokloníme sa a vrátime sa k vám“ (Gn 22, 5).
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memnón, ktorý neprosil a neveril. Rytier viery je v tomto
paradoxe sám a je odkázaný na seba.
Abraháma preto nemôže stihnúť rovnaký súd ako v prípade Agamemnóna, aj keď je na prvý pohľad výsledok ich
rozhodnutia rovnaký. Mohli by sme spokojne v rozhorčení povedať, o akých hrdinoch tu hovoríme, keď sa obaja
stanú vrahmi svojich detí. Z etického pohľadu ide o vraždu, pretože Abrahám chcel zavraždiť syna Izáka. Cez prizmu náboženstva sa pozeráme na túto udalosť ako na obetu. A práve v tomto je rozpor, v ktorom sa prežíva úzkosť.
V akte obety, ktorá sa mala uskutočniť, prestal Abrahám
pociťovať Božiu blízkosť, a tu nastal priestor pre úzkosť.
Jeho počínanie sa dialo v úzkostnej bázni. Abrahám by
sa bez úzkosti nestal tým, čím bol, spravodlivým otcom.8
V Kierkegaardovom podaní je rozprávanie o Abrahámovi akousi suspenzáciou morálky a etického kódexu.
Abrahám reprezentuje vieru, ktorá je absurditou a plná paradoxov: je buď vrahom alebo neveriacim. Z tejto dialektiky vyvstáva otázka: V čo veril Abrahám?
Veril, že Boh od neho nebude chcieť Izáka, lebo keby
ho chcel, tak by si ho mohol vziať i sám. Išlo teda o absurdnú silu viery, z ktorej bol praotec skúšaný. Ak by išlo
o jednoduchý akt viery, tak by nemusel spolu so synom
merať takú dlhú cestu na horu Morija a mohol ho obetovať aj doma.9 Biblický príbeh v tejto dialektike viery poukazuje na sebaprekonávanie a sebapresahovanie prostredníctvom obety.
V našej problematike nám nemôže uniknúť ešte jeden
zaujímavý postreh, a to verš textu: „Anjel povedal: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som
spoznal, že sa bojíš Boha: neodoprel si mi svojho syna,
svojho jediného“ (Gn 22, 12). Musíme sa pozrieť aj na
hĺbku Abrahámovej bolesti, ktorá trvala odo dňa oznámenia Božej vôle až po vznesenie noža na obetnom mieste.
V tomto momente pociťujeme na prvý pohľad neprekonateľný paradox: Abrahám ako bezhranične veriaci muž
s mnohými prísľubmi od Boha a na druhej strane porušovateľ etického kódexu v mene akéhosi náboženského fanatizmu. Máme tu dočinenia so skutočným stavom strachu?
Alebo skôr ide o stav bázne v paradoxe jeho viery a náboženskej úzkosti?
Ak vnímame strach ako vnútorné chvenie zo straty niečoho fyzického10, tak čo viac mohol ešte stratiť Abrahám?
8. Porov.: KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha : Nakladatelství Svoboda – Libertas, 1993, s. 26.
9. Porov.: KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha : Nakladatelství Svoboda – Libertas, 1993, s. 31.
10. Predmet strachu je vždy konkrétny, je to niečo, čoho sa bojíme
a pred čím utekáme. Z prieskumov sa ukázalo, že ľudia majú strach
z nasledujúcich ôsmych situácií: strach z hospodárskej krízy, strach
z nezamestnanosti, strach z vojny, strach z choroby, strach zo staroby,
strach z opustenosti, strach zo smrti a strach z toho, čo príde po smrti.
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Už nič, tak prečo mať strach z Boha? Keby aj neupočúvol
tento príkaz o obeti vlastného syna, tak čo horšieho by sa
mu mohlo stať? Možno by Boh na neho uvalil chorobu, či
smrť, ale ešte stále to nie je horším, akoby sa mal stať naveky vrahom svojho syna. Tak prečo mať strach? Azda
z toho, čo bude nasledovať po vražde?
Ide už o spomínaný paradox, ktorým je viera. V konkrétnom príklade je Abrahám buď vrahom alebo neveriacim. Viera je veľkým paradoxom, ktorý je schopným urobiť z vraždy svätý čin, a ktorý je schopný aj Abrahámovi
vrátiť Izáka. Jedine paradox viery dokáže vysvetliť tento,
i mnohé iné životné príbehy.
Ak strach poukazuje na obavy z budúcnosti, tak v prípade Abraháma nám to nesedí, lebo ten nevedel, čo príde
po obetovaní Izáka. Nevedel, čoho sa má vôbec báť. Ale
ten, kto prešiel zase úzkosťou, získava neobmedzený pokoj a nachádza sa nad akýmkoľvek druhom stiesnenosti.
Preto Abrahám zachránil svojho milovaného, lebo zostúpil do podsvetia svojho vnútra. Izák mu bol ponechaný,
lebo dokázal zájsť do absurdity konania v snahe vlastného
prekonania, a tak vytasil nôž. Kto nechce pracovať na vyriešení svojho paradoxu života, pre toho sa paradox stáva
len pokušením.11
Obeta ako dôkaz pravdy, či prejav spravodlivosti?
Pred nami stoja ďalšie dve významné obety v dejinách
plné paradoxov. Ich analýza z iného uhla pohľadu, nám
pomôže nielen vidieť v nich istú analógiu, či možnosť lepšie vnímať existenčný rozmer utrpenia Veľkého piatku,
ale hlavne chápať podstatu akejkoľvek obety, ako nevyhnutnej súčasti patriacej k existenciálnej realite každého
človeka. Prijatie utrpenia z lásky k spravodlivosti (Sokratova obeta) a z lásky k pravde (obeta Ježiša Krista) je základnou mierou ľudskosti. Z posolstva týchto obiet plynie,
že pravda a spravodlivosť musia stáť nad každým fyzickým pohodlím či istotou, pretože ináč sa život stane lžou.
Sokratova obeta
Sokrates bol a je plný paradoxov. Na jednej strane vidíme muža, ktorý neúnavne hľadá pravdu a v tomto úsilí mu nedokáže zabrániť nijaká mocnosť, ani sila tradície,
ani moc politiky. Na druhej strane vidíme človeka, ktorý
podľa správ pohŕda všetkým, čo je pre grécku polis dôležité (napr. nectí si bohov a vraj pohŕda dobrou výchovou).

(Porov.: HŐFFNER, J.: Kresťanská náuka o spoločnosti. Trnava : Dobrá kniha,2007, s. 19)
11. Porov.: KIERKEGAARD, S.: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.
Praha : Nakladatelství Svoboda – Libertas, 1993, s. 23.
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Aj keď o Sokratovi hovoríme veľmi konkrétne, jeho
osobu poznáme len vďaka jeho nasledovníkom. Okrem
toho že bol múdry, či odvážny, ako sa o ňom traduje (hovorí), musíme dodať aj to, že bol smrteľný. Umrel, pretože
„kazil aténsku mládež“, čo bolo obvinenie rovnako vágne ako nedokázateľné.12 Obeta či spravodlivý trest? Ako
vysvetliť tento „vykonštruovaný“ proces so Sokratom?
A akú obetu v tom vôbec vidieť? Kým bol Sokrates pre
Aténčanov svojej doby, že si zaslúžil trest smrti? A aká je
spojitosť medzi Sokratom a Ježišom Kristom?
Sokrates žil v Aténach, bol teda slobodným občanom.
Každý Aténčan musel dodržiavať aténske zákony a vyznávať aténske kulty. Keďže Sokrata predviedli pred súd,
aby ho súdili za aténske zvyky, dá sa predpokladať, že asi
nebol Aténčan ako každý iný.13
Sokrates sa nikdy sám nevyhlasoval za učiteľa, ako to
robili sofisti v jeho dobe. Kládol len otázky a nútil svojich spolubesedníkov, aby na ne odpovedali. Sokrates
prostredníctvom svojskej metódy „irónie“, ktorá mala terapeutický význam, svoje skúmania vždy zameral na hľadanie pravdy. Prejavil sa aj ako silný charizmatik a nebál
sa priznať, že je aj človekom vášne. Jeho osobnosť mnohých okúzľovala, pretože bol práve príkladom disciplíny
sebaskúmania.14
Lenže mnohí Gréci, ktorí nerozumeli Sokratovi, sa na
neho pozerali s pohŕdaním, ako na neúprimného, pokryteckého a zlého človeka. Jeho spoluobčania ho súdili pretože si nectil tradičné ideály, ktoré robia obec tým, čím
je. Gréci v 5. storočí pred Kristom stotožňovali morálku
s dodržiavaním rodových zvykov. Z tohto hľadiska mohli
chápať Sokratovo sebapoznanie duše každého jednotlivca
ako prejav neúcty voči tradícii. Ľudový súd, ktorý súdil
Sokrata v roku 399 pred Kristom, ho pokladal za „morálneho relativistu“.15 Preto celý tento proces so Sokratom má
morálny charakter.
Sokrates sa hlásil k princípom, ktoré zastával celý život.
Ak človek poruší zákon, aj keď ho pokladá za nespravodlivý, musí za to niesť zodpovednosť, t.j. znášať dôsledky
svojho činu a prijať trest za porušenie zákona. Podľa neho,
keby sme neposlúchli zákony, tak by sme sa stali neplatnými a polis by bola vyvrátená.16 Prijíma rozhodnutie súdu,
čiže akúsi spravodlivú nespravodlivosť. K vlastnej smrti sa postavil s veľkou vyrovnanosťou a považoval ju za
12. Porov.: GAARDER, J.: Sofiin svet. Bratislava : SOFA, 2002, s.
72-73.
13. Porov.: GAARDER, J.: Sofiin svet. Bratislava : SOFA, 2002, s.
81-85.
14. Porov.: HIRSCHBERGER, J.: Krátke dejiny filozofie. Trnava :
Dobrá kniha, 1999, s. 24-25.
15. Porov.: SUVÁK, V.: Sokratika. In. Filozofia ako problém? Bratislava : Kalligram, 2004, s. 101.
16. Porov.: SOLOMON, R.: Oslava Sokrata. In. Filozofia ako problém? Bratislava : Kalligram, 2004, s. 29-31.
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skúšku ľudského charakteru a dodržanie zastávaných životných princípov.

kú myšlienku obety spravodlivého, ktorú môžeme priamo
vzťahovať na Ježiša Nazaretského.20

Vďaka Platónovmu svedectvu sa stal živým tento príklad obety za dodržanie spravodlivosti a poslušnosti voči
zákonom. Platóna táto hraničná situácia v živote Sokrata ho pohla natoľko, že sa stal akoby prorokom ďalšej pre
dejiny najdôležitejšej obety. Konkrétne ide o jeho obraz
ukrižovaného spravodlivého.

Skutočnosť obety Ukrižovaného spravodlivého nás núti
k existenciálnemu precíteniu toho, čo sa udialo pri tejto
obete. Tajomstvo obety na kríži nestojí pred nami len tak,
ale týka sa nás samých, pretože má takú silu, že môže dať
novú kvalitu ľudskému životu. A tak v perspektíve kríža
sa objavujú rôzne existenciálne dimenzie, ktoré sa bytostne môžu dotknúť každého jedného z nás. Dráma Ježišovho utrpenia sa ukazuje nielen ako niečo väčšie, ako to bolo
v predošlých príkladoch, ale aj v úplne novom kontexte.
Nejde už iba o individuálnu drámu, ale práve o to, že Ježišova obeta, utrpenie a smrť sú proexistenciou.

Vo svojom diele Štát v dialógu Sokrata s Glaukonom,
vložil práve do Sokratových úst otázku: akého zaobchádzania by sa na tomto svete dostalo úplne spravodlivému
človeku? Po procese so Sokratom prišiel k záveru, že spravodlivosť nejakého človeka by bola úplná a osvedčená až
potom, keby zobral na seba zdanlivú nespravodlivosť, lebo
až potom by sa ukázalo, že nekoná podľa mienky ľudí, ale
že nástojí na spravodlivosti iba kvôli nej samej.17 V diele
Politea dokonca prorocky napísal o budúcom ukrižovaní
spravodlivého: „Lebo potom povedia, že spravodlivý bude
za týchto okolností zbičovaní, zmučený, zruinovaný, že mu
vypália oči a že po všetkých potupách ho ukrižujú.“18
Na základe filozofického myslenia sa vytušilo, že dokonalý spravodlivý v tomto svete musí byť ukrižovaný spravodlivý. Tento text napísaný 400 rokov pred Kristom sa
istotne dotkne každého kresťana. Čiže v týchto slovách je
predtucha novej a ďalšej existenčnej skutočnosti. Keď sa
zjaví dokonalý spravodlivý, stane sa z neho ukrižovaný,
justíciou vydaný na smrť, v čom je síce istá analógia k prípadu Sokrates, ale práve táto nová hraničná situácia otvára cestu k úplne novému existenciálno-antropologickému
chápaniu obety.
Ukrižovaný spravodlivý
„Ak je spravodlivý Božím synom, skúšajme ho potupou
a mukami, aby sme poznali jeho pokojnosť a vyskúšali jeho pevnotu. Odsúďme ho na smrť najpotupnejšiu...“
(Múd 2, 18-20).
Kniha múdrosti19 píše o spravodlivom, ktorý bude vydaný napospas utrpeniu. Môžeme sa nazdávať, že autor uvedeného citátu mohol poznať Platónov koncept osudu spravodlivého a inšpiroval sa ním. Obaja predpovedajú osud
dokonale spravodlivého človeka na tomto svete, a dochádzajú k záveru, že skončí na kríži. Je viac ako pravdepodobné, že Kniha múdrosti nadviazala na túto filozofic-

17. Porov.: PLATÓN.: Štát. Bratislava : Kalligram, 2009, s. 408-410.
18. Porov.: PUCHALA, R.: Platón a Augustín. Teleológia a teológia
moci. Poprad : Mornár, 2007, s. 80.
19. Ide o najmladší spis Starého zákona, ktorého autorom je niekto,
kto veľmi dobre poznal helenistickú kultúru a grécku filozofiu. Autor
používa mnohé výrazy a pojmy z gréckej filozofie.

O existenciálnej dráme Ježišovej obety rozprávajú
všetci evanjelisti. V hlavných líniách celej udalosti sa zhodujú, ale každý z nich upozorňuje na rozličné detaily. Pre
mnohých sa táto udalosť stala len iracionálnym faktom plným absurdity a paradoxov. Ale práve existencialistický
pohľad nám pomôže v hlbšom pochopení toho, aká bola
skutočne Ježišova obeta, a akým utrpením bola doprevádzaná. Na základe mnohých odborníkov v oblasti anatómie a medicíny, sa dokážeme dnes priblížiť k existenciálnemu rozmeru uskutočnenej drámy na kríži.
Ako sme už naznačili, všetko sa začalo po slávení Veľkonočného sederu, tzv. Poslednej večeri. Zo svedectiev sa
dozvedáme, že Ježiš s učeníkmi po večeri odišiel na Olivovú horu, konkrétne do Getsemanskej záhrady, kde sa
celú noc modlil. Vedel, aké obrovské utrpenie bude musieť
podstúpiť, preto je celkom prirodzené, že zakúsil veľký
psychický stres. Strach fyzickej pominuteľnosti (pud sebazáchovy) prežívaný v Getsemanskej záhrade pramenil
z ľudskej prirodzenosti Ježiša Krista. V gréckom originále sa spomína, že išlo o agóniu („αγωνία“)21, čo znamená
v preklade smrteľný strach. Text Sv. Písma s jasným zámerom opisuje tento stav cez stekajúci pot v podobe kvapiek krvi. Je to jedinečný okamih fyzického dôkazu prežívania existencie a prítomnosti strachu. Evanjelista Lukáš,
keďže podľa tradície bol povolaním lekár, ako jediný spomína, že Ježiš sa krvou potil.22 Lekári poznajú takýto stav,
nazýva sa hematodróza. Nie je bežný, ale môže sa objavovať ako sprievodný znak vysokého stupňa psychického
stresu. Deje sa pritom to, že silný nepokoj spôsobí vylučovanie chemickej látky, ktorá naruší kapiláry v potných
žľazách. Nastane slabé krvácanie do žliaz a pot sa dostáva
na povrch zmiešaný s krvou.23
20. Porov.: RATZINGER, J.-BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský II.
Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie. Trnava : Dobrá kniha,
2011, s. 206.
21. Porov.: NESTLE-ALAND.: NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2001.
22. „A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu
pot stekal na zem ako kvapky krvi“ (Lk 22,44).
23. Porov.: STROBEL, L.: Kauza Kristus. Bratislava : Porta Libri,
2000, s. 190-191.
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Na tomto mieste môžeme aj špekulatívne uvažovať, či
vnútorný stav a rozpoloženie obetujúceho Abraháma nebol dramatickejší, keď mal priniesť obetu v podobe vraždy svojho syna. Lenže Abrahám nemal vedomosť toho,
čo bude nasledovať po tom všetkom. V prípade Ježiša je
to iné, pretože on to vedomie budúcnosti má a práve tým
je stiesnený, že vie do detailov, čo ho čaká. Preto prejav
strachu je maximálny v podobe potenia sa krvou. Aj tu
dochádza k mnohým paradoxom, ktoré si vyžaduje obeta:
ľudská slabosť a absurdná vyrovnanosť s utrpením, Božie
synovstvo a nevyhnutnosť obety syna.
Prostredníctvom medicínskych dôkazov môžeme poskytnúť pohľad aj na ďalšie časti tejto brutálnej popravy:
bičovanie a spôsob ukrižovania. O rímskom bičovaní vieme, že bolo brutálne. Bič bol upletený z kožených remienkov, do ktorých boli povkladané kovové guľky, ktoré keď
zasiahli telo, spôsobili hlboké podliatiny. Na biči boli pripevnené aj ostré kúsky kostí, ktoré sa pri úderoch zarezávali hlboko do tela a dotrhali chrbát obete. Ako bičovanie pokračovalo, údery zasahovali hlbšie ležiace kostrové
svalstvo a trhali ho na visiace pruhy trasúcich sa krvavých
kusov mäsa.24 Vieme, že mnoho ľudí pri tomto druhu bitia
zomrelo skôr, ako mohli byť ukrižovaní.
Ak obeť predsa prežila bičovanie, istotne dostala hypovolemický šok, čo znamená strata veľkého množstva krvi.25 To následne spôsobilo, že krvný tlak prudko klesne,
čo spôsobí zamdlenie alebo kolaps; obličky prestanú produkovať moč, aby udržali v tele zostávajúci obsah tekutín
a obeť začne byť veľmi smädná, pretože telo si žiada tekutiny ako náhradu strateného objemu krvi.26 Keď sa Ježiš
potácal strmou cestou na miesto popravy a niesol priečne brvno kríža, bol v hypovolemickom šoku. Preto správy
z evanjelií hovoriace o tom, že Ježiš na krížovej ceste niekoľko krát odpadol a musel mu pomáhať istý Šimon (porov. Mk 15, 21; Lk 23, 26), sú pravdivé.
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plnom vedomí.27 Preto aj zvolanie „Žíznim“ (porov. Jn 19,
28) je pri hypovolemickom šoku opodstatnené.
Z vypovedaného bol Ježiš, ešte skôr než mu klincami
prebili ruky a nohy, vo veľmi kritickom stave. A takto sa
dostávame k záverečnej najdramatickejšej fáze, ku krížu
ako prostriedku a miesta zavŕšenia tejto obety.
Keď Ježiš prišiel na miesto ukrižovania, položili ho na
zem, rozpažili mu ramená a priklincovali ho na brvno,
ktoré niesol. Zvislá časť kríža bola trvalo vsadená do zeme
na popravisku. Rimania používali zašpicatené klince, ktoré prebili človeku cez zápästie asi 3 cm pod dlaňou. Ak by
ich prebili cez dlaň, tá by sa roztrhala a človek by z kríža spadol. Klin mal preraziť mediálny nerv, ktorý je najväčším nervom vedúcim do dlane. Ježiš v tej chvíli musel
znášať neznesiteľnú bolesť. Potom ho vyzdvihli a priečne
brvno, na ktoré bol už pribitý, pripevnili na vertikále kríža. Následne mu klinom prebili nohy, pričom mu znova
porušili nervy.28
Keď už trpiaca existencia obetovaného takto visela,
ukrižovanie sa stalo pomalým umieraním, na konci ktorého sa ukrižovaný zadusil. Tlak na svaly a bránicu spôsoboval, že keď ukrižovaný chcel vydýchnuť, musel sa
nadvihnúť, aby sa napätie svalov na chvíľu uvoľnilo. Pri
vydýchnutí bolo jeho telo vypnuté a zase, keď sa potreboval nadýchnuť, tak dotrhaným chrbátom sa zaprel do neopracovaného dreva kríža. Takto sa to opakovalo, až dovtedy, kým sa tak nevyčerpal, že sa viac nedokázal nadvihnúť a vydýchnuť.29 Ako sa mu spomaľoval dych, dostával
sa do stavu respiračnej acidózy30, ktorá vedie k nepravidelnému rytmu úderov srdca.31
Keď si Ježiš uvedomil, že mu prestáva biť srdce, vedel,
že je na prahu smrti. Hypovolemický šok vyvolal rýchlu
frekvenciu srdca, ktorá spôsobila jeho zlyhanie. A potom
zomrel na zastavenie činnosti srdca.

Veľmi realisticky je stvárnená aj situácia, ktorú si možno ani nemusíme všimnúť a pritom veľa napovedá nielen
o prijatí, ale aj prežívaní utrpenia. Bolo zvykom, že na začiatku popravy Rimania ponúkali obetiam nápoj, ktorý
mal otupiť zmysly, aby ľahšie vydržali neznesiteľné bolesti. Podľa dostupných správ Ježiš tento nápoj odmietol (porov. Mt 27, 34; Mk 15, 23) a svoje utrpenie chcel znášať pri

Z tohto formálneho opisu Ježišovej obety, ktorú priniesol za mnohých, musíme vyvodiť istú konklúziu. Ježiš Nazaretský napriek svojej vedomosti o tomto krutom
treste pre spravodlivého, nebránil sa uväzneniu (porov. Mt
26, 50-54; Mk 14, 48-49; Lk 22, 52-54; Jn 18, 11-12) a ne-

24. Dostupné na: http://misie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=442:fyzicke-utrpenie-krista-lekarske-hadisko&catid=120:vieroune-temy&Itemid=219
25. Hypovolemický a hemoragický šok je sprievodným stavom pri
mnohých úrazoch, ktoré by samotné nemuseli viesť k úmrtiu postihnutého. Po zastavení srdca, dýchania, krvácaní a bezvedomí je šok piatym najčastejším stavom ohrozujúcim život. Nastáva porucha funkcie
buniek a bunkového metabolizmu a vedie k ireverzibilnému poškodeniu orgánov. Hypovolemický šok je spôsobený nedostatočnou náplňou
cievneho riečišťa. (Porov.: DOBIÁŠ, V.: Hypovolemický hemoragický šok. Dostupné na: http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_
view&pdf_id=1723&magazine_id=1)
26. Dostupné na: http://sk.medixa.org/choroby/peritonitida

27. Porov.: RATZINGER, J.-BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský II.
Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie. Trnava : Dobrá kniha,
2011, s. 213.
28. Porov.: STROBEL, L.: Kauza Kristus. Bratislava : Porta Libri,
2000, s. 192-194.
29. Porov.: STROBEL, L.: Kauza Kristus. Bratislava : Porta Libri,
2000, s. 194.
30. Kysličník uhličitý je v krvi rozpustený ako kyselina uhličitá, čo
spôsobuje, že sa zvyšuje kyslosť krvi. Príčinou je znížená pľúcna ventilácia čo zapríčiňuje nedostatočnú elimináciu oxidu uhličitého.
31. Dostupné na: http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/_media/vyuka/
acidoza_2010_.pdf
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obhajoval sa na svojom súdnom procese32. Dobrovoľne sa
poddal tejto najukrutnejšej forme mučenia a prijatím smrti zašiel až na prah svojej vlastnej existencie. Na kríži už
Ježiš Kristus nepociťoval strach, žiadnu budúcu stiesnenosť, lebo všetko čo mal vykonať, bolo už dokonané. Zostal už len očakávaný moment príchodu smrti, ktorú musí
prijať úplne sám, preto v tejto chvíli nastáva moment pre
úzkosť33. Ide o samotu v osobnom prijatí smrti, čo je niečo
úplne existenciálneho charakteru. „Smrť značí rozhodujúci zážitok v osude osobnosti, prerušenie kontaktov so svetom. No neznačí prerušenie jej vnútornej existencie, ale
značí koniec existencie sveta, ktorý bol pre osobnosť tým
iným. Vykročenie osobnosti k plnosti večnosti predpokladá smrť, ako skok cez priepasť.“34
Záver
Špekulatívne sa môžeme ešte opýtať: Má zmysel obeta?
Alebo aká musí byť sila motivácie, ktorá núti človeka priniesť obetu?
Podľa moderného filozofa Buytendijka práve veľké utrpenie zakúšané v bezmocnosti robí človeka urodzeným
a oddeľuje ho od ostatných. V existenciálnej skúsenosti
vlastnej bezmocnosti, spojenej s veľkým utrpením, dochádza k prekonaniu vlastného ja. Zmysel bolesti sa naplní až vtedy, keď prostredníctvom nej sa osoba môže vedome zúčastniť dramatickej reality a jej život vyústi do
nového priestoru.35 A tak k vyššej personalizácii človeka
dochádzame práve cez existenciálne motivované zážitky či skúsenosti s bolesťou alebo utrpením. Preto aj Ježiš Kristus skôr než zomrel, najprv zakúsil celú úzkosť
opusteného človeka. Oproti pýche spočívajúcej v úsilí rovnať sa Bohu tu stojí prijatie ľudského bytia do posledných

32. Samotný súdny proces s Ježišom v mnohom pripomína súdny
proces so Sokratom. V oboch procesoch vidíme isté spoločné črty. Obidvaja mohli požiadať o milosť a zachrániť si život, ale každý z nich mal
individuálne poslanie, ktoré by zradili, keby nezašli až do konca. A tak
sa vydali smerom k utrpeniu a smrti. Istú paralelu by sme mohli vidieť
aj v rozhovore medzi Sokratom a jeho žalobcami, alebo medzi Ježišom
a Pilátom.
Žaloba, že Ježiš sa vyhlasuje za židovského kráľa, znela veľmi vážne.
Pilát vedel, že Ježiš nevyvolal nijaké povstalecké hnutie. Rímske úrady
si neboli vedomé ničoho, čo by nejakým spôsobom ohrozovalo právny
poriadok. Preto podľa rímskych právnych a vládnych predpisov, sa Ježiš ničoho vážneho nedopustil. Po výsluchu bolo Pilátovi jasné, že Ježiš nie je politický burič a jeho posolstvo pre Rimanov nepredstavuje
nebezpečenstvo. Pilát sa i napriek tomu v procese s Ježišom rozhodol
pre účelovú pravdu. A jeho zvolanie „Ecce homo“ vypovedá o tom, že
pravdivosť človeka je jeho nepravdivosť. (Porov.: RATZINGER, J.-BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský II. Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie. Trnava : Dobrá kniha, 2011, s. 187-192)
33. ,,Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš zvolal mocným
hlasom a vydýchol.“ (Mk 15,34.37)
34. BERĎAJEV, N.A.: O otroctví a slobodě člověka. Praha : Oikoymené, 1997, s. 44.
35. Porov.: LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006, s. 312-313.
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dôsledkov a prekonanie jeho vlastného ja ( porov. Flp 2,
6-11).36
Skúsenosť obety je vždy vzorovou existenciálnou skúsenosťou, v ktorej odovzdávame seba ako výmenu za
vyššie hodnoty. Tým demonštrujeme vernosť hodnotám
a možnosť utvárania človeka cestou otvorenia sa Transcendencii.
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Nech počúvajú Mojžiša a prorokov
Psychologicko-teologické aspekty podobenstva o boháčovi a Lazárovi
(Lk 16,19-31)
Let Them Listen to Moses and the Prophets
The exploration of the human nature by the actors of the Parable of a rich man and Lazarus (Luke 16: 19-31) in the
light of the theological message of the story points to a more complex interpretation of the reasons for the rejection
of the evangelization of Jesus by his contemporary opponents. The functionality of the basic psychological processes
of the listeners to the Gospel anticipates their openness for acceptance. Conversely, their lack of such a capacity or
striving for material good prevents them from knowing, accepting and putting the Word of God at work. The Parable of the rich man and Lazarus from shows how the situation of the actors of this story fundamentally changed
after his death and describes the implications of their refusal to listen to Moses and the prophets during his lifetime,
one of which being the obligation to undergo purgation of their basic human capabilities in eternity. Jesus’ argumentation supports the unique efficiency of listening to the Word of God for a renewal of the basic psychological
processes within a person, which along with the human maturing leads to a conversion, and enables the person to
accept the gift of eternal life.

Náčrt problému
Realita smrti, a tým i kvality posmrtného života zvyčajne provokuje k protichodným postojom. Bežný človek sa
s ňou radšej nezaoberá, alebo hľadá odpovede prostredníctvom východných náboženstiev, neurobiológie, či
okultných praktík. K viere v posmrtný život orientuje
celá Biblia, avšak o jeho charaktere sa vyjadruje skromne.
V priblížení individuálnej eschatológie zachádza Sväté
písmo najďalej podobenstvom o boháčovi a Lazárovi. Typicky lukášovská vnímavosť na psychologické skutočnosti v tomto rozprávaní vyvoláva otázku o užitočnosti viesť
dialóg s poznatkami humánnych vied, konkrétne s pohľadom psychológie, aby sa mohli dnešnému človeku rukolapnejšie priblížiť eschatologické skutočnosti. A spätne,
môže humánne posolstvo podobenstva napomôcť lepšie
pochopiť úlohu Svätého písma v dozrievaní človeka?
Ježišova evanjelizácia bola otvorená pre všetkých, ale
nie všetci boli otvorení pre ňu. Už ohlásenie mesiášskych
čias Izaiášom bolo výstražným svedectvom o tom, že Boží
ľud síce vidí, ale nepozná, počúva, ale nerozumie (Iz 6,910; porov. Lk 8,9-10.18). Spása prichádza do srdca človeka prostredníctvom videnia a počutia. Jej prijatie je preto podmienené ochotou nechať si tieto základné ľudské
schopnosti Ježišom, jeho znameniami i slovom, uzdravovať a očisťovať (Lk 4,18). Exemplárnou ukážkou postoja farizejov, ktorí Ježiša videli, ale nespoznali, počúvali,
ale ho neprijali, je podobenstvo o boháčovi a Lazárovi (Lk
16,19-31).1 V článku sa pokúsime identifikovať základné
psychologické procesy protagonistov príbehu, nakoľko
1. Pojem boháči sa u Lukáša de facto rovná pojmu farizeji a znalci
Zákona; podobne pojem chudobní sa zhoduje s pojmom mýtnici a hriešnici (porov. JOHNSON, L. T. Evangelium podle Lukáše, s. 146).
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nám to Lukášova narácia Ježišovho podobenstva v kontexte o jeho odporcoch dovoľuje.2 Smerodajné pozorovania využijeme pri záverečnej teologickej interpretácii podobenstva.
Boháč v pozemskom živote
Prvá postava podobenstva, boháč, mal zdroje v podobe
prostriedkov: prepych v oblečení a v jedení, teda zrejme
i zdravie (v. 19), čo mohlo spôsobovať jeho identifikáciu
s tým, čo mal. Vzhľadom na kognitívnu, t. j. poznávaciu
dimenziu, sa boháč v prvej časti podobenstva javí ako nevidiaci, nepočujúci a nepoznajúci: nevie, čo sa deje na prahu jeho domu.3 Pravdepodobne bol neustále ponorený do
vlastného sveta, v ktorom vnímal seba ako prepychovo ob-

2. Pod základnými psychologickými procesmi rozumieme poznávanie, emotivitu a konanie osoby. Podľa Prokopa Remeša sa v súčasnosti
psychologickému prístupu k Písmu venujú hlavne dva smery. Jednak je
to hlbinne analytický prístup k Biblii, ktorý ako prvý rozvinul Eugen
Drewermann. Vychádzal z predpokladu, že autori Biblie premietali do
biblických príbehov archetypálne obrazy svojho nevedomia, a že tieto
majú moc rezonovať s obrazmi v čitateľovi. Druhým smerom je existenciálne analytický prístup, ktorý vychádza z logoterapeutickej školy Viktora E. Frankla a jeho žiaka A. Längeho. Podľa nich predstavuje
každá situácia výzvu pre ľudské svedomie k naplneniu nejakého zmyslu (porov. REMEŠ, P. – HALAMOVÁ, A. Nahá žena na střeše, s. 2021). Psychodynamická interpretácia v súlade s biblickou antropológiou,
z ktorej vychádzame, môže spájať niektoré z výhod oboch predchádzajúcich prístupov, t. j. vziať do úvahy existenciálne otázky a hodnoty
a zároveň i emotívnu dimenziu človeka s možnými vplyvmi nevedomia
na jeho konanie. Podľa Jiřího Mrázka sa psychoterapeutickému prístupu
k podobenstvám venujú autori Christoph Kähler a Nossrat Peseschkian
(porov. MRÁZEK, J. Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, s.
13-14). Odkaz: PESESCHKIAN, N. Psychoterapie v kažodenním životě, Brno : Cesta, 2000.
3. Konatívny (angl. conative – schopný konať; lat. conatio – úsilie,
snaha): vôľový, intencionálny, operatívny.
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lečeného, hodujúceho a za svoju bránu už nedovidel. Príbeh síce nehovorí, že žobráka pri vchode nechcel vidieť,
ale ak tam Lazár ležiaval (v. 20), musel do neho takmer zakopávať. To, že doslova pohodeného chudáka v jeho ťažkej
situácii nevidel ani nepočul, signalizuje i jeho emotívnu
otupenosť: nemal súcit s biedou, ktorá žila vedľa neho. Takýto stav jednostranných, či zablokovaných kognitívnych
a emotívnych funkcií môže vznikať ako následok uplatňovania obranných mechanizmov, napríklad projekcie, alebo racionalizácie typu: „zavinil si to sám“.4 Boháčov stav
pred smrťou možno kvalifikovať ako neľudskosť či tvrdosť srdca. Nenechával sa vyrušovať na kognitívnej ani
na emotívnej úrovni, bol uzavretý sám do seba, čoho samozrejmým dôsledkom bola aj absencia konatívnych procesov, t. j. adekvátnych skutkov: pre Lazára neurobil vôbec nič, neprejavil dobrú vôľu, neurobil rozhodnutie ani
pokus či náznak ústretovosti. Nekonal síce žiadne zlo, zlé
však bolo to, že nekonal dobro. Majstrovsky je v podobenstve vykreslené, že boháč nevidel, ale jeho rituálne nečisté psy videli; boháč necítil, ale psy cítili; boháč nekonal,
ale psy lízali (v. 21b). Jeho smrť dôkladne odhalila, že nevidel ani duchovne: nepoznal Zákon, a pravdepodobne ani
iné ušľachtilé ľudské a duchovné hodnoty.
Lazár
Druhá postava, žobrák Lazár, nemal zdroje: bol bez
možností, bez zdravia (v. 20), bez síl (v. 21). Mal však
meno, ktoré reprezentuje jeho osobnú dôstojnosť pred poslucháčmi príbehu i pred Bohom.5 Nevieme, v čom tkvel
dôvod jeho diametrálne rozdielnej životnej situácie. Keďže Ježiš o tom v príbehu nehovorí, nie je to podstatné.
O základných psychologických procesoch Lazára sú
v podobenstve iba malé náznaky. Obraz jeho líhania
na zemi pri vstupe do boháčovho domu (v. 20) prináša
z kognitívneho hľadiska možnosť vidieť veci zdola, a teda
veľmi reálne. Zdá sa, že niečo o boháčovi vedel a pravdepodobne cez pootvorené dvere videl padajúce zvyšky jedla, po ktorých lačnel (v. 21). To, že po nich túžil (emotívny
aspekt), odhaľuje jeho normálne ľudské potreby, ktorých
konštantná frustrácia však nebola zvýraznená hnevom či
závisťou. Podľa Ježišovho rozprávania mohol byť emotívne, napriek enormnému utrpeniu (vv. 20-21) pokojný,
čo by poukazovalo na jeho osobnú integritu. Lazár v prí-

4. Viacerí autori pripomínajú, že Ježiš chce podobenstvom narušiť
stereotypný židovský predsudok, že bohatstvo je Božie požehnanie, trápenie však trestom, alebo že každý sa má tak, ako si zaslúži. Lazárove
vredy, pripomínajúce malomocenstvo, mohli takéto predsudky podčiarkovať.
5. Porov. ROSSÉ, G. Il Vangelo di Luca, s. 641. Lazár je grecizovaná
forma hebrejského, respektíve aramejského mena ´El´azar (Boh pomáhal; Ex 6,23), Áronovho syna. V Bodmerovom papyruse XIV (P75) má
uvedené meno aj boháč, volá sa Neues (porov. Jančovič, J. Biblický papyrus Bodmer XIV vo Vatikáne. In: Katolícke noviny, roč. 122,
2007/18, s. 12).
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behu má svoje meno, svoju bolesť, svoju tvár a v porovnaní s boháčom sa javí omnoho skutočnejší.6 Vzhľadom
na konatívnu funkčnosť pre slabosť z hladu i pre chorobu
isto nebol schopný vonkajších výkonov. Spôsob, ako ho
Ježiš vykreslil, nám však dovoľuje predpokladať, že konal vnútorne: spracúval vlastné trápenie do trpezlivej odovzdanosti.7 Proti svojmu utrpeniu neprotestoval – akoby
mu bolo stále jasnejšie, že môže mať zmysel. Jeho osobnú
dôstojnosť, a teda aj integritu, odhalila smrť.8 Podľa Ježišových slov bol Lazár na posmrtný život pripravený, lebo
sa dostal do oblažujúcej náruče otca Abraháma (porov. Lk
6,20b).9
Boháč po smrti
Iná je posmrtná situácia boháča (porov. Lk 18,24-25).
V pekle10 v mukách pozorne pozdvihol oči a zďaleka videl
Abraháma i Lazára (v. 23).11 Teraz už Lazára vidí a pozná
aj z diaľky, ba nazýva ho jeho menom. Rozprávanie ukazuje, že po smrti sa skutočnosti objavia v pravom a objektívnom svetle, nie podľa iluzórneho sveta vlastných
predstáv, a že utrpenie pomáha lepšie vidieť, poznať, chápať, t. j. očisťuje kognitívne schopnosti človeka. Po smrti boháč začal aj pociťovať bolesť, najmä vo forme smädu
(v. 24; porov. Lk 6,25), čo naznačuje prebúdzanie ďalších
emócií. Začal aj konať, čo za života nemusel, dokonca prosiť, ba žobrať – úlohy sa v podobenstve dokonale vymeni-

6. Porov. MRÁZEK, J. Lukášovská podobenství, s. 110.
7. Porov. LEAL, J. Vangelo secondo Luca, s. 342.
8. Porov. FAUSTI, S. Una comunità legge il Vangelo di Luca, s. 574.
9. Podobenstvo vzhľadom na posmrtný život nechce zjednodušene
povedať, že kto nedostal za života, dostane po smrti a naopak. To znamená, že pointa záslužnosti nespočíva v množstve vytrpeného, aj keď
je prijaté utrpenie – podľa skúsenosti – vynikajúcou učiteľkou milosrdenstva.
10. Lukáš, pochádzajúci z helénskeho prostredia a píšuci evanjelium
pre pohanov použil výraz hádes, ktorým sa v gréckom bájosloví označovalo podsvetie, čiže miesto pobytu duchov a mŕtvych s niekoľkými
oddelenými oblasťami podľa stupňa spravodlivosti počas života, do ktorých sa zomrelí dostávali cez temné priepasti. Okrem Lukáša (Lk 10,15;
16,23; Sk 2,27; 2,31) a Matúša (Mt 11,23; 16,18) je výraz hádes v Novom
zákone použitý v Apokalypse (Zjv 1,18, 6,8; 20,12.14) a prekladá sa ako
podsvetie (porov. 1 Pt 3,19). V Septuaginte sa týmto výrazom až na pár
výnimiek prekladá hebrejský šeol – podsvetie (Iz 14,9.11.15; Kaz 9,10).
Šeol pôvodne označoval pokoj, do ktorého odchádzajú ľudia pri smrti
(Ž 89,49); bolo to miesto tieňov (Iz 14,9) pod vodami oceánu (Jób 26,56) a miesto bez aktivity (Ž 6,6). Téza o šeoli, spolu s náukou o zmŕtvychvstaní a o odmene za pozemské správanie, sa rozvíjala v židovstve
až po exile (Dan 12,2). Šeol sa vtedy začal prezentovať s oddelenými
priestormi: jeden pre spravodlivých a tri pre hriešnikov. Takéto rozdelenie nájdeme v apokryfnej knihe 1 Henoch 22,3-13 (porov. SOUŠEK, Z.
/Ed./ Knihy tajemství a moudrosti I., s. 98-99). Niekedy však tento výraz nesie konotáciu miesta v protiklade s nebom (Am 9,2; Ž 139,8), ktorú
môže mať aj v Lk 10 a 16. Či sa týmto výrazom myslí podsvetie ako ríša
mŕtvych, alebo peklo treba zvažovať na základe kontextu.
11. V Starom zákone sa na vyjadrenie hľadenia a videnia často používajú výrazy idúce za sebou: zdvihnúť oči a vidieť (semitizmus), napr.
Gn 13,10-11.14-15; 18,2-3; 22,4; 24,63-64; Iz 60,4; v Novom zákone
napr. Mt 17,8.
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li.12 Jeho konanie však bolo vo funkcii samého seba: egocentrické, čoho dôkazom je, že sa Lazárovi za svoj nezáujem v pozemskom živote neospravedlnil, ani ho neprosil o
pomoc priamo. Stále ho považoval za niekoho pod sebou
(pošli Lazára; vv. 24.27). Chcel si ním poslúžiť pre seba:
videl druhého ešte vždy vo funkcii seba, tzn. že už síce videl lepšie, ale stále nedostatočne. Naliehal na Abraháma
možno aj preto, lebo nebol zvyknutý, aby sa jeho požiadavky nesplnili. Na druhej strane je pozoruhodné, že po
smrti má pri sebe práve toho, koho za života nechcel vidieť. Boháč zbystrel aj v rozmýšľaní: po nevypočutí svojej žiadosti ohľadom smädu ostáva aktívny a prosí za svojich bratov.
Podobenstvo podčiarkuje milosrdnú a zároveň i spravodlivú odmenu po smrti pre každého, v čom môže pohľad psychológie pomôcť hlbšie chápať niektoré skutočnosti. Ako v medicíne, tak ani v psychológii neexistujú
čarovné prútiky, ktoré by vyriešili zanedbané telesné alebo psychické problémy. Preto ak bol boháč egocentrický
na zemi, svoju zameranosť na seba si odniesol so sebou
aj po smrti (v. 24). Ak bol Lazár za života na zemi odovzdaný, taký bol aj po smrti (v. 23). Boháč mal tvrdé srdce a hoci nevieme presne, ako si ho zatvrdil, Ježišovo rozprávanie ukazuje, že za svoju tvrdosť musel po smrti niesť
ťažkú, nezvrátiteľnú zodpovednosť, ktorú už nemohol
presunúť na iného. Môžeme iba predpokladať, že k jeho
zatvrdeniu, spolu s infantilnou závislosťou na materiálnych hodnotách a nadradeným cítením, ktoré Lukáš zdôrazňuje (v. 19.24.27; porov. Lk 18,9-14), prispeli i ďalšie
obranné mechanizmy, ktorými mohol nevedome ospravedlňovať svoju bezcitnosť voči akýmkoľvek „Lazárom“.13
Aj samotné hromadenie bohatstva môže byť obranou proti autentickému sebaprijatiu, ako aj vedomiu nevyhnutnej
existenciálnej závislosti na svojom Pôvodcovi.14
Abrahámova odpoveď
Keď boháč začal preventívne riešiť, aby sa jeho bratia
nedostali do podobných múk, na jeho trojnásobnú žiadosť
mu Abrahám dal trikrát jednoznačnú odpoveď: nedá sa, je
neskoro (vv. 25-26.29.31). Tým, že zdôvodňuje prečo Lazár skončil v jeho lone a boháč v mukách, je v príbehu
akoby strážcom medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. Na
12. Porov. FENÍK, J. Cez bránu a veľkú priepasť: boháč a Lazár v texte kontrastov (Lk 16:19-31), in Verba Theologica, 1/2012 (22), s. 77-95.
13. Obranné mechanizmy zvyčajne nefungujú izolovane. Navzájom
sa môžu dopĺňať a prepájať do mnohorakých individuálnych kombinácií, podľa originálnych daností a okolností jednotlivca. V prípade zhromažďovania bohatstva by sme istú analógiu mohli hľadať napríklad
v obrannom mechanizme prehnaného aktivizmu alebo potreby zapĺňania existenciálneho prázdna, prejavujúcu sa úzkosťou zhromažďovať.
14. „Pre Lukáša bohatstvo je smrtiaca slučka. Ono totiž tvorí zdanie
istoty, ktorú len viera môže dať. Je zaujímavé, že dva hebrejské termíny mamona a ’emet sú derivátmi toho istého slova ’aman, označujúceho
istotu, stabilitu, pevnosť (Mt 6,24; Lk 16,9.11.13).“ ŠTRBA, B. Lukáš
a Skutky apoštolov, s. 20.
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zemi totiž býva dobro a zlo premiešané (porov. Mt 13,2930), často ťažko rozlíšiteľné, ale po smrti sa závoj tajomstva odhalí (porov. 1 Jn 3,2). Abrahám tak zastupuje Boží
hlas, je poslom Božej lásky (v. 22a) i spravodlivosti. Po
psychologickej stránke by preto mohol predstavovať aj autentický, po smrti vyjasnený úsudok svedomia: miesta,
kde sa Boh dotýka srdca človeka. V konečnom dôsledku
vyjadruje zmýšľanie Ježiša.
Joseph Ratzinger, odvolávajúci sa na význačných biblistov hovorí, že v tomto podobenstve šeol (v. 23) nemusel
byť definitívnym stavom, a teda by sme ho mohli chápať aj
ako očistec, čo vzhľadom na možnosť komunikácie boháča s tými, čo sú v nebi sa zdá aj príhodnejšie.15 V takomto
prípade sa podľa podobenstva bude boháčovi prostredníctvom zakúšaného utrpenia neustále zdokonaľovať zrak,
aby nevidel iba cez seba a cez svoje potreby (v. 24), ale aby
videl zároveň so spolucítením, t. j. aj z hľadiska druhého.
Bude musieť prijať krušenie svojho srdca, aby cítil nielen
smäd a chuť dobrého jedla, ale registroval aj svoje vyššie,
humánnejšie emócie a prostredníctvom nich vedel súcítiť
s každým bratom (porov. Sir 3,29). A bude sa musieť otvoriť pre konanie už nie výlučne vo svoj prospech, ale s milosrdnou láskou. Je jeho orodovanie za svojich pokrvných
prvým znakom začatej očisty?
Na podobenstvo sa môžeme pozrieť aj z iného uhla. Boháč v šeole pociťuje obrovský smäd. Nedoniesol si ho zo
svojho pozemského života ako vnútorné prázdno, ktoré sa
v živote márne snažil zaplniť hodovaním? Nenosil vo svojom vnútri silnú, autentickú túžbu po trvalejších hodnotách, ako sú šaty a prepych? Nehromadil sa v jeho srdci
dlhé roky potláčaný pálčivý smäd po láske, pravde a kráse? A napokon neodvrhol svoje zranené, neprijaté, znečistené, a predsa krásne a dôstojné ˝ja˝ pred dvere svojho
srdca, aby mohol nerušene hodovať? Pohŕdanie blížnym
môže byť dôsledkom pohŕdania sebou samým, resp. projekciou neprijatej zložky svojho ega na druhého.16

15. Tento pohľad nám dovoľuje podobenstvo aj preto, lebo po smrti sa v ňom ani jeden protagonista nestretol s Bohom. Ďalším možným
znakom dočasného očisťovania boháča je, že proti svojmu stavu neprostestuje, je s ním uzrozumený, a tiež to, že Abrahám sa ho nezrieka a nazýva ho dieťaťom (v. 25). Podľa židovského chápania trvalým
negatívnym posmrtným stavom bola gehenna (porov. RATZINGER, J.
– BENEDIKT XVI. Ježiš Nazaretský 1, s. 231-232; porov. tiež BENEDIKT XVI. Spe salvi, čl. 44-45; LEAL, J. Vangelo secondo Luca, s.
341). Podľa Gregora z Nyssy nemôže byť v pekle ten, ktorému sa pohne vnútro pri myšlienke na svojich bratov a ak aj nedostane odpoveď
od Abraháma, ktorý pomôcť nemôže, dostane ju od Otca všetkých, ktorým je Boh (porov. GARGANO, I. Lectio divina su il Vangelo di Luca,
s. 121). Podobenstvo by sme mohli chápať aj tak, že boháč nemusel byť
neodvolateľne zatratený, ale neodvolateľne bol podrobený očisťovaniu.
Stále však ostávame na rovine podobenstva, ktorého úlohou je pomôcť
správne a konkrétne pochopiť potrebu očisťovania v pozemskom živote.
16. O prínose Biblie ako zrkadla na zachytenie etáp procesu celkového ľudského dozrievania osoby porov. EGGER, W. Metodologia del
Nuovo Testamento, s. 237-240. Jedna z formačných metód na základe
Biblie spočíva v identifikovaní sa s rôznymi osobami a faktami biblického textu, a skrze ne v pochopení svojich prijatých či odmietaných
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Opak autentickej integrity osoby kvalifikuje Písmo ako
pokrytectvo (porov. Lk 12,1).17 Prejavuje sa dvojakosťou
(Lk 16,15), čiže oddelením vonkajška (správanie) a vnútra
(postoje, emócie, motívy). Pre biblické, ale i psychologické chápanie holistického obrazu človeka je pokrytectvo
nielen nepríjemným, ale aj nebezpečným stavom, ktorý
s človekom prechádza i do večnosti.18 Peklo by tak mohlo
spočívať v definitívnom, už neobnoviteľnom a očistec v
dočasnom stave odcudzenia svojmu pravému, skutočnému ˝ja˝, a tým aj Bohu a ľuďom, vo vnútornej rozpoltenosti, ktorú symbolizuje neprekonateľná priepasť spomínaná
v podobenstve (v. 26). V tomto zmysle očistec ako taký, t.
j. podstúpenie očisťovania, by mohol byť poslednou a zároveň vďaka Božej milosti definitívne realizovateľnou príležitosťou na reintegráciu vlastného ja, ktorá je nevyhnutná pre autentický a v plnosti prežívaný vzťah s Bohom
a blížnymi vo večnej blaženosti.
Boháč za života neprijal, tzn. nechcel vidieť svoju existenciálnu obmedzenosť, preto nevedel prijať ani biedu
blížneho.19 Jeho integrita na zemi nebola autentická, nosil
vo svojom vnútri zlom medzi dôstojným Božím obrazom
a falošným obrazom, ktorý si o sebe vytvoril sám. Lazár,
naopak, odovzdane niesol svoju bezmocnosť, preto sa pri
jeho smrti hýbalo nebo (v. 22).20
Teologické aspekty podobenstva
Príbeh o boháčovi a Lazárovi je jediným podobenstvom
Nového zákona, ktorého podstatná časť sa odohráva v posmrtnom živote. Väčšina biblistov sa zhoduje v názore,
že Ježiš ním nechce predstaviť, ako posmrtný život vyzerá. Jeho cieľom bolo burcovať farizejov, a najmä saducejov z ich zacielenosti na pozemské skutočnosti. Deje sa to
poukázaním na neodvratnú existenciu posmrtného života,

psychických aspektov. V psychológii sa podobnou metódou zaoberá napríklad transakčná analýza, ktorá vychádza z predpokladu, že každý
človek má v sebe zastúpené v rôznej miere a funkcii tri druhy ega (rodičovské ja, ktoré vymedzuje ohraničenia, určuje správanie a schopnosť
rastu; detské ja, ktoré je zdrojom emócií a tvorivosti; dospelé ja, ktorého
charakteristické prvky sú schopnosť vnímať realitu a hodnotiť situácie),
ktoré môžu vytvárať vnútornú konfliktnosť a premietať sa do medziľudských vzťahov (porov. HARTL, P. – HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník 40; porov. tiež REMEŠ, P. Nahá žena na střeše, s. 149).
17. Ježiš nazýva farizejov aj pokrytci (Lk 13,15; porov. 12,56).
18. Pokrytectvo je výsledkom súčinnosti rôznych obranných mechanizmov, ktorých sprievodný fenomén môže byť v psychológii nazvaný
ako „falošné ja“.
19. Z filozofického hľadiska o tom Karol Wojtyla hovorí: „Zdá sa, že
najväčšie nebezpečenstvo spočíva v tom, že nadbytok toho, čo človek
má, mu zahaľuje to, čím je a čím by mal byť“ (WOJTYLA, K. Perché
l´uomo, s. 185).
20. „Chudák Lazár, reprezentant všetkého, čo je v nás úbohé a odstrčené, zranené a urazené, hladné a smädné, prichádza do neba. Práve
to, čo je v nás stratené a potlačené prijíma Boh (podobenstvo o stratenej
ovci a márnotratnom synovi). Lebo keď človek nič nemá, tak je otvorený pre dar Božej milosti“ (GRÜN, A. – DUFNER, M. Spiritualita zdola,
s. 13).
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ktorého kvalitu si vlastnou zodpovednosťou pripravuje na
zemi každý sám.21 Podľa podobenstva po smrti už nebude
stačiť príslušnosť pokrvná ani náboženská (boháč sa považuje za Abrahámovho syna: v. 24a.27a.30a), ani modlitba už nebude vypočutá (v. 24.27.30).22 Priepasť, ktorú
si boháč vo vzťahu k Lazárovi vybudoval za života, si odniesol aj do večnosti (v. 26).23 Toto odcudzenie sa, spolu s vnútornou samotou si po smrti boháč plne uvedomil
a pokúšal sa stavať most k blížnym, a keď ho nemohol budovať s Lazárom vo večnosti (v. 26), tak sa o to pokúšal
v prospech svojich pokrvných (v. 28): oroduje za svojich
bratov v nádeji, že sa po stretnutí s Lazárom obrátia (dosl.
zmenia myslenie; v. 30). Lukáš tým nepriamo odkrýva boháčov zármutok z toho, že sa za života neobrátil on sám
(porov. Lk 16,1-8).
Zvláštnosťou tohto podobenstva je, že podobné rozprávanie o boháčovi a chudákovi po smrti sa objavuje nielen
v židovských spisoch, ale aj v egyptských a niekoľkých
gréckych podaniach, a to iba s malými obmenami.24 Podobnosť s vtedajšími príbehmi o bohatých a chudobných
po smrti sa však Ježišovho rozprávania dotýka len v jeho
prvej časti (vv. 19-26). Evidentným a známym posolstvom
tejto prvej časti príbehu je brať vážne svojho blížneho (porov. Lk 16,9), i toho najmenšieho a nezanedbávať konanie
dobra, lebo človek môže riskovať kvalitu svojho života vo
večnosti.25 Ďalším dôležitým posolstvom prvej časti podobenstva je skutočnosť, že Boh nikoho nevylučuje zo spásy – u Lazára nevidíme žiadne „zásluhy“ – t. j. Boh chce
urobiť každého šťastným, chce ho nasýtiť úplne (porov. Lk
1,53), čo hlboko korešponduje s celým Lukášovým evanjeliom ľudskosti a milosrdenstva.

21. Juan Leal predkladá ako hlavné tri argumenty tohto podobenstva o živote po smrti: 1. oddelenie dobrých a zlých; 2. šťastie prvých
a nešťastie druhých; 3. definitívnosť ich osudu (porov. LEAL, J. Vangelo secondo Luca, s. 341), čo je v rozpore so stereotypným židovským
myslením, že sa členovia vyvoleného národa, až na nejaké výnimky, do
gehenny nedostanú.
22. Porov. MRÁZEK, J. Lukášovská podobenství, s. 113.
23. Benedikt XVI. k tomu poznamenáva: „Ježiš v podobenstve o boháčovi a biednom Lazárovi predstavil na našu výstrahu obraz takejto
duše, zdevastovanej aroganciou a blahobytom, ktorá sama vytvorila neprekonateľnú priepasť uzavretosti v hmotných rozkošiach, priepasť zabúdania na druhého, neschopnosti milovať, ktorá sa teraz mení na pálčivý a nikdy neuhasiteľný smäd“ (Spe salvi, čl. 44). Obraz priepasti mohol
byť aj odrazom vzdialenosti, ktorú Ježiš vnímal zo strany svojich odporcov (porov. MRÁZEK, J. Lukášovská podobenství, s. 106-107).
24. Jiří Mrázek sa zaoberá pôvodom tohto podobenstva, tzn. v akej
miere ho Ježiš alebo Lukáš prebral. Egyptská paralela podobenstva
pochádza zo 4. st. pr. Kr., pričom židovské verzie pochádzajú pravdepodobne z egyptskej a palestínskej diaspory. Grécku verziu príbehu
dvakrát rozpráva Lukianos zo Samosaty (2. st. po Kr.). Mrázek zamieta extrémne názory, že podobenstvo je celé prebraté z profánnych prameňov, ale aj názor, že napriek veľkej podobnosti s inými príbehmi je
úplne originálne (porov. MRÁZEK, J. Lukášovská podobenství, s. 106109; porov. tiež BOCK, D. L. Luke. Volume 2: 9,51 – 24,53, s. 13611364).
25. Porov. GOURGES, M. Le parabole di Luca, s. 179-184.
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Keď Ježiš vykladal známu časť podobenstva, mohol
nadviazať na poznanie poslucháčov, a tak ich vtiahnuť do
svojho rozprávania. Prebudil v nich záujem a očakávanie,
akú obmenu vo svojom rozprávaní uplatní. A skutočne dal
príbehu nový, hlbší zmysel. Konkrétne o tom svedčí záverečná časť podobenstva, vo forme istého „prídavku“ o dôležitosti počúvať Mojžiša a prorokov (v. 27-31; porov. Lk
16,16). Preto je potrebné čítať teologické posolstvo celého
podobenstva práve z tohto hľadiska.26
Rozprávanie sa touto Ježišovou inováciou stáva názornou ukážkou toho, akou vážnou prekážkou je pre chápanie
a prijímanie Písma bohatstvo v najširšom zmysle slova.
Boháč z podobenstva nerobil nič zlé (porov. Lk 13,25-30),
iba nevenoval priestor poznávaniu a zachovávaniu Zákona, ktorý jasne upozorňuje na povinnosť poskytovať pomoc chudobným.27 Negatívnosť bohatstva nespočíva vo
vlastnení materiálnych dobier, ale v tom, že zamestnáva,
ba pohlcuje, a tým odpútava od jedného dôležitého (porov. Lk 10,42). Podobne ako návyková látka na istú dobu
kompenzuje vnútorný, existenciálny hlad človeka po Bohu
a autentických vzťahoch s blížnymi. Jednotlivec sa ním
môže nevedome utvrdzovať vo svojej zdanlivej sebestačnosti v tom zmysle, že Boha a blížneho nepotrebuje, čo
spôsobuje jeho uzatváranie sa voči skutočnejším hodnotám. Tak sa môže stať, že sa v pozemskom živote na definitívne spoločenstvo s Bohom ani s bratmi neuschopní, čo
ho urobí zúfalo prázdnym.
Písma boli a sú pre človeka cestou k Bohu i k blížnemu,
ktorú si môže, ale nemusí vybrať (v. 29; porov. Dt 30,15).
Počúvať prorokov (v. 29), resp. počúvať najväčšieho proroka Ježiša, je jednou zo základných tém Lukášovho evanjelia.28 Pričom v biblickom chápaní, na ktoré evanjelista
často nadväzuje, počúvať neznačí len nastaviť pozorné
ucho na Božie slovo, ale otvoriť mu i svoje srdce a počuté
uskutočňovať, čo vlastne znamená poslúchať. Táto skutočnosť poukazuje na porozumenie pojmu počúvania Božieho slova aj zo psychologického hľadiska. Na pozorné počúvanie a otvorenie srdca totiž v prvom rade treba „srdce“
mať, t. j. je potrebná určitá citová otvorenosť, prúdenie
zdravých emócií vo vedomí jednotlivca. Takýto vnútorný
stav vytvára predpoklad počuté prijať i hlbšie: intelektom
i srdcom zároveň. Biblický pojem počúvania v sebe totiž integruje aspekt kognitívny (poznávať Mojžiša a prorokov), emotívny (prijímať Mojžiša a prorokov) a konatívny (konať podľa Mojžiša a prorokov). Takéto integrálne
počúvanie Písem môže vieru prebúdzať, upevňovať i rozmnožovať.

26. Porov. MRÁZEK, J. Lukášovská podobenství, s. 106-115.
27. Porov. Ex 22,21-22; 23,9; Lv 19,9-10; 19,33; 23,22; Dt 10,17-19;
14,28-29; 15,1-11; 16,9-15; 24,17-18; 26,12-15; Iz 5,7-10; 30,12; 58,3; Jer
5,25-29; 9,4-6; Am 2,6-8; Oz 12,7-9; Mich 3,1-3; Sof 3,1-3; Mal 3,5 atď.
28. Porov. Lk 5,1.15; 6,17.27.47-49; 7,29; 8,8-15.18.21; 9,35; 10,16;
11,28; 14,35; 19,48; 21,38.
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Zásadná povinnosť Božieho ľudu počúvať (porov. Dt
6,4) sa prejavuje vernosťou zmluve a je charakteristickým
učením Tóry v každej jej časti.29 Lukášom často zdôrazňované slovo pokánie, obrátenie (metanoia; v. 30) vyjadruje
správnu odpoveď na počúvanie Božieho slova z úst proroka (Lk 10,13; 11,32; 13,3-5; 15,7-10). Použitie tohto výrazu v podobenstve naznačuje, že boháčov osud po smrti
nebol len mechanickým zvratom na základe nedostatkov
jeho pozemského života, ale dôsledkom neposlúchnutia
prorokov a nekajúcnosti v živote. Podobenstvo dosvedčuje, že ak niekto odmietne Boha, ako to robili farizeji (porov. Lk 16,14), tak Boh odmietne jeho (Lk 16,25.29.31).30 Je
dôraznou odpoveďou Ježiša na neveru farizejov,31 ktorí sa
mu posmievali práve v otázke odporúčania chudoby (Lk
16,14). Ježiš sám svedčí o istej neužitočnosti svojich zázrakov v galilejských mestečkách (Lk 10,13) a väčšej dôležitosti duchovných ako telesných znamení (Jn 14,11; Lk
11,27-28; Lk 20,29).32 Podobenstvom poukazuje na skutočnosť, že zázraky – i tie najväčšie – samy osebe k viere nepomôžu (v. 31), ale že je potrebná cesta počúvania Božieho
slova (vv. 29.31; porov. Lk 11,31-32; 24,27-44; Jn 5,46n).33
Ježiš prostredníctvom Abraháma, ktorý je v tomto príbehu „teologóm“, interprétom podobenstva, nepriamo odkazuje nielen boháčovým „bratom“, t. j. farizejom a najmä
saducejom (v. 29), ktorí sa vysmievali z večného života,
ale všetkým žijúcim, že najbezpečnejšou cestou pre nadobudnutie správneho videnia a chápania, bratského súcitu i ochoty konať skutky milosrdenstva v živote, je počúvanie a zachovávanie Mojžiša a prorokov.34 Poznávanie
Písem (kognitívny aspekt), ich prijatie (emotívny aspekt)
a poslúchanie (konatívny aspekt) postupne očisťuje celého
človeka smerom k správnemu mysleniu, cíteniu i konaniu,
a teda k obráteniu a k dosiahnutiu Božieho milosrdenstva
v pozemskom i posmrtnom živote.35

29. Porov. JOHNSON, L. T. Evangelium podle Lukáše, s. 270-271.
30. U Lukáša sa farizeji často stotožňujú s úlohou odporcov prorokov. Porov. JOHNSON, L. T. Evangelium podle Lukáše, s. 266-274.
Azda je vhodné dodať, že toto odmietnutie Abrahámom je v podobenstve veľmi zreteľné a jasné, avšak je komunikované s láskou (otec –
synu, dieťa), s patričným vysvetlením, čím sa podobenstvo podstatne
líši od judaistických spisov tých čias (porov. GOURGES, M. Le parabole di Luca, s. 175).
31. MÜLLER, P.-G. Evangelium sv. Lukáše, s. 133.
32. Porov. TOB (talianska verzia ekumenického prekladu Biblie,
2009), s. 2382.
33. Túto situáciu môžeme z hľadiska nevery niektorých Ježišových
poslucháčov porovnať so zázrakom vzkriesenia Lazára z Betánie, ktorého dôsledkom bola ešte rozhodnejšia snaha popredných mužov Ježiša
odstrániť (Jn 11,45-53).
34. Vzhľadom na kontext podobenstva môžeme usúdiť, že ide o počúvanie a zachovávanie celého Svätého písma (porov. JOHNSON, L. T.
Evangelium podle Lukáše, s. 270-271).
35. Aby poslúchanie Božieho slova nebolo viac-menej voluntaristické, a tým i nestále, je potrebné adekvátne zapojenie emotivity, ktorá prehlbuje a harmonizuje kognitívnu a konatívnu činnosť. Emócie
sú zároveň prirodzeným zdrojom energie pre kontinuálne poznávanie
a uskutočňovanie Božieho slova.
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Záver
Keď sa farizeji posmievali Ježišovi za jeho požiadavky
na chudobu (Lk 16,14), smiali sa zároveň z jeho milosrdenstva. Pri prechode zo života do večnosti je však naň odkázaný každý (porov. Jak 2,13). Ako v živote potrebuje chudobný bohatého, tak isto, ba ešte väčšmi, bude potrebovať
po smrti bohatý chudobného. Spása prichádza cez chudobných, lebo oni sú znamením a „sviatosťou“ Krista (porov. Mt 25,31-46).36 V súvislosti s predchádzajúcou časťou
článku môžeme dodať, že ignorovanie, alebo vyháňanie
vedomia vlastnej chudoby zo svojho vnútra, môže byť zároveň aj vyháňaním Krista, a tým aj zbavením sa radosti, útechy a v konečnom dôsledku i neba. Na druhej strane ako boli starozákonní židia bohatí na Zákon, zmluvu a
prisľúbenia, tak sme teraz skrze Krista ešte viac bohatí ich
naplnením v Novom zákone, ktorý treba počúvať a Novej
zmluvy, ktorú treba zachovávať, lebo v Písme je všetko, čo
potrebujeme pre spásu. Ako kresťania Novej zmluvy, stali
sme sa bohatými skrze Krista, ktorý sa stal pre nás Lazárom (porov. Mt 25,40.45; 2 Kor 8,9; Flp 2,7n; Hebr 13,12; 1
Pt 2,24; porov. tiež: Ž 22,7; Iz 53,5).37 On, Zmŕtvychvstalý,
je najväčším znamením38 prečo počúvať Božie slovo a ako
si ním nechať pretvárať srdce, aby mohlo byť pre každého
potešením39 tu i vo večnosti.

ISBN 80-86498-22-0. MRÁZEK, J. Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Jihlava : Nakladatelství Mlýn, 2010. 214 s. ISBN 978-8086498-38-6. MÜLLER, P.-G. Evangelium sv. Lukáše : Malý Stuttgartský komentář. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. 175
s. ISBN 80 -7192-261-7. RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI. Ježiš Nazaretský : Od krstu v Jordáne po premenenie. Prvý diel. Trnava : Dobrá
kniha, 2007. 386 s. ISBN 978-80-7141-579-4. REMEŠ, P. – HALAMOVÁ, A. Nahá žena na střeše. Praha : Portál, 2004. 197 s. ISBN 80-7178921-6. ROSSÉ, G. Il Vangelo di Luca : Commento esegetico e teologico.
Roma : Città Nuova Editrice, 2006. 1060 s. ISBN 88-311-3615-1. SOUŠEK, Z. (Ed.) Knihy tajemství a moudrosti I. Mimobiblické židovské spisy : Pseudoepigrafy. Praha : Vyšehrad, 1998. 381 s. ISBN 80-7021-144X. ŠTRBA, B. Lukáš a Skutky apoštolov : Úvod k lektúre Lukášovho
diela a vybraných statí. RKCMBF UK, Badín, 2010-2011. Nepublikovaný študijný materiál. WOJTYŁA, K. Perché l´uomo : Scritti inediti di
antropologia e filosofia. Milano : Arnoldo Mondadori editore S.p.A.,
1995. 318 s. ISBN 88-04-39942-2.
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Zapojenie kresťanskej komunity
v starostlivosti o umierajúcich
pacientov
„Nevieme robiť veľké veci, iba malé s veľkou láskou.“ Bl. M. Tereza
Involvement of Christian Community in the Care for Dying Patients
The study explores a broader community involvement in the palliative care for dying patients and shows why
family members and various community volunteers need to be fully present and bear witness to them. The author
considers this a vital embodiment of the nature of humans as relational beings since we can all embrace a dying
patient’s journey as an expression of our own humanity and become caring companions for dying patients. This
is based on three arguments: (1) our human existence is always embodied and relational; (2) as human beings we
form an interdependent community, i.e. we are always dependent on each other; and (3) caring presence is always
mutually enriching and transformative.

Úvod
Smrť je prirodzenou súčasťou života človeka. Starostlivosť a sprevádzanie umierajúceho človeka môže byť
najväčšou službou, ktorá sa jemu a jeho rodine poskytuje. Otázkou zostáva, či samotná starostlivosť a sprevádzanie je len úlohou ošetrovateľského tímu alebo aj úlohou
kresťanskej komunity a jej členov. Táto štúdia vyzýva ku
kolektívnej spolupráci odborníkov v ošetrovateľskej starostlivosti ako aj k zapojeniu kresťanskej komunity v starostlivosti o umierajúcich pacientov v paliatívnej starostlivosti. Tento aspekt zapojenia sa kresťanskej komunity do
ošetrovateľskej starostlivosti predstavuje totiž pre kresťanov dôležitý rozmer v ich náboženskom živote, pretože
prijatie umierajúceho pacienta je prejavom rešpektovania
dôstojnosti človeka, výrazom človečenstva, vzájomného
prepojenia a možnosťou ako byť oporou na jeho ceste utrpenia a umierania. Dôvodom pre zapojenie sa kresťanskej
komunity do ošetrovateľskej starostlivosti predstavujú tieto princípy: 1) naša ľudská existencia je vždy interpersonálna, 2) ľudské bytosti tvoria jedno spoločenstvo na sebe
závislých ľudí a 3) bdelá prítomnosť je vždy obojstranne
obohacujúca a transformačná.
Náčrt problému
Všetci ľudia sú odkázaní na pomoc a starostlivosť inej
ľudskej bytosti od narodenia až do smrti. Sme na sebe
vzájomne závislí v každej fáze nášho života. Remenová
analyzuje túto vzájomnú závislosť v rámci opatrovateľských vzťahov a vyhlasuje, že „účasťou na našej schopnosti trpieť môžeme odhaliť jednoduché a hlboké spoje-
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nie medzi našou vlastnou zraniteľnosťou a zraniteľnosťou
ostatných.“1 Navyše, naša osobná prítomnosť a aktívna
účasť v paliatívnej starostlivosti sa musí vždy vzťahovať
na celú komunitu, pretože každý človek je súčasťou väčšieho spoločenstva ľudskej rodiny. Okrem nášho osobného záväzku by mali aj právne zásady a pravidlá podporovať a povzbudzovať celospoločenskú angažovanosť byť
telesne prítomný v starostlivosti o umierajúceho pacienta,
ktorý je zverený do našej starostlivosti na základe nášho
vzájomného interpersonálneho prepojenia.2 Naša starostlivosť sa nemôže chápať oddelene od svojho sociálneho
hľadiska. Kavanaugh kriticky pripomína, že „naše životy staviame na priateľstvách, spoločenstvách a rodinách,
kde ide o viac ako o osobné potreby a pohodu. Preto je dôležité sprevádzať našich umierajúcich aj v situáciách ako
sú utrpenie a umieranie.“3 Presnejšie povedané, ak hovoríme o zapojení väčšej komunity do procesu starostlivosti o
umierajúcich pacientov a zapojení jej aktérov, musíme tu
zahrnúť nielen dobrovoľníkov, rodiny alebo rôznych odborníkov na zdravotnú starostlivosť ale aj našich susedov,
spolupracovníkov a rôznych členov náboženských obcí a
neziskových organizácií. Toto zapojenie sa do starostlivosti o umierajúcich pacientov by malo trvať tak dlho ako
trvá cesta umierajúceho pacienta, a to aj potom, keď zomrie. Musíme si byť vedomí, že umierajúci ľudia nie sú
autonómne ostrovy, ale skôr ľudské bytosti závislé a otvorené prijať pomoc druhého človeka. Tu Kavanaugh dobre
1. Porov. R. R emen, My Grandfather’s blessings, New York 2000, s.
12.
2. Porov. E. LÉVINAS, Totalita a nekonečno, Praha 1992, s. 112.
3. Porov. J. F. K avanaugh, Who Count as Persons, Washington, DC
2001, s. 154.
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poznamenáva, že sa „musíme spýtať sami seba - či už je
to študent, filozof alebo občan, ako nás môže viesť skúsenosť zranených, umierajúcich ešte k väčšej láske ich milovať a poslúžiť im, viac ako sa ich báť alebo ich zničiť.“4
Ignorancia a nezapojenie je totiž prehrou pre spoločnosť,
ale aj pre ľudstvo samo.
Na základe všetkých týchto tvrdení je potrebné zvýrazniť, že viac ako inokedy, je dnes potrebné prebudenie sa
k zodpovednosti každého človeka za človeka, ako aj nutnosť väčšej kolektívnej transformácie súčasného stavu
hierarchickej a formálnej paliatívnej starostlivosti o tých,
ktorí sú najviac zraniteľní a závisia na nás v ich utrpení a
umieraní. Tento návrh nás teda vedie k nasledujúcej otázke: čo je potrebné urobiť, aby sme komplexne pochopili
význam nášho telesného zapojenia do ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúceho pacienta? Domnievam sa, že sa
to musí začať so sebapoznaním ošetrujúceho vo vzťahu
k sebe samému a vo vzťahu k umierajúcemu pacientovi, to
znamená prichádzať k lôžku umierajúceho pacienta s dobrými komunikačnými zručnosťami, so schopnosťou rešpektovať jeho utrpenie a umieranie, jeho ľudskú dôstojnosť, aby sa naplnili potreby umierajúceho človeka podľa
jeho konkrétneho stavu a požiadaviek. Takáto osobná starostlivosť by mala viesť skôr k vzájomnej dôvere a načúvaniu svedectva umierajúcich pacientov než k sústredeniu
sa na ich liečbu.
Z praktického hľadiska je tu možné začať napr. s udržiavaním pohodlia umierajúceho, otvorenou komunikáciou a pokračovať s jednoduchými gestami ako je držanie rúk, čítaním mu z kníh alebo novín, spievaním piesní
alebo modlitbou s ním. A konečne, musíme byť úprimní
voči umierajúcim, aby sme ich neviedli do zúfalstva alebo
zmätku, ale povedať im pravdu, prejaviť im lásku a ocenenie a čo to pre nás znamená a aké obohacujúce je byť
s nimi.5
Zapojenie kresťanských komunít
do paliatívnej starostlivosti
Doteraz sme poukázali na zapojenie väčšej komunity
do procesu starostlivosti o umierajúcich pacientov. Teraz
je namieste predstaviť, aké je dôležité a zásadné zapojenie najmä kresťanskej komunity a jej dobrovoľníkov pre
paliatívnu starostlivosť. Prítomnosť kresťanských dobrovoľníkov a spoločenstiev v paliatívnej starostlivosti
o umierajúceho človeka musí byť vnímaná nielen v rámci
vzájomných vzťahov ale aj ako bdelá prítomnosť, v ktorej
Božia starostlivosť a láska sa prejavuje prostredníctvom
4. Tamže, s. 155.
5. Viac o tomto praktickom hľadisku: K. BARBY a kol., Opatrovanie
ťažko chorých a umierajúcich, Martin: Osveta, 1988; Ľ. DERŇAROVÁ,
Ľ. RYBÁROVÁ, Potreby človeka a ošetrovateľský proces 1, Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta zdravotníctva, 2008.
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ľudí, ktorí sú na sebe závislí a vzájomne si pomáhajú rásť
do plnosti života. Morálny teológ Christopher Vogt, ktorý sa už dlhý čas venuje skvalitneniu a vytvoreniu nového
rámca pre paliatívnu starostlivosť, navrhuje nasledujúce
riešenie: „Pridanie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých
a umierajúcich do sociálnej služby farností je jeden možný spôsob ako vidieť túto starostlivosť ako súčasť života.
Každý člen komunity by mal plniť úlohu v podpore a starostlivosti o tých, ktorí umierajú.“6
Je veľmi dôležité vnímať túto službu a prácu v rámci
kresťanskej komunity nielen ako prototyp priateľstva a liturgickej služby ale aj ako prototyp pre telesnú bdelú starostlivosť s dôrazom na vzájomnú závislosť a prepojenosť
v rámci celkovej siete sociálnych vzťahov. Zdieľaním spoločnej starostlivosti a spravodlivosti v podstate túžime po
vzťahu s umierajúcimi pacientmi a sme darom pre nich,
tak ako sú oni darom pre nás. Zjednodušene povedané,
kresťanská komunita si musí byť vedomá toho, akú úlohu
zohráva ich telesnosť a duchovnosť v poskytovaní starostlivosti. Tým, že kresťanskí dobrovoľníci sú si vedomí svojej telesnej a duchovnej prítomnosti, môžu lepšie poslúžiť
umierajúcim pacientom a ich rodinám.
V súvislosti s takýmto telesným a duchovným vnímaním sa môže kresťanská komunita ešte viac zamerať na
počúvanie umierajúcich, na ich posilnenie, na spoločnú
modlitbu, na čítanie a zdieľanie správ alebo obrázkov rovnako ako poskytnúť ich rodinám dôležitú oporu a pomoc.
Kresťanskí dobrovoľníci by nikdy nemali opustiť izbu
umierajúceho pacienta bez srdečného pozdravu, ale skôr
uistiť pacienta pozdravmi ako napr. „ja sa vrátim“, alebo
„som tu vždy pre vás“, „Boh je tu s vami“ a pod. Takýto
osobný príklad kresťanského dobrovoľníka a jeho prítomnosť môže dať dobrý príklad pre ostatných dobrovoľníkov, členov rodiny ako aj zdravotníkov. Ostáva pravdou,
že niekedy ani kresťanskí dobrovoľníci nevedia čo povedať tvárou v tvár umierajúcemu pacientovi alebo čo pre
neho urobiť. Avšak, ako ľudské bytosti na sebe vzájomne
závislé, musíme venovať pozornosť aj neverbálnej komunikácii tým, že sme iba telesne prítomní pri umierajúcom
a sme schopnými prijať aj tiché svedectvo jeho utrpenia a
bolesti.
Kresťanské komunity môžu prostredníctvom svojich
vlastných pastoračných kanálov (charity) vzdelávať, radiť a organizovať diskusie s osobnosťami ošetrovacieho
procesu a paliatívnej starostlivosti alebo aj viac spoločne
uvažovať nad témami ako je smrť, umieranie, paliatívna
starostlivosť a trúchlenie, a to tak pre svojich vlastných
členov, ale aj pre budúcich pacientov a opatrovateľov. Kavanaugh ponúka riešenie: „Musíme vedieť, čo ľudská osoba znamená, ako rešpektovať jej dôstojnosť a ako sa o ňu
6. Porov. CH. Vogt, Patience, Compassion, Hope, and the Christian Art of Dying Well, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers
2004, s. 23.
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starať čo najlepšie.“7 Prostredníctvom tohto komunitného
vzdelávania a poradenstva a tiež prostredníctvom diskusií, môžu všetci členovia kresťanských komunít uvažovať
nad tým ako už teraz plnšie žiť dar života, ale tiež aj to,
ako slúžiť a byť spoločníkmi ostatných ľudí a nikdy neopúšťať niekoho, kto trpí a umiera sám. V ľudskej rodine/
komunite by nemal zostať trpiaci a umierajúci človek nepovšimnutým.
Záver
Kresťanské komunity a ich dobrovoľníci zohrávajú kľúčovú úlohu v paliatívnej starostlivosti. Totiž doba umierania je časom, keď človek skúma svoj život z rôznych uhlov
a keď si umierajúci človek/pacient často kladie existenciálne a spirituálne otázky. A práve tu je jeden z prínosov
kresťanských komunít a jej dobrovoľníkov. Môžu ponúknuť umierajúcim pacientom a ich rodinám riešenie konkrétnych duchovných otázok a dať pocit zmyslu utrpenia
a účelu života. Kresťanská komunita a jej dobrovoľníci,
vedomá si svojho poslania, môže ďalej poskytnúť svoju
telesnú prítomnosť ako kontext, v ktorom dokáže nielen
poskytnúť základnú ošetrovateľskú starostlivosť ale aj vytvoriť priestor pre svedectvo umierajúceho pacienta o svojom utrpení a umieraní, a tak mu pomôcť interpretovať
zmysluplne a duchovným spôsobom jeho osobné svedectvo, ktoré mu môže priniesť vnútorné uzdravenie a pokoj.
Konečne, zapojenie kresťanských komunít a ich dobrovoľníkov v starostlivosti o umierajúcich pacientov nie je svedectvom o popretí a boji so smrťou, ale o starostlivosti o
každú ľudskú osobu ako jednoty telesnosti a duchovnosti. Prítomnosť kresťanských komunít a ich dobrovoľníkov hovorí o prítomnosti Boha, ktorý je sprostredkovaný umierajúcim pacientom skrze ošetrujúcu starostlivosť
a telesnú prítomnosť kresťanov a celého paliatívneho tímu
ako aj svedectvom Božej lásky a milosrdenstva. Zároveň
samotná služba životu je svedectvom vzájomnej a dávajúcej sa lásky.
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Štúdie

Jozef Uram

Náboženská skúsenosť
v ranej fenomenológii
Edity Steinovej
Religious Experience in Early Phenomenology of Edith Stein
The article explores the religious experience in the following early writings of Edith Stein from philosophical perspective: “On the Problem of Empathy”, “Philosophy of Psychology and the Humanities”, “Introduction to the Philosophy”. Empathy gives access to the religious experience of another person even for atheists. The key phenomenon
of religious experience discussed in the early writings of Edith Stein is a new source of vital force in a state of exhaustion and the sentiment of safety in a hopeless situation. The philosophical considerations of religious experience
here also reflect upon the events described earlier by Edith Stein in “Life in a Jewish family” as well as in her letters.

Úvod do problematiky
Cieľom tejto štúdie je preskúmať, ako sa na náboženskú
skúsenosť pozerá Edita Steinová (1891-1942) v ranej fáze
svojej filozofickej reflexie. Keďže spomínaná mysliteľka pod vplyvom svojho majstra Edmunda Husserla (18591938) používa fenomenologickú metódu, tento náš príspevok by sme mohli nazvať aj fenomenológiou náboženskej
skúsenosti. Hoci sa Edita Steinová systematicky nezaoberá fenomenológiou náboženstva v jednom ucelenom diele,
predsa sa však tejto témy často dotýka a to už vo svojej ranej fáze uvažovania – teda ešte pred konverziou na katolícku vieru (1922). V neskoršom období sa tejto téme venuje omnoho obšírnejšie.
Najprv si všimneme prístup k náboženskej skúsenosti v ranej fenomenológii Edity Steinovej. Táto vo svojej
doktorskej práci K problému empatie už v roku 1917 pripúšťa, že je možné mať účasť na náboženskej skúsenosti,
ktorá sa nachádza vo vedomí druhej osoby. Jej Príspevky
k filozofickému zdôvodneniu psychológie a duchovných
vied, ktorých prvá časť Psychická kauzalita bola napísaná v roku 1918 a druhá časť Indivíduum a spoločenstvo
v roku 1920, možno chápať ako podklad pre možnú filozofiu náboženstva. Mysliteľka tu už výslovne používa termín „náboženský zážitok“ (das religiöse Erlebnis); robí
tak pravdepodobne pod vplyvom Adolfa Reinacha (18831917), Husserlovho asistenta a súkromného docenta.1 Úvahu nad náboženskou skúsenosťou nájdeme aj v jej Úvode
do filozofie, napísanom v roku 1921.
Až v neskoršej fáze uvažovania Edita Steinová uvádza, akým spôsobom je možné poznať Boha v rámci náboženskej skúsenosti. Robí tak predovšetkým v Cestách
1. Porov. Beckmann, B.: Phänomenologie des religiösen Erlebnisses.
Religionsphilosophische Überlegengen im Anschluß an Adolf Reinach und
Edith Stein. Würzburg: Königshausen & Neumann 2003, s. 211.

poznania Boha (1940/41) a na viacerých miestach ďalších
diel ako Konečné a večné bytie (1936), Hrad duše (1936)
a Veda kríža (1942).
V tu prítomnej štúdii budeme najprv sledovať, aký prístup k náboženskej skúsenosti má Edita Steinová vo svojich dielach pred konverziou. Priestor však následne chceme dať aj jej osobnej náboženskej skúsenosti z toho
obdobia. Jej život a myslenie totiž tvoria jednotu. Krátko
pred svojou konverziou v októbri roku 1921 píše Romanovi Ingardenovi: „Nachádzam sa pred vstupom do Katolíckej Cirkvi. Čo ma k tomu viedlo, o tom som Vám nič
nepísala. O tom sa nedá hovoriť ani písať. V každom prípade som v posledných rokoch viac žila ako filozofovala.
Moje práce sú vždy len odrazom toho, čím som sa v živote
zaoberala, lebo som už tak uspôsobená, že musím rozmýšľať.“2 Keďže diela Edity Steinovej – podľa jej vlastných
slov – sú odrazom jej života, pokúsime sa teda hľadať,
z ktorých osobných skúseností vychádza.
Náboženská skúsenosť v diele K problému empatie
Skrze empatiu alebo vcítenie sa môžeme vnímať vnútorný život druhej osoby. Ako Edita Steinová píše vo svojej
doktorskej práci Zum Problem der Empathie – možnosti
empatie sú ohraničené, pretože sa nejedná o našu vlastnú pôvodnú skúsenosť. Tým je garantovaná individualita
každého jedného človeka. Skrze akt vcítenia sa je možné dokonca aj neveriacemu filozofovi pochopiť náboženskú skúsenosť druhých, pričom pravdaže Božia existencia ešte stále ostáva v zátvorke. Husserl totiž učil svojich
študentov brať do úvahy akýkoľvek fenomén (nevynímajúc ani ten náboženský) a potom ho bez predsudkov ďalej
skúmať. Husserlova žiačka píše: „Ja sama môžem byť ne2. Stein, E.: Selbstbildnis in Briefen III. Briefe an Roman Ingarden, (ESGA
4). Freiburg im Breisgau: Herder 2005, s. 143; (78/15.10.21).
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veriaca a predsa porozumieť, že niekto iný obetuje svojej
viere všetky pozemské dobrá, ktoré vlastní. Vidím, že tak
koná a empaticky poznávam, že motívom jeho konania je
hodnotové vnímanie, ktorého korelát mi nie je prístupný
a pripisujem mu osobnú črtu, ktorú ja sama nevlastním.
Empatizujúc tak získavam typ náboženského človeka, ktorý mi je bytostne cudzí a chápem ho, hoci to nové, čo mi
tam vychádza v ústrety, zostáva ešte vždy nenaplnené.“3
Analyzujúc akt vcítenia sa, Edita Steinová pripúšťa hypotézu, že spôsob, akým Boh poznáva človeka a jeho vnútorný život, je mysliteľný analogicky ku empatii: „Tak,
ako človek zachytí duchovný život druhého človeka, tak
ako veriaci zachytí lásku, hnev, príkaz svojho Boha; nie
odlišne môže Boh zachytiť život človeka. Boh ako dokonalé poznanie sa nikdy nebude mýliť ohľadne zážitkov ľudí,
tak ako sa ľudia vzájomne mýlia ohľadom svojho prežívania. Avšak ani pre Boha zážitky ľudí sa nestanú jeho vlastnými, ani nebudú mať pre neho ten istý druh danosti.“4
Pri vcítení sa bežne nadväzujem kontakt s druhým na
základe vnímania jeho telesných prejavov. Husserlova
doktorandka si však kladie otázku ohľadom duchovných
pocitov, ktoré bytostne nie sú psychickými, teda viazanými na telo. Postuluje takto možnosť empatie, ktorá by bola
slobodná od psychofyzickej kauzality. Týmto druhom empatie by bol božský spôsob vcítenia sa, ktorý je čisto duchovný, bez nutných telesných vnemov: „V okamihu, keď
si odmyslíme telo, zmiznú tieto fenomény, avšak duchovný akt zostáva. Budeme musieť pripustiť, že Boh sa teší
z ľútosti hriešnika bez toho, aby pociťoval tlkot srdca a či
iné vnemy orgánov.“5 Ide tu o úvahu, ktorá je nezávislá od
viery v Božie jestvovanie. Idea vtelenia tu nie je vzatá do
úvahy; na podklade monoteizmu sa tu Boh berie ako čistý
duch, ako bytie dokonalého poznania (vcítenia sa) a dokonalého života (radosti).
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nia»? A nie je už aj v mylných obrazoch takejto skúsenosti
zároveň obsiahnutá podstatná možnosť reálnej skúsenosti v tejto oblasti?“6 Začínajúca mysliteľka vzápätí naznačuje cestu svojho ďalšieho filozofického bádania: „V každom prípade sa mi štúdium náboženského vedomia zdá
ako najvhodnejší prostriedok na zodpovedanie našej otázky, ako z druhej strany takáto odpoveď má veľký význam
pre oblasť náboženstva. Možnosť odpovedať na tieto otázky však ponechám na ďalšie výskumy a tu sa uspokojím
s «non liquet» (táto otázka nie je objasnená).“7
Náboženská skúsenosť v Príspevkoch
Edita Steinová zamýšľa príspevok v zborníku na počesť
Husserla Psychische Kausalität rozšíriť o druhý diel. Je
ním štúdia Individuum und Gemeinschaft, ktorá vznikla
pod vplyvom jej politickej aktivity. Celok chce pod novým názvom Beiträge zur philosophischen Begründung
der Psychologie und der Geisteswissenschaften predložiť
ako habilitačný spis. Príspevky k filozofickému zdôvodneniu psychológie a duchovných vied už umožňujú spoznať
vedecky samostatné myslenie Steinovej v pomere k fenomenológii Husserla, Schelera, ako aj voči Diltheyovi, napriek všetkej ich tematickej blízkosti. Je zaujímavé vidieť,
ako mysliteľka v Príspevkoch, t.j. v spise určenom filozofickej verejnosti, prvý raz opatrne poukazuje na význam
náboženskej skúsenosti. Ak vo svojej doktorskej práci necháva ešte otvorenou otázku, či náboženskú skúsenosť
možno vysvetliť racionálne alebo sa nakoniec ukáže ako
ilúzia a či projekcia, teraz zreteľne tvrdí, že tu ide o bezprostredne prežívanú skúsenosť.8
O náboženskej skúsenosti sa v Príspevkoch hovorí najprv veľmi diskrétne v rámci problematiky „životnej sily“
(Lebenskraft) a jej prísunu.

V závere svojej dizertačnej práce si Edita Steinová kladie otázky, na ktoré ešte nevie dať jednoznačnú odpoveď: „Ako je to však s čisto duchovnými osobami, ktorých
predstava v sebe nezahŕňa žiadne protirečenie? Vari ani
ten najmenší kontakt medzi nimi je nemysliteľný? Boli ľudia, ktorí verili, že za okamžitou zmenou ich osoby stojí účinkovanie božej milosti; iní sa vo svojom konaní cítili vedení strážnym duchom [...] Kto rozhodne, či tu ide
o skutočnú skúsenosť, alebo či tu ide o nejasnosť vlastných
motívov, akú sme našli v úvahách o «Idoloch sebapozna-

Bezprostrednou podmienkou uskutočnenia aktu vôle je,
aby tu bola prítomná životná sila, postačujúca na dosiahnutie cieľa, ku ktorému vôľa smeruje. Môže sa však prihodiť, že predsavzatie, ktoré povstáva zo slobodného impulzu, životnú silu úplne spotrebuje. A tu sa mysliteľka
otvára možnosti, ktorá presahuje ľudské sily: „V každom
prípade sa zdá, akoby predsavzatie vôle, kde poruke sú
objektívne predpoklady, avšak chýba životná sila ísť ďalej, naďalej tvorilo samo seba, rovnako ako tvorí ostatné
slobodné akty vôle. Táto úžasná schopnosť tvoriť zo seba

3. Stein, E.: Zum Problem der Einfühlung (ESGA 5). Freiburg im Breisgau: Herder 2008, s. 133-134.
4. Stein, E.: Zum Problem der Einfühlung, s. 20.
5. Stein, E.: Zum Problem der Einfühlung, s. 67.

6. Stein, E.: Zum Problem der Einfühlung, s. 135-136.
7. Stein, E.: Zum Problem der Einfühlung, s. 136.
8. Porov. Müller A.U. – Neyerová M.A.: Edita Steinová. Bratislava:
Lúč 2012, s. 124.
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impulzy zjavne poukazuje na zdroj sily, nachádzajúci sa
mimo mechanizmu individuálnej osoby; oná sila vteká do
chcejúceho ja, v ktorej je toto zakotvené. Bližšie skúmanie
tohto vzťahu, ktorý si tu nemôžeme postaviť za cieľ, privádza do oblasti filozofie náboženstva.“ 9
Hoci sa Edite Steinovej predtým zdalo, že ľudská psyché je zakorenená len v materiálnej prírode, teraz však už
zreteľne vidí, že duša je včlenená do duchovného sveta:
„Zdá sa, že sme pritom vedení k rozličným zdrojom sily,
z ktorých duchovná sila individuálnej psyché prijíma stravu: «objektívny duch» – ak smieme tak nazvať svet hodnôt, ktorému sme sa v našich úvahách predtým venovali
– a «subjektívny duch», t.j. duchovná sila iných indivíduí
a božský duch.“10
Aby sme mali prístup k novým zdrojom sily, musíme
mať k dispozícii určitú výšku životnej sily. Životná sféra musí byť istým spôsobom „napnutá“, aby nové zážitky
mohli byť prijaté do toku zážitkov. Ako výnimku z tohto
pravidla filozofka uvádza zážitok „spočinutia v Bohu“
(Ruhen in Gott), kde sa už predtým vytratila akákoľvek životná sila: „Jestvuje stav spočinutia v Bohu, úplného uvoľnenia od akejkoľvek duchovnej činnosti, kde nič neplánujeme, nerobíme žiadne rozhodnutia a nielenže nič nerobíme,
ale všetky budúce veci prenechávame Božej vôli a úplne
«sa prenechávame osudu».“11 Rozhodnutie nerobiť žiadne
vlastné rozhodnutia a prenechať sa „možnej“ Božej vôli,
netreba chápať už ako akt vôle teoreticky spojenej s aktom
viery. Pri spomínanom rozhodnutí totiž tak duchovná ako
aj praktická činnosť boli úplne vyradené. A predsa i v tejto
skúsenosti sa skrýva pozitívny aspekt.12
Je dokonca prekvapujúce, keď pri vecno-rozvážnom
štýle Edity Steinovej čítame vety, ktoré znejú ako vyznanie viery: „Takýto stav som dosiahla po zážitku, ktorý presahoval moje sily, úplne vstrebal moje sily a zbavil ma aktivity.“13 V druhej časti Príspevkov, nazvanej Jednotlivec
a spoločenstvo, filozofka sa vyjadruje už opäť zdržanlivejšie, že „zlom v živote človeka môže nastať, keď úder

9. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften (ESGA 6). Freiburg im Breisgau: Herder
2010, s. 77-78.
10. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 99.
11. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 73.
12. Porov. Beckmann, B.: Phänomenologie des religiösen Erlebnisses,
s. 219.
13. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 73.
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osudu pohltí všetky jeho duševné sily.“14 Tu zlyháva citlivosť pre hodnoty, hoci tieto sú ešte stále uznávané; dobrota už nevyžaruje z pozitívneho zmýšľania a z dobrých
skutkov; duša nie je schopná udeľovať život. V takomto
prípade – ak má byť duša zobudená k novému životu –
je potrebné, aby sila jej bola uštedrená z cudzích zdrojov.
Človek pod vplyvom životných zlomov a vyčerpania sa vo
svojom vnútri stáva cudzím sám sebe. Život neustále mení
plány vyplývajúce z nášho chcenia a tieto môžu nakoniec
aj stroskotať. V tejto skúsenosti sa však zároveň ukazuje
to, čo nás nakoniec skutočne drží.15
V tomto celku skúseností „o získaní nových síl pochádzajúcich z cudzích zdrojov“, má svoje miesto náboženská skúsenosť. Tieto „zdroje“ nahrádzajú vôľové impulzy, pochádzajúce z nášho Ja. Namiesto „mŕtveho ticha“
tak nastupuje pocit „bezpečia“ (Geborgensein), zbavenia
sa všetkých starostí, zodpovednosti a povinnosti konať.
„Keď sa oddám tomuto pocitu, začína ma postupne napĺňať nový život, ktorý ma – bez akéhokoľvek vypätia vôle
– poháňa k novej aktivite. Tento oživujúci prúd sa zdá ako
prítok aktivity a sily, ktoré nie sú moje. Pôsobí vo mne bez
toho, aby na moje sily kládol nejaké požiadavky.“16
Pocit „bezpečia“ v sebe zahŕňa dôveru a táto zasa poukazuje na „múdrosť“ bytosti, ktorá nás chráni. V zážitku
dôvery sa nám teda ukazuje ten, komu dôverujeme – podobne ako v zážitku lásky sa nám odhaľuje hodnota milovanej osoby: „... láska sa zakladá na hodnote milovanej
osoby; a z druhej strany: iba milujúcemu sa odhalí plne
a úplne hodnota osoby.“17 V textovej poznámke filozofka ako paralelu uvádza náboženský zážitok, citujúc Theodora Häringa (Der christiliche Glaube, Stuttgart 1912,
s. 160): „V dôvere prežívame spoločenstvo, ktoré samo
v sebe je najvyšším poznaním toho, komu dôverujeme.“18
Hoci „poznanie“ v tomto kontexte – podľa Edity Steinovej
– netreba chápať v úzkom zmysle slova.
Na inom mieste Príspevkov má práve „nadprirodzená
sila“ zdôvodniť zmenu v duši, ktorá je ináč nevysvetliteľná: „Všetka práca na nás samých, všetky námahy o očistu
duše môžu vždy pozostávať len v potláčaní hnutí a činov
duše, ktoré majú negatívnu hodnotu, v zápase s takými

14. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 196.
15. Porov. Müller A.U. – Neyerová M.A.: Edita Steinová, s. 124.
16. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 73.
17. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 177.
18. Tamže.
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dispozíciami alebo, že ich dokonca nenecháme vyrásť
a na druhej strane budeme otvorenými pre pozitívne hodnoty. Avšak kvality duše, tie nemôžu byť ani vychovávané
ani odnaučené. Keď v tejto sfére nastane zmena, tak táto
nie je výsledkom «vývinu», ale treba na ňu hľadieť ako na
premenu skrze «nadprirodzenú» silu, čiže skrze silu, ktorú
sa nachádza mimo osoby a mimo všetkých prirodzených
zväzkov, do ktorých je zapletená.“19
Spomínaný prísun sily a či znovuzrodenie je pre Editu
Steinovú niečím úplne novým a odlišným v porovnaní so
zážitkami, ktoré vo svojom vedomí nachádza doteraz. Jej
reflexia nad týmto pocitom má vlastne základ v teórii empatie. Práve vcítiac sa, je možné prísun sily rozpoznať ako
niečo, čo nepochádza z mojich možností. Túto myšlienku
ešte plnšie rozvinie vo svojom Úvode do filozofie.
Náboženská skúsenosť v Úvode do filozofie
Krátku reflexiu o pocite „bezpečia“ tu nachádzame
v kontexte úvah o poznaní druhej osoby. Zaiste, pri empatii je potrebná určitá danosť, avšak táto nemusí byť
sprostredkovaná iba čisto zmyslovou skúsenosťou. Podobne ako v predošlých dielach, aj tu Edita Steinová predpokladá možnosť jestvovania takej osoby, ktorá by nebola
viazaná na telo. Mysliteľka teda rozširuje svoj horizont:
chce prekročiť hranicu, ktorou je poznanie ľudských osôb:
„V pocite bezpečia, ktorý sa nás zmocní práve v beznádejnej situácii, keď rozum už nevidí žiadne možné východisko a keď vieme, že v celom svete niet človeka, ktorý by mal
vôľu alebo moc poradiť nám alebo pomôcť nám: v tomto pocite bezpečia si uvedomujeme jestvovanie duchovnej
moci, čomu nás neučí žiadna vonkajšia skúsenosť. Nevieme, čo ďalej bude z nás, zdá sa, že pred nami sa roztvára priepasť a život nás neúprosne ťahá dnu, pretože ide
vpred a nepripustí ani krok nazad; avšak zatiaľ, čo si myslíme, že sa zrútime, cítime, že sme «v Božej ruke», ktorá
nás nesie a nenechá nás padnúť.“ 20

dza z reflektovaného úsudku, ale je to človekovi zjavené:
„A v takomto prežívaní sa nám stáva zrejmou nielen jeho
existencia, ale aj to, čím je, jeho esencia sa stáva viditeľnou v jej posledných vyžarovaniach: sila, ktorá nás podopiera, kde všetky ľudské sily zlyhávajú, ktorá nám daruje
nový život, keď si myslíme, že sme vnútorne mŕtvi, ktorá
zoceľuje našu vôľu, keď jej hrozí ochrnutie – táto sila patrí všemohúcej bytosti. Dôvera, ktorá nás necháva predpokladať, že náš život má zmysel, aj keď ľudský rozum
nedokáže objasniť, nás učí poznávať jeho múdrosť. A dôvera, že tento zmysel je spásnym zmyslom, že všetko i to
najťažšie koniec koncov slúži našej spáse a ďalej, že táto
najvyššia bytosť sa zmilúva nad nami, keď nás ľudia odmietajú, že absolútne nepozná nejakú hanebnosť, to všetko
nám ukazuje jeho najvyššiu dobrotu.“21
V tejto úvahe sú jasne naznačené osobné vlastnosti, takže tu môžeme hovoriť o všemohúcej osobe. Iba kvalita
najvyššieho dobra, ktoré chce dobro za všetkých okolností, môže dokonca aj nešťastie transformovať na spásu. Ináč
by sme museli podobne ako v budhizmu aj na radosť hľadieť iba z perspektívy bolesti; kde niet najvyššej dobroty,
ktorá je osobná, všetko sa zredukuje na „neosobnú hru“.22
Zaiste, tu naznačená cesta nie je jedinou možnou, ako dospieť k Bohu. A hoci náboženské vedomie nie je hlavnou
témou Úvodu do filozofie, predsa sa tu jedná o platnú skúsenosť, v ktorej nám je daná duchovná bytosť – jej existencia ako aj esencia.
Náboženská skúsenosť Edity Steinovej
pred konverziou
Vďaka empatii môžeme mať prístup k prežívaniu druhej
osoby, nevynímajúc ani náboženskú skúsenosť. Edita Steinová mala to šťastie stretnúť veriace osoby a skrze empatiu nazrieť do ich sveta.

Spomínaná duchovná sila je najprv vnímaná ako prítomná, ako existujúca. To, že tu ide o Boha, nepochá-

V roku 1914 začínajúca filozofka stretá Maxa Schelera a počúva jeho prednášky, pojednávajúce o hodnotovej etike a o filozofii náboženstva. Bolo to teda v období,
keď naša autorka mala už rozpracovanú svoju doktorskú
prácu o empatii. Keď neskôr píše o histórii svojej rodiny
(1933/1934), stretnutiu so Schelerom prikladá veľkú váhu:
„Bol to môj prvý dotyk s doteraz úplne neznámym svetom.
Ešte ma nepriviedol k viere, ale otvoril mi oblasť «fenoménov», ktoré už nebolo možné slepo obchádzať.“23

19. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 194-195.
20. Stein, E.: Einführung in die Philosophie (ESGA 8). Freiburg im
Breisgau: Herder 2004, s. 171.

21. Stein, E.: Einführung in die Philosophie, s. 171-172.
22. Porov. Beckmann, B.: Phänomenologie des religiösen Erlebnisses,
s. 221.223.
23. Stein, E.: Aus dem Leben einer jüdischen Familie, s. 211.

Pocit „bezpečia“ ako zdroj sily nemožno zaradiť do vitálnej sféry; jeho obsah je úplne odlišný. Obsah zážitku je
tu popísaný ako „duchovná sila“; táto je vnímaná aj bez
vonkajšieho telesného zjavu.
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Okrem objektívnej fenomenologickej metódy a Schelerovho vplyvu, ďalší motív priblíženia sa k viere predstavoval Adolf Reinach, Husserlov asistent v Göttingene. Tento
vovádzal Steinovú do fenomenológie a predstavil ju Husserlovi. Stretnutie s Reinachom bolo „akoby prvým pohľadom do úplne neznámeho sveta.“24

žena s nákupným košom a pokľakla si do ľavice ku krátkej
modlitbe. To bolo pre mňa čosi úplne nové. Do synagóg
a do protestantských kostolov sa prichádza iba na bohoslužby. Tu však prišiel niekto do prázdneho kostola rovno
od pracovných starostí akoby na dôverný rozhovor. Na to
som nemohla nikdy zabudnúť.“27

Reinach v máji 1916 píše zo západného frontu o svojich
plánoch: „Chcel by som vychádzať od prežívania Boha,
pocitu Božej ochrany a iba ukázať, že z hľadiska «objektívnej vedy» nemožno proti tomu nič namietať. Chcel
by som vysvetliť, aký je zmysel tohto prežívania, do akej
miery si môže nárokovať na «objektívnosť», lebo síce ide
o poznanie osobitného druhu, ale o poznanie skutočné,
a nakoniec vyvodiť z toho dôsledky. [...] Lebo načo by boli
tieto strašné udalosti, ak by nemali ľudí priviesť bližšie
k Bohu?“25 Reinach objavil, že tvárou v tvár smrti sa necíti sám a opustený. Bezprostredne cítil v sebe istotu ukotvenia v Najvyššom bytí. Tento mysliteľ počas nocí plných
bombardovania znova našiel Boha a priblížil sa ku kresťanskej viere; vo vojenskom kryte vzniká jeho posledné
filozofické dielo s názvom Absolútno, ktorého rukopis
Edita neskôr so zlomeným srdcom číta. Skúsenosti priateľa zanechajú v nej hlboké stopy.

Fenomén „náboženstva“ začína pred Editou Steinovou
vystupovať ako dôležitý zdroj orientácie a motivácie človeka, ktorý zodpovedá otázky o najvyššom zmysle, ktoré
si kladie. Igardenovi začiatkom roka 1917 píše: „Nemožno
dokončiť vybudovanie teórie osoby bez toho, aby sa človek nevenoval otázkam týkajúcim sa Boha, a nemožno bez
toho pochopiť, čo sú dejiny.28

Keď sa Edita Steinová v novinách dočíta o Reinachovej
smrti (16. 11. 1917), vnútorná kríza prepukne v plnej sile.
Edite, paralyzovanej bolesťou nad smrťou priateľa, všetko
sa zdá zbavené zmyslu a prázdne. Vtedy, keď chce vyjadriť sústrasť manželke padlého, po prvý krát v živote zakusuje „tajomstvo kríža“. Mladá vdova Anna totiž nachádza
útechu a novú odvahu do života vo viere v ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša, ktorý vydržal noc bezmocnosti, mysliac na svojho Otca. „Pohľad na Ukrižovaného dal
jej takú oporu v hodine, keď sa dozvedela o smrti svojho
manžela, že Edita Steinová ako mladá židovka taktiež vo
svojom srdci zakúsila silu viery v kríž.“26 Krátko pred svojou smrťou sa Edita Steinová zdôverí jezuitovi profesorovi
Hirschmannovi v hovorni Karmelu v Echte, že toto svedectvo bolo rozhodujúce pri jej konverzii na kresťanstvo.
A je tu ešte iné svedectvo náboženskej viery, ktoré upúta pozornosť našej mysliteľky. V júli 1916 absolvuje výlet
do Frankfurtu a namieri si to tiež do gotickej katedrály sv.
Bartolomeja: „Vošli sme na niekoľko minút do dómu a zatiaľ čo sme tam zotrvávali v úctivom mlčaní, vošla dnu
24. Stein, E.: Aus dem Leben einer jüdischen Familie, s. 199.
25. Reinach, A.: Gesammelte Schriften 1921, Einleitung XXXVII (Brief
vom 23.5.1916); In Müller A.U. – Neyerová M.A.: Edita Steinová, s. 89.
26.  Herbstrith, W.: Edith Stein. Ein Lebensbild in Zeugnissen und
Selbstzeugnissen. Regensburg: Topos 2004, s. 132-133.

V lete roku 1918 Edita Steinová vyskúša duchovné cvičenia sv. Ignáca, ktoré – podľa správy jezuitu Ericha Przywaru – pôvodne najprv chápala ako osobný psychologický
experiment. Táto skúsenosť však vyústila do náboženskej
premeny.29
Božie pôsobenie – ako sme to videli už v Príspevkoch –
možno zažiť aj ako prísun novej životnej sily, kde táto úplne chýba. Ide tu o skúsenosť, ktorá ani pre našu autorku
nebola čímsi úplne cudzím.
Edita Steinová zažívala depresívne stavy už v detstve. Neskôr ako študentka kolísala medzi fázami tvorivej eufórie a depresívnych stavov. Keď sa jedného rána
iba s námahou prebrala z ťažkého omámenia spôsobeného
nočným únikom plynu, pýtala sa sama seba: „Prečo ma
nenechali v tom hlbokom pokoji navždy?“30 V lete 1912
dosiahli jej depresie vrchol. Vlastnými silami nedokázala obnoviť vnútornú rovnováhu, nájsť motiváciu a nemala
žiadnu silu vôle. Toto obdobie opisuje nasledovne: „Stratila som akúkoľvek dôveru k ľuďom, medzi ktorými som
sa denne pohybovala, potĺkala som sa akoby pod tlakom
ťažkého bremena a nedokázala som byť opäť radostná.“31
Mysliteľka sa so stavmi beznádeje a bezvýchodiskovosti stretla i vo svojej vlastnej rodine. Samovraždy jej dvoch
strýkov, ktorým sa prestalo dariť v podnikaní, ju vedú
k suchému konštatovaniu: „Myslím, že neschopnosť hľa-

27. Stein, E.: Aus dem Leben einer jüdischen Familie, s. 332.
28. STEIN, E.: Selbstbildnis in Briefen III. Briefe an Roman Ingarden, s. 47; (9/20.02.17).
29. Porov. Herbstrith, W.: Edith Stein. Ein Lebensbild in Zeugnissen und Selbstzeugnissen, s. 172-173.
30. Stein, E.: .: Aus dem Leben einer jüdischen Familie (ESGA 1). Freiburg im Breisgau: Herder 2002, s. 168.
31. Stein, E.: Aus dem Leben einer jüdischen Familie, s. 168.
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dieť s pokojom na zrútenie sa vonkajšej existencie a prijať to sa spája s nedostatočnou perspektívou vzhľadom na
večný život.“32
Na druhej strane matka Augusta Steinová poukazuje
dcére na potrebu Božej pomoci. Keď dcéra stratila svoju
detskú vieru, matka jej raz povedala, akoby jej chcela dať
dôkaz Božej existencie: „Neviem si predstaviť, žeby som
za všetko, čo som dosiahla, vďačila iba vlastnému úsiliu.“33
A tak sa aj Edita Steinová učí nachádzať pozitívnu
stránku ľudskej bezmocnosti a ohraničenosti. V jednom
liste Ingardenovi píše: „Pocit absolútnej bezmocnosti je
najväčším nešťastím, aké ma mohlo stihnúť. [...] Ale nepochybne musí byť človek veľmi zreteľne konfrontovaný so
svojou bezmocnosťou, aby sa vyliečil z nekonečnej viery
vo svoju vôľu a vlastné schopnosti, ktoré mal predtým.“34
Tu vzniká priestor, aby mohol zasiahnuť Boh, dať potrebnú silu – čoho svedkom bola Edita Steinová aj v prípade
manželov Reinachovcov. Tuší, že takéto vnútorné znovuzrodenie čaká aj na ňu.
Až keď v lete roku 1921 Edita Steinová u svojich priateľov v Bad Bergzaberne číta autobiografiu sv. Terézie
z Avily, končí sa jej dlhé hľadanie pravej viery. Jej nadšené zvolanie „Toto je pravda!“ by sme snáď mohli považovať aj za mystickú skúsenosť – teda za tajomné stretnutie
sa s Bohom, ktoré mysliteľka vo svojej filozofickej analýze spočiatku prijímala len ako hypotézu.35 Už ako sestra
Benedikta z Kríža vo svojej Vede kríža totiž konštatuje,
že mystická skúsenosť sa nachádza aj mimo katolíckeho
náboženstva: „Môže byť darovaná aj úplne neveriacemu,
aby ho prebudila k viere alebo ho pripravila na prijatie
posväcujúcej milosti.“36

Jozef Uram

Sú to predovšetkým skúsenosti, tie vlastné ako aj tie získané cestou empatie, ktoré ju privádzajú do oblasti filozofie náboženstva. Neostáva však iba v teoretickej rovine: uvažovanie nad skúsenosťami ju nakoniec privádza
k osobnej skúsenosti viery.
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Záver
V raných dielach Edity Steinovej a to nielen v jazyku (vo
vyjadreniach: Boh ako sila, skala, zdroj, Božia ruka, duchovné znovuzrodenie, atď.) cítiť zreteľnú blízkosť k židovskej tradícii a „pozitívnemu kresťanstvu“.

32. Stein, E.: Aus dem Leben einer jüdischen Familie, s. 54.
33. Stein, E.: Aus dem Leben einer jüdischen Familie, s. 36.
34. Stein, E.: Selbstbildnis in Briefen III. Briefe an Roman Ingarden, s. 71;
(27/12.02.18).
35. Porov. Herbstrith, W.: Das wahre Gesicht Edith Steins. Aschaffenburg: Kaffke 1987, s. 55.
36. Stein, E.: Kreuzwissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz
(ESGA 18). Freiburg im Breisgau: Herder 2003, s. 149.
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Základné črty eschatológie
v myslení sv. Ambróza z Milána
Key Eschatological Features in the Thought of Saint Ambrose of Milan
The study points to the basic features of the eschatology of Saint Ambrose of Milan as his writings include the most
comprehensive examination of eschatology in the 4th century. Along with Jerome or Augustine of Hippo who was
heavily influenced by Ambrose, the Bishop of Milan stands out as the most significant theologian of the 2nd half of
the 4th century. The author attempted to summarize Ambrose’s thought on eschatology since it was originally expressed only unsystematically. The chronology of Ambrose’s works is mostly unverified therefore this study avoids
providing dates to individual works.

Úvod		
V predkladanej štúdii poukážeme na základné črty
eschatológie svätého Ambróza z Milána. V jeho dielach
totiž nachádzame najkomplexnejšie myslenie o eschatológii vo 4. storočí. Okrem Augustína z Hippo, ktorého Ambróz významne ovplyvnil,1 a Hieronyma, pokladáme milánskeho biskupa za najvýznamnejšieho teológa druhej
polovice 4. storočia. Ambrózovo myslenie o eschatológii
je vyjadrované nesystematickým spôsobom, preto sme sa
ho pokúsili zosumarizovať. Chronológia Ambrózových
diel je väčšinou neistá, a preto sa v našej štúdii vyhneme
datovaniu jednotlivých diel.
Život svätého Ambróza z Milána
Svätý Ambróz sa narodil v roku 333 alebo 340 v Trevíre.2 Jeho otec zastával významný úrad prefekta pretórie.
Ambróz bol najmladší z troch súrodencov; najstaršia sestra Marcelina sa stala mníškou a brat Satyr zomrel. Ambróz sa venoval administratíve a už v roku 370 sa stal cisárskym legátom provincií Liguria a Aemilia so sídlom
v Miláne.3
Po smrti ariánskeho biskupa Auxenxia v roku 374
vzniklo v meste veľké napätie a Ambróz mal dohliadať
na pokojný priebeh voľby nového biskupa. Počas voľby sa
vraj ozval detský hlas: „Ambrosius episcopus!“, čo zhro1. Porov. AUGUSTÍN: Vyznania. 2. vyd. Trnava : Spolok svätého
Vojtecha, 1943, conf. 6,3.2, s. 140.
2. Porov. Vita Ambrosii, 3. In: KRABINGER, J. G.: S. Ambrosii episcopi mediolanensis de oficiis ministrorum libri III cum Paulini libello
de vita s. Ambrosii. Tubingae, 1857, s. 2; SAVON, H.: Ambroise de Milan (340 – 397). Paris : Desclée, 1997; BROWN, P.: Tělo a společnost :
Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. Brno : CDK, 2000,
s. 255–273; THAMIN, R.: Saint Ambroise et la morale chrétienne au
IVe siècle : Étude comparée des traités „des devoirs“ de Cicéron et de
saint Ambroise. Paris, 1895.
3. Porov. Vita Ambrosii, 5,1–2. In: KRABINGER, J. G.: S. Ambrosii
episcopi mediolanensis de oficiis ministrorum libri III cum Paulini libello de vita s. Ambrosii. Tubingae, 1857, s. 3.

maždení prijali ako návrh prozreteľnosti a napriek Ambrózovmu odporu ho zvolili za biskupa; v tom čase bol
iba katechumenom. V priebehu pár dní prijal Ambróz krst
a ostatné sviatosti, aby mohol byť vysvätený za biskupa.4
Hneď po vysviacke, ktorá sa konala 7. decembra 374, sa
pod vedením kňaza Simpliciána5 venoval dôkladnému
štúdiu Svätého písma, ďalej predovšetkým gréckych otcov, židovských autorov, najmä Filóna Alexandrijského6,
a pohanských autorov, najmä Plotina7.
Vo svojich dielach bojoval proti arianizmu, pohanstvu
a bránil Cirkev proti nemiestnemu zasahovaniu cisárskej
moci. Zomrel v Miláne 4. apríla 397.
Ambrózova teologická metóda
Väčšina Ambrózových diel, či už sú to jeho biblické komentáre, jeho dogmatické, asketické alebo morálne rozpravy, sú výsledkom predchádzajúcej kazateľskej činnosti.8 Jeho teologické postupovanie je výsledkom symbiózy
neoplatónskej filozofie a exegézy Svätého písma, pričom
bol podstatne ovplyvnený exegetickým postupovaním

4. Porov. PAREDI, A.: Sant’Ambrosio e la sua età. Milano, 19602, s.
175.
5. Presbyter Simplicianus sa stal milánskym biskupom po Ambrózovej smrti. Svätý Augustín s ním bol v písomnom kontakte a venoval mu dielo Ad Simplicianum. Porov. CHÉNÉ, J.: La lettre-traité à Simplicien. In: Bibliothèque augustinienne, 24, 1962, s. 812–813;
CRIVELLI, L.: Il ruolo di San Simpliciano nella conversione di
Sant’Agostino. In: Ambrosius, 56, 1980, s. 168–177; FITZGERALD, A.:
Simplicien. In: Saint Augustin : La Méditerranée et l’Europe. IVe–XXIe
siècle. Paris, 2005, s. 1358–1359.
6. Porov. DUDDEN, D.: Saint Ambrose, his life and time, vol. 2. Oxford : Clarendon Press, 1935, s. 556.
7. Porov. MADEC, G.: Ambroise et la philosophie. Paris : Études Augustiniennes, 1974, s. 200–214.
8. Porov. PALANQUE, J.-R.: Saint Ambroise et l’Empire romain.
Appendice II : Recherches sur la genèse des oeuvres de saint Ambroise.
Paris, 1933, s. 435–479; DALEY, B. E.: The Hope of the Early Church
: A Handbook of Patristic Eschatology. Cambridge University Press,
1991, s. 97.
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Origena.9 Pri exegéze je milánsky biskup charakteristický používaním alegorickej interpretácie Písma.10 Využíval ju najmä katecheticky, so zameraním na publikum,
kde sa nachádzali aj jednoduchí ľudia, a u tých bolo riziko, že by sa mohli pohoršiť doslovným chápaním Písma.11
Napodobňujúc Filóna a Origena, Ambróz prijíma trojaký
zmysel Písma: literárny zmysel, morálny zmysel a zmysel
alegorický – mystický, v skutočnosti však dominuje alegorická typologická exegéza a morálna exegéza.12 Podľa
alegorickej metódy je potrebné v inšpirovanom texte rozlišovať literárny zmysel, ktorý je bezprostredne prítomný, a jeden alebo viaceré zmysly duchovné, ktoré sú skryté pod písmenom a ktoré sú vo všeobecnosti podstatné.13
Eschatológia v chápaní milánskeho biskupa je silne
poznačená vplyvom spomenutej filozofie a exegézy, no
predovšetkým je silne moralizujúca.14 Ambróz hovorí
o eschatológii preto, aby povzbudil veriacich ku spirituálnemu a morálnemu životu a pozval ich ku pravidelnému
životu pokánia.15
Smrť človeka ako eschatologické dobro
Ambrózova eschatológia vychádza z tradičného chápania smrti – téma, ktorej venuje značný priestor, a to predovšetkým v súvislosti s témou strachu. Milánsky biskup,
ako i jeho súčasníci pokladali totiž strach pred smrťou za
prejav pochybnosti, viny a iracionálneho vzťahu k ľudskému telu. Napríklad vo svojom diele De bono mortis Ambróz vysvetľuje časť Knihy Genezis o Adamovom hriechu
a o treste zaň; zároveň, v súlade s dobovou filozofiou, odpovedá na otázku, či smrť je dobrom, alebo zlom: „Pretože sme v predošlej knihe povedali niečo málo o duši, myslíme si, že bude teraz ľahšie hovoriť o užitočnosti smrti.
9. Porov. Dörrie, H.: Der Seelenaufstieg bei Porphyrius und Ambrosius. In: Stuiber, A., Herman, A. (ed.): Mullus. Festschrift Th.
Klauser: JAC Ergänzungsband I. Münster, 1964, s. 79–92.
10. Porov. SAVON, H.: Le temps de l’exégèse allégorique dans la catéchèse d’Ambroise de Milan. In: Colloques internationaux du CNRS
N° 604 – Le temps chrétien de la fin de l’Antiquité au Moyen Age – III–
XIII, s. 345.
11. Porov. SAVON, H.: Le temps de l’exégèse allégorique dans la catéchèse d’Ambroise de Milan. In: Colloques internationaux du CNRS
N° 604 – Le temps chrétien de la fin de l’Antiquité au Moyen Age – III–
XIII, s. 346.
12. BERARDINO, A.: Initiation aux pères de l’Eglise. Vol. 4.
Les pères latins. Paris : Cerf, 1986, s. 211: „À l’exemple de Philon et
d’Origène, Ambroise accepte le triple sens de l’Écriture: littéral, moral
et allégorico typologique et morale.“ Porov. SAVON, H.: Saint Ambroise
devant l’exégèse de Philon le juif. Tome 1. Paris : Études Augustiniennes, 1977, s. 48–51, 63–65.
13. Porov. SAVON, H.: Ambroise de Milan. Paris : Desclée, 1997, s. 55.
14. Pozri tiež: KARASOVÁ, Ľ., LICHNER, M.: Riešenie problematiky miešaných manželstiev u sv. Ambróza z Milána na pozadí jeho
asketicko-spirituálnych spisov. In: Viera a Život, r. 23, č. 6 (2013), s. 72-82.
15. Porov. REBILLARD, É.: In Hora mortis : Évolution de la pastorale chrétienne de la mort aux IVe et Ve siècles. Rome : École française
de Rome, 1994, s. 133–144.
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Ak škodí duši, môže sa pokladať za zlo, ak však duši ničím neubližuje, potom nemôže byť pokladaná za niečo
zlé. Čo však už nie je zlé, je už dobré, pretože zlé je to, čo
je porušené, to, na čom niet porušenosti, je dobré, a preto
tiež zlé je protikladom dobrého a dobré zlého.“16
Ambróz sa vo svojej odpovedi opiera o Sväté písmo a
rozoznáva tri druhy smrti: prvá je smrť duše spôsobená
hriechom (Ez 18,4: „duša, ktorá zhreší, zomrie“), druhá
smrť je duchovná smrť hriechu (Rim 6,4: „Krstom sme
teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol
Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili
novým životom“) a tretia je smrť fyzická, teda oddelenie
duše od tela.17 Prvá smrť je zlá, druhá je dobrá a tretia je
morálne neutrálna (media, gr. adiaphora).18
V tej miere, ako neutrálne veci unikajú vplyvu rozumu,
múdry človek nie je nimi zasiahnutý. Smrť je teda ambivalentná, niektorým sa javí dobrá a iným zlá; je to skôr výsledok prilipnutia k tomuto životu, ktorý prináša veľa trápenia, je to výsledok „slabosti“, nie je to chyba smrti. Avšak
svätci a múdri túžia byť skôr s Kristom (Flp 1,23: „túžim
zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie“).19 Podľa milánskeho teológa iba slabí vo viere vnímajú smrť ako
zlo, pretože sú hriešne pripútaní ku stvorenstvu. Spravodliví ju vnímajú ako dobro, pretože je dôvodom ich eschatologickej nádeje. V inom diele, De sacramentis, ktoré je
určené novopokrsteným, Ambróz rozvíja tému, že človek
bol stvorený nesmrteľný, a keby sa nebol v raji previnil,
nebol by poznal smrť. Podľa Ambróza Boh udelil smrť
ako liek, pretože smrť je tiež koncom hriešneho života.20
Nie smrť je teda strašná, ale strach pred smrťou.21 V diele
De Jacob et de beata vita sumarizuje Ambróz obraz mudr16. AMBRÓZ: De bono mortis, 1,1, CSEL 32,1, s. 703–704.
17. AMBRÓZ: De bono mortis 2,3, CSEL 32,1, s. 704: „Sed mortis
tria sunt genera. Una mors peccati est, de qua scriptum: ,Anima quae
peccat ipsa morietur.‘ Alia mors mystica, quando quis peccato moritus
et Deo vivit, de qua ait idem apostolus: ,Consepulti enim sumus cum illo
per baptismum in mortem.‘ Tertia mors, qua cursum vitae huius et munus explemus, id est animae corporisque secessio.“
18. AMBRÓZ: De bono mortis 2,3, CSEL 32,1, s. 704: „Advertimus
igitur quod una mors sit mala, si propter peccata moriamur, alia mors
bona sit, qua is qui fuerit mortuus iustificatus est a peccato, tertia mors
media sit.“
19. AMBRÓZ: De bono mortis 2,3, CSEL 32,1, s. 704: „(...) nam et
bona iustis videtur et plerisque metuenda, quae cum absolvat omnes, paucos delectat. Sed non hoc mortis est vitium, sed nostrae infirmitatis, qui
voluptate corporis et delectatione vitae istius capimur et cursum hunc
consummare trepidamus, in quo plus amaritudinis quam voluptatis est.
At non sancti et sapienti viri, qui longaevitatem peregrinationis huius ingemescebant, dissolui et cum Christo esse pulchrius aestimantes.“
20. AMBRÓZ: De sacramentis II, 17, SC 25, s. 67: „In principio
Deus noster hominem fecit ut, si peccatum non gustaret, morte non
moreretur. Peccatum contraxit, factus est obnoxius morti. Remedium
datum est ut homo moreretur et resurgeret. Quare? Ut et illud quod ante
damnationis loco cessarat loco cederet beneficii. Quaeris quomodo?
Quia mors interveniens finem facit peccati.“
21. AMBRÓZ: De bono mortis 8,31, CSEL 32,1, s. 731: „Non ergo
mors gravis, sed metus mortis. Metus autem opinionis est, opinio nostrae infirmitatis, contraria veritati.“
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ca. Ten sa nebojí ničoho, iba straty čnosti, a udúša v sebe
strachy, ktoré poznajú iní, ako napríklad strach zo smrti
(mortis timore), a túži predovšetkým byť iba s Kristom,
podľa verša z Listu Filipanom 1,23.22
V diele De fuga saeculi pripomína, že život kresťana
je pripodobnený Kristovmu životu a jeho smrti; ľudská
smrť nie je teda nič iné ako potvrdenie celoživotného úniku pred nástrahami tohto sveta: „Zomreli sme s Kristom;
nosíme na svojom tele Kristovu smrť, aby sa na nás ukázal aj Kristov život. Nežijeme už teda svoj život, ale žijeme život Kristov, život nevinnosti, život čistoty, život
prostoty a všetkých ostatných čností.“23 Podľa Ambróza
smrť je určitým dobrom, eschatologickým dobrom, pretože znamená koniec hriechu a umožňuje nám prejsť na
lepšie miesto, ktoré je pre nás pripravené.24 Smrť je teda
iba prechodom zo smrteľnosti do nesmrteľnosti: „Nech ťa
teda neráňa slovo smrť, ale nech ťa blažia dobrodenia dobrého prechodu. Veď čo iné je smrť ako pochovanie chýb
a vzkriesenie čností?“25
Pri smrti duša človeka prežíva koniec tela, avšak, zdôrazňuje Ambróz v diele De excessu fratris Satyri, oddelením sa od tela sa duši dostáva akejsi novej sily.26
Stav po smrti
Bádanie v ambroziánskom korpuse ukazuje, že Ambróz
bol presvedčený o kánonickosti Štvrtej knihy Ezdrášovej,
ktorú dnes pokladáme za apokryfný spis, a rád ju citoval.27 V diele De bono mortis sa Ambróz opiera o časť tex22. AMBRÓZ: De Jacob et de beata vita I, 8,38, BAmb 3, s. 270: „Illam quoque formam iusti esse quis abnuat, ut nihil metuat, nihil reformidet nisi virtutis dispendia aliorumque vanas formidines comprimat,
quas habeant de periculorum sollicitudine, mortis timore, corporis infirmitate, ut doceat dissolui corpore et cum Christo esse multo melius.“
23. AMBRÓZ: De fuga saeculi 7,44, CSEL 32, s. 198: „Mortem
Christi in corpore nostro circumferimus, ut et vita Christi in nobis manifestetur. Non ergo iam nostram illam vitam, sed Christi vitam vivimus,
vitam innocentiae, vitam castimoniae, vitam simplicitatis omnium que
virtutum.“
24. AMBRÓZ: De bono mortis 8,33, CSEL 32,1, s. 733: „Mors enim,
ut supra diximus, absolutio est et separatio animae et corporis: non est
autem mala solutio, quia dissolui et cum Christo esse multo melius.“
25. AMBRÓZ: De bono mortis 4,15, CSEL 32,1, s. 717: „Non igitur te
nomen mortis offendat, sed boni transitus beneficia delectent. Quid est
enim mors nisi sepultura vitiorum, virtutum suscitatio?“
26. AMBRÓZ: De excessu fratris Satyri 2,3, CSEL 73, s. 252: „Unde
proposuimus, fratres carissimi, solari nos communi usu nec durum
putare, quidquid universos maneret, et ideo mortem non esse lugendam,
primum quia communis sit et cunctis debita, deinde quia nos saeculi huius absolvat aerumnis, postremo quia somni specie, ubi ab istius
mundi labore requietum sit, vigor nobis vivacior refundatur.“ U Augustína: porov. BRAUNSTEINER, G.: Aurelius Augustinus : De Trinitate – X : Podstata ľudského ducha v X. knihe De Trinitate. In: Antológia : Patristika a scholastika. Trnava : Dobrá kniha, 2008, s. 21–32.
27. AMBRÓZ: Epistula 21,2, CSEL 82,1, s. 154; De bono mortis
11,51, CSEL 32,1, s. 747: „Quis utique prior Hesdra an Platon? Nam Paulus Hesdrae, non Platonis secutus est dicta.“
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tu z tejto knihy (4 Ezd 7,32) a je presvedčený, že duše po
opustení tela sú prijímané do akýchsi obydlí (habitacula), kde budú očakávať koniec časov.28 Takáto duša, ktorá
sa nachádza v takomto obydlí, však už pozná svoj koniec
prostredníctvom súdu, ktorý bol na nej vykonaný, pričom
každú dušu čaká iný koniec: „Zatiaľ čo sa teda očakáva
plnosť času, čakajú duše na náležitú odplatu. Na jednej
strane je trest, na druhej strane sláva, a predsa ani tie prvé
duše nezostávajú bez pomsty, ani tie druhé bez ovocia.“29
Duše spravodlivých sa vopred tešia na sľúbenú odmenu
a duše zlých sa už trápia z toho trestu, ktorý na ne čaká.
V tomto pohľade je Ambrózovo myslenie dosť blízke
názorom Hieronyma. Ten sa totiž vyjadril vo svojom komentári k Izaiášovi, že duša spravodlivého vstupuje hneď
do neba, zatiaľ čo duša odsúdená na trest čaká na trest
a trpí týmto čakaním.30
V Ambrózovej eschatológii však nachádzame aj iný názor. Z diela Expositio psalmi CXVIII vyplýva, že okrem
týchto dvoch druhov osudov pre duše, sú aj také duše, ktoré sa už nachádzajú v raji, ako napríklad evanjelista Ján,
a môžeme do tohto počtu zarátať aj patriarchov, prorokov,
apoštolov a mučeníkov Starého aj Nového zákona.31 Keďže chronológia Ambrózových diel je neistá, nedá sa poukázať či tento Ambrózov názor je z raného alebo neskoršieho Ambrózovho obdobia. Musíme si uvedomiť, že spisy
cirkevných otcov obsahujú aj určitú odlišnosť názorov, čo
vyplýva nielen z možného myšlienkového vývoja ale tiež
z neustálenosti základných eschatologických vyjadrení.
Predsa však, niekedy sa Ambróz vyjadruje v tom duchu,
že ani spravodliví (iustes), ani nespravodliví (impii) nebudú súdení, pretože prví sa nemusia obávať súdu a druhí,
pretože už sú odsúdení. Ako jediní by teda mali byť súdení hriešnici (peccatores), ktorých skutky nezodpovedajú ich viere.32
28. AMBRÓZ: De bono mortis 10,45, CSEL 32,1, s. 741: „Animarum
autem superiora esse habitacula scripturae testimoniis valde probatur,
siquidem et in Hesdrqe libris legimus quia, cum venerit iudicii dies, reddet terra defunctorum corpora et pulvis reddet ea quae in tumulis requiescunt, reliquias mortuorum.“
29. AMBRÓZ: De bono mortis 10,47, CSEL 32,1, s. 742: „Ergo dum
expectatur plenitudo temporis, expectant animae remunerationem debitam alias manet poena, alias gloria; et tamen nec illae interim sine iniuria, nec istae sine fructu sunt.“
30. Porov. HIERONYM: Commentarii in Isaiam 13,49,8, CCL 73A,
linea 40–60.
31. AMBRÓZ: Expositio psalmi CXVIII lit. 20,12, CSEL 62, s. 451:
„(...) de morte eius aliqui dubitaverunt, de transitu per ignem dubitare
non possumus, quia in paradiso est nec separatur a Christo.“; De excessu fratris Satyri 2,94, CSEL 73, s. 300: „Ecce currus Heliae, ecce ignes,
etsi non videntur, parantur, ut iustus ascendat, innocens transferatur.“;
Expositio Evangelii secundum Lucam VII,5, CSEL 32,4, s. 284.
32. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 1,51,1.54.56, CSEL 64, s.
43.46.47: „Non enim dixit ‘non resurgunt’, sed ait: ‘resurgunt quidem,
sed non in iudicio (...) et ingressi sunt in sactam civitatem (...) quia et
peccatores, etsi non surgunt in consilio iustorum, resurgunt tamen in
iudicio.“; Explanatio psalmorum XII 40,7,3, CSEL 64, s. 234: „(...) et
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Oheň skúšky
Takýto stav, ktorý sme opísali vyššie, a takéto riešenie
bude trvať, podľa milánskeho biskupa, do konca sveta;
o tom, kedy podľa Ambróza nastane, povieme ďalej.
Podľa Ambrózových vyjadrení z Expositio psalmi CXVIII je zrejmé, že súd obsahuje aj skúšku ohňom, ktorý je
symbolicky vyjadrený v postave cherubína z raja, ktorý
stojí pri vchode s ohnivým mečom.33 Tento oheň sa nachádza pred vzkriesením a všetci cezeň musia prejsť, dokonca aj tí, ktorí idú po smrti priamo do raja. Je to vlastne akýsi krst ohňom, čo predpovedal Ján Krstiteľ, preto
všetci, ktorí sa chcú dostať do raja, musia prejsť týmto
ohňom. Všetci, teda aj apoštoli a svätí museli prejsť týmto ohňom.34 Ambróz bol, zdá sa, presvedčený, že aj sám
Kristus musel prejsť týmto ohňom. Kristus však, keďže
bol bezhriešny, necítil oheň.35 Ambróz sa ku podrobnejšiemu vysvetleniu vrátil v komentári k 36. žalmu (Explanatio psalmorum XII), kde zastával postoj, že pokiaľ ide
o spravodlivých, tí vnímajú tento oheň ako akúsi občerstvujúcu rosu.36
Preto je podľa milánskeho teológa rozdiel v tom, ako
tá-ktorá duša vníma účinok ohňa, a to podľa svojho stavu. Ide teda najprv o očistný oheň za ľahké pochybenia
a potom ide o oheň pomsty za ťažké chyby, ktorý, zdá sa,
Ambróz vníma ako oheň, ktorý je pripravený pre diabla
a jeho anjelov.37 V prípade bežných kresťanov alebo ich
dobré skutky prevážia nad ich chybami a trápenie ohňa
bude mať krátke trvanie, alebo ich chyby prevážia nad ich
dobrými skutkami a tak budú na určitý čas zdieľať osud
zlých a apostatov.38 Ambrózov slovník je však neustálený
a nájdeme napríklad vyjadrenie v komentári k 36. žalmu,
procedant qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, qui mala fecerunt
in resurrectionem iudicii.“; Explanatio psalmorum XII 1,21,1, CSEL 64,
s. 16: „non omnes impii sunt (...) sed omnes peccatores (...)“; súd sa týka
tých, ktorí „non crediderunt in Dominum Iesum“ (Explanatio psalmorum XII 1,51,3, CSEL 64, s. 43).
33. AMBRÓZ: Expositio psalmi CXVIII lit. 20,12, CSEL 62, s. 450:
„Omnes oportet per ignem probari quicumque ad paradisum redire desiderant; non enim otiose scriptum est, quod eiectis Adam vel Eva de
paradisi sede posuit Deus in exitu paradisi gladium igneum versatilem.“
34. AMBRÓZ: Expositio psalmi CXVIII lit. 20, 12, CSEL 62, s. 451;
Explanatio psalmorum XII 36,26,1–2, CSEL 64, s. 91–92: „Ergo omnes
igne examinabimur (...) Igne ergo purgabuntur filii Levi, igne Ezechiel,
igne David.“
35. AMBRÓZ: Expositio psalmi CXVIII lit. 20,14, CSEL 62, s. 451:
„Ideo unus ignem illum sentire non potuit qui est iustitia Dei Christus,
quia peccatum non fecit; nohil enim ignis in eo exurere posset invenit.“
36. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 36,26,2, CSEL 64, s. 92:
„Illis rorabit ignis ut Hebraeis pueris, qui incendio fornacis ardentis obiecti sunt (...)“
37. AMBRÓZ: Expositio psalmi CXVIII lit. 3,17, CSEL 64, s. 49:
„alius ignis iste est, quo exuruntur peccata non voluntaria, sed fortuita,
quem paravit servulis suis Dominus Iesus, ut eos ab ista commoratione,
quae permixta est mortuis, emundet; alius ille ignis, quem deputavit diabolo et angelis eius, de quo dicit: intrate in ignem aeternum (...)“
38. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 40,7–9, CSEL 64, s. 233–
235. Expositio psalmi CXVIII, lit. 20,13, CSEL 62, s. 451.
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podľa ktorého sa zdá, že ide o ten istý oheň, čo očisťuje
spravodlivých a trápi zlých.39
Vtedy nastane očistný proces, ktorý opisuje milánsky
biskup svojskou teológiou; bohužiaľ, neusiloval sa zosúladiť svoje myslenie. Milánsky teológ je pritom ovplyvnený 20. kapitolou Zjavenia svätého apoštola Jána, kde biblický autor hovorí o dvoch vzkrieseniach.40 Ambróz rozlišuje medzi prvým a druhým vzkriesením a medzi nimi sa
nachádza akýsi medzičas. Zdôraznením tohto medzičasu
Ambróz odmieta tradičné milenaristické chápanie a ponúka alegorickú interpretáciu tohto času, preto by bolo podľa
nás mylné vnímať Ambróza ako milenaristu.41
Prvé vzkriesenie sa týka spravodlivých, ktorí nepotrebujú súd. Pre ostatných je vyhradené druhé vzkriesenie,
ktorého sa im dostane až po očistení. V komentári k 1. žalmu milánsky teológ pripomína, že obdobie medzi oboma
vzkrieseniami je poznačené akýmsi utrpením, kým neprejde obdobie prvého a druhého vzkriesenia, alebo kým
konkrétne duše nevyplnia trest.42 Druhé zmŕtvychvstanie
je, zdá sa, skôr metaforického charakteru: označuje vstup
do neba po skúške tých, ktorí boli očistení zo svojich chýb.
Toto zmŕtvychvstanie tiež predpokladá určitú identitu
vzkrieseného s mŕtvym.43 Môžeme predpokladať, že toto
zdôrazňovanie, ktoré nájdeme aj u Hieronyma, je akousi
reakciou na súdobé šíriace sa origenovské postoje.44
Možná spása všetkých veriacich?
U Ambróza nájdeme isté vyjadrenie vzhľadom na osud
veriacich, ktoré by sa mohlo pokladať za origenistické. Pod39. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 36,26,3, CSEL 64, s. 92: „
Quomodo tamen alii remaneant in igne, alii pertranseant, alio loco nos
doceat Scriptura divina.“
40. Porov. WYSOCKI, M.: Zmartwychwstanie ciala w pismach Tertuliana. In: Verbum Vitae Vitae, 15, 2009, s. 295–324.
41. Milenarizmus je mylná náuka, podľa ktorej na konci sveta Kristus pri prvom vzkriesení vzkriesi najprv iba spravodlivých a po tisíc rokoch nastane druhé vzkriesenie, ktoré bude všeobecným vzkriesením
(pozri: HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied. Rím : SÚSCM,
1992, s. 486.
42. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 1,53, CSEL 64, s. 45: „Et
ideo quoniam et Salvator duo genera resurrectionis posuit et Iohannes
in Apocalypsi dicens: beatus qui habet partem in prima resurrectione –
isti enim sine iudicio veniunt ad gloriam, qui autem non veniunt ad primam resurrectioniem, sed ad secundam reservantur, isti urentur, donec
impleant tempora inter primam et secundam resurrectionem, aut, si non
impleverint, diutius in supplicio permanebunt –, ideo ergo rogemus, ut
in prima resurrectione partem habere mereamur.“
43. AMBRÓZ: De excessu fratris Satyri 2,77, CSEL 73, s. 292: „Et
clamavit: Lazare, exi foras! Cur etiam nomen additur, nisi forte ne alius
resuscitatus pro alio videretur (...)“
44. HIERONYM: Contra Iohannem Hierosolymitanum 30, PL 23,
stlp. 399: „Videbo autem in ista carne, quae me nunc cruciat, quae nunc
prae dolore distillat. Idcirco Deum in carne conspiciam, quia omnes infirmitates meas sua resurrectione sanavit. Nonne tibi videtur iam tunc
Iob contra Origenem scribere, et pro carnis veritate, in qua tormenata
sustinuit, alterum contra haereticos habere certamen?“
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ľa Ambróza je zrejmé, že spomenutý oheň neničí konkrétnu matériu, a má teda skôr lekársky charakter. V komentári
k 1. žalmu totiž Ambróz pripomína, že skutočná matéria nezhynie, ale sa transformuje na lepšie.45 Trest ohňom je teda
očisťujúcim prostriedkom, ktorý zničí zlo a ponechá dobro.
V prípade jednoduchých veriacich hriešnikov sa podľa
Ambrózovho komentára k 36. žalmu môžeme nazdávať,
že spravodlivosť spája s milosrdenstvom; majú síce ešte
ďaleko ku spáse, ale nie sú od nej oddelení. Budú spasení prostredníctvom svojej viery, ale akoby cez oheň. Budú
horieť, ale nezhoria.46 Ide teda o časné tresty, ktoré sú síce
hrozné, ale raz sa skončia. Pri výklade 1. žalmu predkladá milánsky teológ názor, že toto bude trvať medzi prvým a druhým vzkriesením.47 Je však tiež možné, že pod
pojmom druhé vzkriesenie chápal Ambróz to, že verní veriaci dosiahnu plné šťastie.48 Možno teda predpokladať, že
tresty hriešnikov by trvali asi do tohto času.
Je však potrebné, aby sme v tomto bode presne pochopili myslenie starých autorov. Väčšina totiž rozdeľovala ľudstvo do troch skupín: spravodliví, hriešnici a bezbožní (neveriaci, ateisti ako aj apostatovia). Dodáme, že podobne aj
Hieronym bol presvedčený, že všetci kresťania raz budú
spasení; môžeme to pochopiť z jeho komentára k Izaiášovi 66,24: démon a neveriaci, apostatovia a všetci ateisti
budú trpieť večne, hriešni kresťania budú očistení a výrok
ich odsúdenia bude obsahovať aj milosrdenstvo.49 Takisto
Ambroziaster zastávala podobný názor.50

45. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 1,47,4–48,3, CSEL 64,
s. 40: „Non ergo in nihilum deficit, sed in aliud transit. (...) transiret
autem in consuetudinem vitam que iustorum; omnia enim Deus salva
vult esse.“
46. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 36,26, CSEL 64, s. 92:
„Vae mihi si opus meum arserit et laboris huius patiar detrimentum!
Etsi salvos faciet Dominus servos suos, salvi erimus per fidem, sic tamen salvi quasi per ignem; etsi non exuremur, tamen uremur.“
47. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 1,54, CSEL 64, s. 45: „(...)
qui autem non veniunt ad primam resurrectionem, sed ad secundam
reservantur, isti urentur, donec impleant tempora inter primam et secundam resurrectionem, aut, si non impleverint, diutius in suplicio permaneunt –, ideo ergo rogemus, ut prima resurrectione partem habere
mereamur.“
48. AMBRÓZ: Expositio Evangelii secundum Lucam V, 61, CSEL
32,4, linea 650–660.
49. HIERONYM: Commentarii in Isaiam 18,66,24, CCL 73A, linea
68: „Et sicut diaboli et omnium negatorum atque impiorum qui dixerunt
in corde suo: non est Deus, credimus aeterna tormenta. Sic peccatorum
et tamen christianorum, quorum opera in igne probanda sunt atque purganda, moderatam arbitramur et mixtam clementiae sententiam iudicis.“
Porov. epistula 119,7, CSEL 55, s. 457: „(...) qui enim tota in Christo mente confidit, etiam si ut homo lapsus mortuus fuerit in peccato, fide sua
vivit in perpetuum. Alioqui mors ista communis et credentibus et non
credentibus debetur aequaliter et omnes pariter resurrecturi sunt, alii
in confusionem aeternam, alii ex eo quod credunt, in sempiternam vitam.“ V súčasnej teológii: BRAUNSTEINER, G.: Milosrdenstvo a/alebo
spravodlivosť? In: Slovo nádeje. Trnava : Dobra kniha, 2010, s. 41–79.
50. Porov. AMBROZIASTER: Commentarius in Pauli episulam ad
Romanos (recensio gamma) 5,14, CSEL 81,1, s. 169–179.
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Toto rozdelenie ľudstva do troch skupín a pripúšťanie
možnosti spásy pre tých veriacich, ktorí zotrvajú v Cirkvi,
nám môže pomôcť pri pochopení ekleziocentrizmu vtedajšej teológie, ako aj pri zdôvodňovaní misionárskeho
úsilia Cirkvi.51
Trest pre zlých
Spomenuli sme, že podľa Ambróza po smrti budú duše
v akýchsi príbytkoch čakať koniec časov. Na konci potom
dostanú dobrí odmenu a zlí trest. V čom presne bude spočívať trápenie zlých? V diele De bono mortis Ambróz pripomína, že by bolo lepšie vedieť, ako budú nevinní spasení, ako to, ako budú vinní trápení.52 Podľa Ambróza ide
najprv o vylúčenie z Kristovho kráľovstva, ako to dokladá
aj prípad nekajúceho zločinca na kríži.53
Sú tu však aj určité tresty. Vo svojom komentári k Lukášovmu evanjeliu 7,204-205 Ambróz, ovplyvnený Origenom, vysvetlil metaforickým spôsobom oheň, červov,
ako aj škrípanie zubami.54 Predsa však nájdeme aj literárny opis jazera ohňa, ako aj trestu pre zatratených v tomto
ohni.55 Zdá sa, že v tomto prípade nemal Ambróz ustálené myslenie.
V čom mal však milánsky biskup jasno, je otázka dĺžky
trestov. V diele De bono mortis ponúka svoj názor, že pokiaľ ide o démonov, bezbožníkov, neveriacich a apostatov,
teda pre impii, bude to mať večné trvanie.56
Nebeská blaženosť
Pokiaľ ide o nebeskú blaženosť, milánsky teológ ostáva
verný slovu Svätého písma (1 Kor 2,9: „ale ako je napísané: »ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú«“) a nepokúša sa dať konkrétnu predstavu, pretože
– pripomína slová apoštola Pavla – ani oko nevidelo, ani
do srdca ľudského nevošlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho
51. Porov. AMBRÓZ: De excessu fratris Satyri 2,116.
52. AMBRÓZ: De bono mortis 11,48, CSEL 32,1, s. 745: „(...) melius
est cognoscere quomodo innocentes saluentur quam quomodo crucientur flagitiosi.“
53. AMBRÓZ: Explanatio psalmorum XII 39,17, CSEL 64, s. 233;
De Nabuthae 16,57, CSEL 32,2, s. 511: „Et cum sit pauper, ex illis est de
quibus dicitur: Tibi offerent reges munera.“
54. AMBRÓZ: Expositio Evangelii secundum Lucam VII, CSEL
32,4, linea 2268: „Ergo neque corporalium stridor aliqui dentium neque
ignis aliqui perpetuus flammarum est corporalium neque vermis est
corporalis.“
55. AMBRÓZ: De Nabuthae 12,52, CSEL 32,2, s. 497: „Ignem ardentem restinguet aqua et eelemosyna resistet peccatis, aqua autem statiua cito vermis facit.“
56. AMBRÓZ: De bono mortis 9,41, CSEL 32,1, s. 739: „(...) quae
enim peccat moritur non utique aliqua sui dissolutione, sed merito moritur Deo, quia vivit peccato.“
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milujú.57 V diele De bono mortis ponúka svoj názor, ktorý je postavený na interpretácii 4 Ezd 14,9, a zdôrazňuje,
že ide o stav dokonalého pokoja, nevinnosti a istoty, v ktorom svätí participujú na Božej sláve, vidia Boha z tváre do
tváre a radujú sa zo spoločnosti svojich vyvolených bratov
a žijú večne.58
Ambróz však tiež rozlišuje, aj čo sa týka večného šťastia spasených. Vzkriesenie predstavuje podľa neho prvé
Božie kráľovstvo a byť s Kristom predstavuje druhé. Nielenže odmena pre veriaceho je primeraná jeho zásluhám,
ale aj spasený sa iba postupne dopracuje k plnému šťastiu. Ambróz to vysvetľuje v piatej knihe svojho komentára
k Lukášovi.59 Teda aj v prípade nebeskej blaženosti existuje akýsi progres.
Blízky koniec sveta
Raz teda nastane koniec sveta, pretože svet sa začal, tvrdí Ambróz, a Boh, ktorý je bez konca, dal všetkému počiatok, aby to začalo existovať.60 Celý svet má teda jednu
históriu a tá sa raz skončí. Celá história má podľa Ambrózovho diela De Abraham kristologické vyústenie, viaceré
predobrazy v Písme to podľa neho jasne naznačujú.61 Ambróz, ako aj väčšina jeho súčasníkov sú silne pod vplyvom eschatológie, ktorá sa prejavovala v dobovom myslení a ktorá mala veľký dosah aj na ekleziológiu tohto
obdobia. V súlade s dobovým myslením bol Ambróz presvedčený o blízkom konci sveta. V jednom zo svojich listov píše, že kresťanská éra je érou spásy62 a je pre neho
jasným náznakom konca čias. Ambróz je presvedčený, že
žije v dobe, ktorá očakáva už iba návrat Krista.63 A hoci
bol presvedčený, že presný koniec sveta nepoznáme, bol
si istý, že nastane čoskoro.64 Vo viacerých svojich dielach
sa milánsky biskup vyjadril v tom duchu, že tento koniec
sveta predchádzajú rôzne znamenia, ktoré môže skúmavý
pozorovateľ vybadať: príchod antikrista, ktorý je diablovým nástrojom, nastolenie dní neprávostí. Dokonca aj voj-

57. Porov. AMBRÓZ: Epistula 22,16, CSEL 82,1, s. 167.
58. Porov. AMBRÓZ: De bono mortis 11,50, CSEL 32,1, s. 746.
59. AMBRÓZ: Expositio Evangelii secundum Lucam V, 61, CSEL
32,4, linea 659: „Absolutus igitur per Dominicam crucem (...) consolationem in ipsa possessione reperies: consolationem sequitur delectatio,
delectationem divina miseratio. Quem autem Dominus miseratur et vocat; qui vocatur videt vocantem; qui Deum viderit, in ius divinae generationis assumitur: tuncque demum quasi Dei filius, caelestis regni divitiis delectatur. Ille igitur incipit, hic repletur.“
60. Porov. AMBRÓZ: Exameron 1,3,9, CSEL 32,1, s. 8.
61. Porov. AMBRÓZ: De Abraham 2,9,62, CSEL 32,1, s. 615–616.
62. Porov. AMBRÓZ: Epistula 70,16, PL 16, col. 1237–1238.
63. Porov. AMBRÓZ: Expositio psalmi CXVIII, lit. 19,5–6, CSEL
62, s. 424–425.
64. Porov. AMBRÓZ: De excessu fratris Satyri 1,30. 2,62–63, CSEL
73, s. 283–284; Expositio Evangelii secundum Lucam X,9, CSEL 32,4,
s. 452.
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ny a nešťastia toho času sú pre biskupa jasným znamením
toho, že koniec sveta sa blíži.65
Hoci viacerí doboví autori podľahli pokušeniu milenarizmu, vieme, že Ambróz sa usiloval vyhnúť sa mu.66 Skôr
však ako milenarizmus je u milánskeho biskupa zrejmý
vplyv symboliky čísel, čo prevzal od gréckych autorov.
Vtedajší pohanskí a židovskí myslitelia rozdeľovali históriu na šesť období (sex aetates mundi)67 a pripomínali, že
svet sa nachádza v poslednom období.
Ambróz obyčajne rozdeľoval históriu na štyri etapy. Vo
svojom diele De paradiso sa usiluje vysvetliť, že štyri rieky z raja symbolizujú štyri čnosti, štyri obdobia ľudstva.68
Napríklad tri miery kvasu, o ktorých hovorí Ježiš v Lukášovom evanjeliu, pripomínajú trojité zjavenie sa v Zákone,
Prorokoch a v Evanjeliu.69
Teda keď nastane koniec časov, vtedy, pripomína Ambróz, príde Kristus na oblakoch a mŕtvi budú vzkriesení.70
Záver
Eschatológia milánskeho biskupa svätého Ambróza netvorí koheretný systém, ale táto skutočnosť je daná tým,
že väčšinou ide o pôvodné homiletické vyjadrenia, pričom sa zdá, že Ambróz nemal priestor na záverečnú revíziu svojich diel a na zosúladenie svojich teologických
postojov. Vidíme však, že Ambrózovo myslenie, tak ako
myslenie jeho súčasníkov a dokonca aj Augustína, je často poznačené neistotou a nestálosťou vo vyjadreniach. Na65. AMBRÓZ: Expositio Evangelii secundum Lucam X, 10, CSEL
32,4, s. 458–459: „Ergo quia in occasu saeculi sumus, praecedunt
quiaedam aegritudines mundi. (...) Praedicetur euangelium, ut saeculum destruatur (...) et ideo mundi finem uidemus (...).“ V diele De bono
mortis (10, 46, CSEL 32, 1, s. 742) Ambróz zastáva tradičný rímsky
pohľad, podľa ktorého svet „zostarol“ a stratil životnú energiu: „Defecit
enim multitudine generationis hoc saeculum tamquam uulua generantis
et tamquam senescens creatura robur iuuentutis suae uelut marcenti iam
uirium suarum uigore deponit.“ Takisto HIERONYM bol presvedčený
o blízkom príchode antikrista, čomu nasvedčoval aj úpadok rímskeho
iméria (Epistula 121,11,54, CSEL 56, linea 10: „(...) non veniet antichristus, nisi prius romanum deleatur imperium (...) antichristi parturitur adventus (...).“
66. AMBRÓZ: Expositio Evangelii secundum Lucam VII, 7, CSEL
32,4, linea 84: „(...) sed plures quam sex milia conputantur anni et malumus sex dies per symbolum intellegere (...).“
67. Porov. Dulaey, M.: Les sept âges de l’humanité (1, 23, 35–41).
IN: Note complémentaire 12, BA 50, s. 525–530 .
68. AMBRÓZ: De paradiso 3, 18–22, CSEL 32, 1, s. 277–279: „In
his ergo fluminibus quattuor uirtutes principales quattuor exprimuntur,
quae ueluti mundi istius incluserunt tempora. Primus igitur tempus ex
mundi principio usque ad diluuium (...) secundus tempus est Abraham et
Isaac et Iacob (...). Tertium tempus est in Moysi lege et ceteris prophetis
(...). Secundum euangelium autem digna est figura iustitiae.“
69. Porov. AMBRÓZ: Expositio Evangelii secundum Lucam
VII,188–189, CSEL 32,4, s. 366–367.
70. Porov. AMBRÓZ: De excessu fratris Satyri 2,94, CSEL 73, s.
300; Exameron 5,23,78, CSEL 32,1, s. 196.
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značili sme tiež, že vo viacerých postojoch je myslenie
milánskeho biskupa príbuzné mysleniu Hieronyma a Ambroziastra.71 Spolu s nimi bol presvedčený, že veriaci kresťania budú skôr alebo neskôr zjednotení s Bohom. Boli
presvedčení, že viera veriaceho môže sprostredkovať spásu tomu, kto touto vierou verí. Touto vierou je veriaci napojený na Ježiša Krista a akékoľvek by boli jeho skutky,
pomocou ktorých kresťan budoval svoju kresťanskú existenciu, raz ich uvidí skonzumované ohňom, ale seba môže
zachrániť. V tejto súvislosti Ambróz často spomína najmä
1 Kor 3,15. Neskôr tento text používali teológovia, aby vysvetlili očistec. Môžeme predpokladať, že viaceré Ambrózové postoje sa stali základom neskoršej náuky o očistci.
Nachádzame u týchto autorov akýsi druh eschatologického optimizmu, ktorý sa zameriava na zdôraznenie eschatologického prežívania aktuálneho života prostredníctvom
morálnych postojov.
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dekanov jezuitských fakúlt Európy a Blízkeho východu.
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Zasvätený život
v turbulenciách čias a otázok
Living Consecrated Life in Turbulent Times and Questions
The study Living Consecrated Life in Turbulent Times and Questions outlines the historic development of the key
phases and questions of a consecrated life. Historic view (Chapter One) outlines various forms of consecrated life as
they developed over the centuries, such as hermits or cenobites; the reform movement emerging from Cluny which
had a significant impact on later developments in consecrated life in terms of theology, asceticism and discipline; the
developments in the aftermath of Western Schism with changes in the understanding of consecrated life as an “inviolable and admirable bond” (Lat. mirabile connubium) based on solemn promise (Lat. votum solemne) and finally the
crucial changes in the understanding of consecrated life in the last century. Chapter Two follows the same historical pattern, however, it focuses on the terminological development of the following three terms: perfection for the
Kingdom of Heaven, consecration of life for the Kingdom of Heaven, and God’s calling of man to a special life for the
Kingdom of Heaven. Finally, several open issues subject to future doctrinal development are also discussed (Chapter
Three). However, the author limits himself to the articulation of those issues and deliberately leaves them unresolved.

Úvod
Od samého začiatku Cirkvi existujú muži a ženy, ktorí
sa rozhodli pre radikálny život s Pánom Ježišom. Je to fenomén u ľudí obdivovaný i zatracovaný. Ale on „kráča“
dejinami svojou cestou v Cirkvi. Skúmať tento fenomén
je vždy niečo staré i nové, minulosť i budúcnosť. Štúdia je
sondou do niektorých historických faktov zasväteného života, ale aj terminológie, bez ktorej nie je možné pochopiť
zasvätený život. A napokon štúdia pojednáva o niektorých
nových formách zasväteného života.
Niektoré historické fakty
Začneme nahliadnutím do niektorých historických faktov týkajúcich sa zasväteného života preto, lebo minulosť
nejakým spôsobom poznačuje našu súčasnosť i budúcnosť. Nemôžeme sa dnes nanovo definovať, keď za sebou
ťaháme dôsledky prežité v minulosti.1 Minulosť zasväteného života je veľmi bohatá, ale aj veľmi zložitá a komplexná. Preto sa tu obmedzíme len na niektoré historické
fakty, ktoré azda je potrebné zdôrazniť.
1. Možno oprávnene predpokladať, že začiatok zasväteného života sa viaže na pustovníctvo (eremitizmus).
Pustovník (nazývali ich aj mníchmi,2 samotármi a pod.)

1. Ohľadom významu histórie na našu súčasnosť existujú odlišné postoje. Napríklad Henry Ford povedal, že „história je viac menej kravina.
Je to tradícia a tú nechceme. Žijeme a chceme žiť predsa v súčasnosti
a jedinou históriou, ktorá za niečo stojí je história, ktorú tvoríme dnes“
(in: Ch. CHAPUT, Render unto Caesar, Doubleday, New York 2008, s.
61). Na druhej strane súčasný arcibiskup Filadelfie tvrdí, že ľudia, ktorí nechcú poznať minulosť strácajú nielen svoju pamäť, ale aj identitu.
A sú schopní prijať akýkoľvek príbeh o vlastnej minulosti bez ohľadu
na to, či je pravdivý alebo nie (tamtiež, s. 62).
2. Niektorí autori tvrdia, že slovo „mních“ (lat. monachus) bolo použité prvý raz na synode v Zaragoze približne v roku 380, ktorá zakazuje
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opúšťa svet a odchádza do samoty, aby bez akýchkoľvek
prekážok sa mohol úplne venovať službe Bohu a pestovaniu cností. Žil v bezženstve a čistote, radikálnej chudobe a riadil sa pravidlami, regulou, ktorej sa sám bezvýhradne podriadil. Čítal Sväté písmo, manuálne pracoval
a konal pokánie. V nedeľu opustil samotu a prichádzal do
najbližšieho kostola, aby sa zúčastnil na sv. omši a prijal
Eucharistiu. Za zakladateľa tohto typu zasväteného života
sa pokladá sv. Anton pustovník (251-356) aj vďaka tomu,
že alexandrijský biskup sv. Atanáz napísal jeho „Život“
okolo roku 360.3
Za zakladateľa cenobítov sa považuje sv. Pachomius
(292-354), ktorý na brehu Nílu na území dnešného Egypta okolo roku 320 založil „dedinu“ (kláštor) pustovníkov. Boli to príbytky mníchov zabezpečené zvonka nejakou ohradou. Život cenobítov sa vyznačoval tým, že šlo
o kláštor, poriadok spolunažívania pustovníckych mníchov zabezpečovala regula, na dodržiavanie ktorej dohliadal opát.4
Nepanuje jednota v tom, aká myšlienka, príčina stála
za vznikom takto zasväteného života. Je isté, že to boli
evanjeliové dôvody, ale niektorí k tým evanjeliovým a teologickým pridávajú ešte aj historické a kultúrne príčiny.
„Príčiny kresťanského zrieknutia sa sveta tkvejú v evanjeliu“, uvádzajú autori. Ale nevedia sa zhodnúť na jednej
konkrétnej príčine, či to bolo „volanie púšte“ (všetci poznáme príbeh sv. Jána Krstiteľa, ktorým začína sv. Marek
svoje evanjelium (Mk 1,1-14), 40-denný pôst Pána Ježiša

klerikom stať sa mníchom. Mníchmi sa mohli stať výlučne nevysvätení
(FAVALE, s. 35).
3. Porov. A. FAVALE, Vita consacrata e societá di vita apostolica.
Profilo storico, Roma 1992, s. 18-19. H. LAWRENCE, Dějiny středověkého mníšství, Praha 2001, s. 95-10.
4. Porov. A. FAVALE, Vita consacrata e societá di vita apostolica.
Profilo storico, Roma 1992, s. 20.
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na púšti (Mt 4,1-11) alebo túžba po dokonalejšom živote
v cnostiach (opäť poznáme príbeh o bohatom mladíkovi –
Mt 19,21) alebo príprava na druhý Pánov príchod a na udalosť posledného súdu, lebo „nevieme ani dňa ani hodiny“
(podobenstvo o pannách – Mt 25,13) alebo zdokonaľovať
sa pre nebeské kráľovstvo, kde sa už muži neženia a ženy
nevydávajú (porov. podobenstvo o jednej žene a jej siedmich manželoch u Mt 19,1-12), lebo „čas je krátky – pripomína sv. Pavol – a tvárnosť tohto sveta sa už pomíňa“
(1 Kor 7,25 o Božom dare panenstva pre nebeské kráľovstvo).

to predovšetkým Boží dar. A z ľudského hľadiska to bola
doba výrazne skazeného sveta na jednej strane a disciplína ducha na druhej strane. „Skazenosť spoločnosti bola
sťaby dôkazom blízkosti konca sveta a Božieho súdu (dies
irae) A jedinou bezpečnou cestou ako obstáť je obrátiť sa
k Bohu, vstúpiť do kláštora a konať pokánie. Kláštor im
totiž pripomínal ticho raja a spojenie s Bohom v modlitbách (Hugh Lawrence, s. 87). Rovnako obdivuhodná bola
kláštorná disciplína mníchov, ktorá je zachytená v kláštorných consuetudines (zvyky, denný poriadok). Vstávalo
sa aj v noci k modlitbe (tamtiež, s. 110-119).

Za historické a kultúrne príčiny niektorí autori považujú milánsky edikt cisára Konštantína z roku 313, ktorý dal
kresťanom slobodu a nastal koniec všeobecného prenasledovania kresťanov a teda aj radikálny úbytok mučeníkov.
Sulpicius Severus (+ 420) v 4. storočí napísal sv. Martinovi z Tours (+ 397), že „postiť sa, ustavične bdieť, trýzniť
a umŕtvovať svoje telo, to je tiež mučeníctvo“.5 Iní autori
považujú stredoveké kláštory za miesta zachovania starovekej kresťanskej i gréckej a rímskej kultúry, kde sa prepisovali listiny, knihy Písma svätého, cirkevných otcov
zdôrazňujúc, že v roku 529 síce zanikla v Aténach Platonova akadémia, ale na Monte Cassino založil sv. Benedikt
kláštor.6 Doba bola politicky a vojenský počas nájazdov
barbarov veľmi neistá. V kláštoroch však vládol relatívny pokoj, lebo jeho priestor aj barbari považovali za nedotknuteľný.7 Veľmi pekne to povedal už v roku 1839 Johan
Adam Mohler: „Nemôžeme poprieť, aj keby sme to chceli,
že v tých časoch sa nedarilo žiadnej inej rastline než tej,
ktorá rástla v kláštore“.8

3. Ako bolo povedané, od čias Opátstva v Cluny sa názov „Rehoľná kongregácia“ chápal ako federácia kláštorov. Avšak postupne sa dôraz presúva inde. Už sv. Ignác
z Loyoly dosiahol, že kandidáti a mladí rehoľníci skôr, než
vykonajú večné (doživotné) sľuby, ktoré sa odborne v teológii a kánonickom práve nazývali „slávnostnými“ (sľubmi), budú dávať iba jednoduché sľuby, aby sa mohli slobodne ešte rozhodnúť či slávnostné sľuby vykonajú alebo
nie. Ba začali vznikať spoločenstvá, ktoré mali iba jednoduché sľuby, nie slávnostné. V roku 1568 vydal pápež Pius V. apoštolskú konštitúciu Lubricum vitae genus,
v ktorej nariadil, aby „rehoľné kongregácie“ s jednoduchými sľubmi do jedného mesiaca uplatnili večné sľuby
alebo im nebudú prináležať výsady rehoľných kongregácii. V roku 1889 Posvätná kongregácia pre biskupov a rehoľníkov dekrétom Ecclesia catholica priznala výsady
rehoľnej kongregácie aj spoločenstvám s jednoduchými
sľubmi, čo definitívne potvrdil pápež Lev XIII. apoštolskou konštitúciou Conditae a Christo z 8. decembra 1900.
Odvtedy platilo, že pod pojmom „rehoľná kongregácia“
či rehoľné spoločenstvo sa chápe osobitný životný stav,
kde členovia žijú v spoločenstve (spoločný život), prijali na seba evanjeliové rady čistoty, chudoby a poslušnosti aspoň jednoduchým sľubom a ich konštitúcie schválila
príslušná cirkevná vrchnosť (porov. kán. 488 CIC 1917).
Ostatné spoločenstvá boli sine votis, bez sľubov a nemali
status rehole. Po Druhom vatikánskom koncile Kódex kánonického práva z roku 1983 pápeža bl. Jána Pavla II. prestal vo vzťahu k rehoľným spoločenstvám používať názov
jednoduché, resp. slávnostné sľuby a začal používať názov verejné sľuby (večné alebo dočasné), pričom „verejnosť“ týchto sľubov spočíva v tom, že ich prijíma legitímny predstavený podľa ustanovenia schválených rehoľných
konštitúcii a v mene Cirkvi (porov. kán. 1192 CIC 1983).
Došlo tu ešte k jednej úprave. Keďže v roku 1947 pápež
Pius XII. schválil sekulárne inštitúty, nový kódex im síce
priznáva status zasväteného života (Inštitúty zasväteného
života), ale nepriznáva im status rehole (nie sú rehoľným
inštitútom, ale sú sekulárnym inštitútom – porov. kán. ).9

2. Keď sa obrazne prenesieme do 10. storočia, dostaneme sa k takým významným opátstvam ako Cluny (Burgunsko), Fulda, Reichenau (Švábsko) a iné. Totiž podľa
vzoru opátstva v Cluny vznikali federácie kláštorov, ktoré
postupne dostali názov Kongregácie alebo Ordo. V dobe
svojho najväčšieho rozkvetu patrilo do Kongregácie opátstva v Cluny v 12. storočí okolo 1450 kláštorov po celej
Európe (Favale, s. 63).
Kláštor v Cluny založil opát Berno v roku 909 na lesných pozemkoch akvitánskeho vojvodu Viliama III. Vojvoda dal v zakladajúcej listine kláštoru slobodu od vplyvu
svetskej moci, vrátane svojej vlastnej. V roku 1024 opát
sv. Odilo (994-1048) nadobudol od pápeža výsadu exemtnosti od miestnych biskupov a podriadenosť zásadne pápežovi. A čím tak tento kláštor bol príťažlivým? Iste, bol

5. In: H. LAWRENCE, Dějiny středověkého mníšství, Praha 2001, s. 8.
6. Porov. J. PIEPER, Scholastika, Praha 1993, s. 23. A dodáva, že
Casiodorus (485-580) opustil kráľovský dvor a usídlil sa v kláštore. So
sebou vzal aj svoju obrovskú knižnicu a stal sa zakladateľom mníšskej
tradície prekladania a opisovania klasických textov, in: tamtiež, s. 35.
7. Pieper nazýva kláštor „slobodným priestorom“ aj vďaka tomu, že
jeho nedotknuteľnosť rešpektovali aj svetskí vládcovia, in: tamtiež, s. 35.
8. In: tamtiež, s. 35.

9. Porov. A. FAVALE, Vita consacrata e societá di vita apostolica.
Profilo storico, Roma 1992, s. 220. Sekulárne inštitúty schválil pápež
Pius XII. apoštolskou konštitúciou Provida Mater Ecclesia 2. februára
1947. Koncilový dekrét Perfectae caritatis sekulárne inštitúty zaraďuje
medzi „stav smerujúci k väčšej dokonalosti“, ktorý dovtedy bol apliko-
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V prípade inštitútov zasväteného života a spoločenstiev
apoštolského života pápežského práva (schválené Kongregáciou pre IZŽ a SAŽ) je možné sa orientovať podľa Annuario pontificio (pápežskej ročenky), ktorú Apoštolská
Stolica každoročne vydáva. Zložitejšie je to v prípade spoločenstiev diecézneho práva, kde podobné informácie sú
skôr vzácnosťou.
4. Z toho, čo tu bolo uvedené, vyplýva nasledovné.
Existujú tri evanjeliové rady: čistota, chudoba a poslušnosť. Čistota spočíva v zrieknutí sa manželstva a v živote
v cnosti čistoty. Chudoba spočíva v zrieknutí sa vlastnenia alebo disponovania s hmotnými dobrami podľa noriem schválených konštitúcii. Napokon poslušnosť spočíva v zrieknutí sa svojej vlastnej vôle v súlade s normami
vlastnej kongregácie.
Tieto tri evanjeliové rady nasledujú dokonalejšie Krista, ktorý sa modlí (kontemplatívne spoločenstvá), ktorý
kade chodil, všade dobre robil (charitatívne spoločenstvá)
a vyučoval evanjelium (apoštolské spoločenstvá). Tieto tri
evanjeliové rady sú základom zasvätenia človeka Bohu,
ale toto zasvätenie nestojí na nijakej sviatosti alebo presnejšie, spočíva v tom, že naplňuje, zdokonaľuje krstné zasvätenie. A človek toto zasvätenie prijíma na seba verejným sľubom v konkrétnom inštitúte zasväteného života,
kde sľub skladá do rúk legitímneho predstaveného, ktorý
to robí v mene Cirkvi.
Terminológia
5. „Status (kresťanskej) dokonalosti“ (lat. status perfectionis). Do čias II. vatikánskeho koncilu sa vo vzťahu
k rehoľníkom používal pojem „status perfectionis acquirendae“, ktorý bol vlastne postavený na výzve Pána Ježiša: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý vás nebeský otec“
(Mt 5,48). V tomto zmysle sa píše aj v Lumen gentium 40,
že „učiteľom a príkladom každej dokonalosti je Pán Ježiš...“10 Dokonalosť tu treba chápať ako synonymum svätosti a koncilová náuka to stavia na učení napr. Origena či
sv. Tomáša Akvinského.11 Napokon bod 40 Lumen gentium patrí do rámca témy „Povolanie k svätosti v Cirkvi“,
ktorá začína od bodu 39. Pojmy „status perfectionis“ alebo „institutum perfectionis“ nachádzame ešte aj v Lumen
gentium 45 a Sacrosanctum concilium 98.
Obsah tohto pojmu spočíval v tom, že „status dokonalosti“ označoval tých, ktorí prijali na seba život podľa
evanjeliových rád ako prostriedok k nasledovaniu Krisvaný na rehoľné kongregácie, ktorým teraz dáva názov „stav zasvätenosti“. Avšak Ján Pavol II. v exhortácii Vita consecrata (1993) už hovorí
aj o sekulárnych inštitútoch ako o „stave zasvätenosti“.
10. „Omnis perfectionis divinus Magister et Exemplar, Dominus Jesus...“, Lumen gentium, bod 40.
11. Tamtiež, s. 165, pozn. č. 2.
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ta a dosiahnutiu dokonalosti v láske. Zdá sa, že v časoch
pred a počas II. vatikánskeho koncilu sa upúšťalo od tohto
pojmu a to najmä z dvoch dôvodov. Prvým bol fakt, že
Duch Svätý povoláva k dokonalosti, resp. k svätosti nielen
tých, ktorí nasledujú Krista praktizovaním evanjeliových
rád, ale sa toto povolanie k dokonalosti týka všetkých. Po
druhé, niektorí cítili alebo boli presvedčení, že treba trochu zamedziť určitým prejavom elitárstva v radoch rehoľníkov, že „iba oni“ majú povolanie k nasledovaniu Krista
k dokonalosti.12 Na druhej strane sa II. vatikánsky koncil zjednotil v tom, že – hneď po kapitole o všeobecnom
povolaní k svätosti (piata kapitola) – nasleduje 6. kapitola
(body 43-47) s nadpisom „rehoľníci“. Niektorí autori toto
zjednodušenie privítali (napr. Philips, Pozzo),13 iní to prijali značne kriticky, že je to príliš zjednodušený pohľad na
zasvätený život (napr. Beyer14), lebo iné niečo je zasvätenie života v reholi a iné v sekulárnom inštitúte, iné v rehoľnom inštitúte a iné v spoločnosti apoštolského života.
II. vatikánsky koncil nám poskytol nádherný dokument
o obnove rehoľného života pod názvom Perfectae caritatis (26.10.1965) alebo by sme to mohli nazvať Caritas perfecta (slov. dokonalá láska). Cieľom rehoľníka je dokonalá
láska. Dokonalý je však iba Pán Boh, ale cieľom rehoľníka
je teda Pán Boh – dokonalá láska! A cestou k dosiahnutiu
tejto Lásky dôsledné nasledovanie Krista (imitatio Christi) prostredníctvom evanjeliových rád: čistoty, chudoby
a poslušnosti. V Dekréte Perfectae Caritatis 25 máme aj
citát z pojednávania O panenstve (De Virginitatis) tieto
slová sv. Ambróza: „Na príhovor najsladšej Panny Márie,
Božej matky, ktorej život je príkladom správania sa pre
všetkých, rehoľníci budú každým dňom rásť v dokonalosti
a prinášať stále hojnejšie ovocia spásy“ (PC 25).15
6. Zasvätený život (lat. vita consecrata). Pojem „consecratio“ (fare sacro, urobiť svätým, zasväteným) je komplexným pojmom, pretože môže mať mnohoraký význam.16 V tomto prípade máme na mysli „zasvätenie života
prostredníctvom evanjeliových rád“ pričom ide o výraz
použitý už v Lumen gentium 44 (21. 11. 1964). Postupne sa
tento pojem vo vzťahu k Bohu zasväteným osobám ustálil

12. Porov. E. GAMBARI, I religiosi nel Codice, Milano 1996, s. 17;
A. MONTAN, Gli istituti di vita consecrata e le societá di vita apostolica, In. Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. II, Roma 1990, s. 173-174.
G. PHILIPS, La chiesa e il suo mistero, Milano 1989, pozri najmä s. 440.
13. Porov. G. POZZO, Lumen gentium, Cassale Monferrato 1988, s.
174 a nasledujúce.
14. J. BEYER, Il codice del vaticano II: dal concilio al codice, Bologna 1984, s. 83 a nasledujúce.
15. V. FAGIOLO, Perfectae Caritatis (26. 10. 1965), Cassale Monferrato 1988, s. 87.
16. Podrobnejšie o tom pojednáva napr. A. QUERALT, Il valore della consacrazione religiosa, In: Vaticano II: bilancio, prospettive venticinque anni dopo 1962/1987, a cura di Rene Latourelle, vol. II, Citadella
Editrice Assisi 1988, s. 1084-1090.
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a plnú hodnotu dostal posynodárnou apoštolskou exhortáciou bl. Jána Pavla II. Vita Consecrata v roku 1996.17
Nechcem tu zostupovať do podrobností, ale exhortácia Vita Consecrata mnohé veci objasnila, iné otvorila pre
ďalšie prehĺbenie. Napríklad k tomu, čo bolo definitívne
objasnené patrí, že „život Bohu zasvätených osôb je osobitným zasvätením prostredníctvom evanjeliových rád“
a že existujú mnohoraké formy tohto zasväteného života,
ktorý je darom Ducha Svätého pre Cirkev (VC, 1-14). Svätý Otec veľmi nádherne vystihol, že zasvätenie znamená
„byť s Kristom“, preto spomína výslovne Ježišovo premenenie na vrchu Tábor, kde Peter povedal: „Pane, dobre je
nám tu...“ (Mt 17,19) (VC, 15): „zasvätený život znamená
ako dobre je byť s tebou, tebe sa odovzdať, sústrediť svoj
život výlučne na teba. Kto totiž dostal milosť tohto osobitného spoločenstva lásky s Kristom, cíti sa unesený jej žiarou“ (VC 15). Ale toto „byť s Kristom“ sa stáva zároveň
poslaním, úlohou. V prípade zasvätených osôb je tu servitium caritatis (služba lásky) (VC 72), lebo byť s Kristom v láske s nerozdeleným srdcom znamená mať účasť
aj na poslaní a službe Krista Bohu i ľuďom! Nemôžeme
byť s Kristom a nemať účasť na jeho službe. Preto Svätý Otec zdôrazňuje pre zasvätených, že ich svedectvo pre
dnešný svet spočíva v prvenstve Boha a budúcich eschatologických dobier pred čímkoľvek ostatným: nasledovanie
Krista čistého, chudobného a poslušného (VC 85), Krista,
ktorý sa modlí (kontemplácia), dobre robí všetkým (charita) a ohlasuje blahozvesť o Božom kráľovstve (apoštolát). Toto „byť s Kristom“ znamená aj signum fraternitatis
(znak bratstva). Nie je možné byť prorockým eschatologickým znakom, ak by sme neboli rovnako bratmi a sestrami v Kristovi (VC 41).
Otvorené otázky
7. Z otvorených otázok, ktoré sa týkajú zasväteného života, som vybral tri: nové formy zasväteného života, účasť
členov zasväteného života na charizme cirkevného hnutia,
združenia veriacich spojené s rehoľnými inštitútmi.
I. Nové formy zasväteného života
8. Bl. Ján Pavol II. v posynodálnej exhortácii Vita Consecrata z roku 1996 poňal „zasvätený život“ v tom najširšom slova zmysle. Zasvätenými osobami už nie sú len
rehoľníci, ale aj členovia sekulárnych inštitútov i členovia spoločnosti apoštolského života, pustovníci, zasvätené
panny atď. Čo je určitou novotou, je možné sa dočítať v čl.
12 spomínanej exhortácie, kde sa spomínajú „nové formy
zasväteného života“.

17. JÁN PAVOL II., Posynodálna exhortácia Vita Consecrata o zasvätenom živote a jeho poslaní vo svete (25.3.1996), SSV, Trnava 1996.
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„Neustála mladosť Cirkvi sa dnes prejavuje aj takto:
v ostatných desaťročiach, po Druhom vatikánskom koncile, objavili sa nové alebo obnovené formy zasväteného
života...“ (VC 12)
Gianfranco Ghirlanda,18 jezuita, profesor rímskej Gregoriány, aby som necitoval celý text Vita Consecrata, zhrnul celkove poznatky do troch téz: 1/ Duch Svätý koná
vo svete neustále a dáva vzniknúť – prostredníctvom svojich darov – vždy novým duchovným hnutiam (movimenti spirituali) najmä v období kríz a ťažkosti, ktoré sa
v Cirkvi a vo svete objavujú. Tieto dary Ducha Svätého
nikdy nestoja v konfrontácii medzi sebou, ale sa dopĺňajú a navzájom spolupracujú v prospech dobra. 2/ Je jasné,
že Duch Svätý dáva vznik novým formám zasväteného života prostredníctvom charizmy zakladateľa, avšak nová
charizma nikdy neničí a nevykoreňuje tie predchádzajúce
charizmy. 3/ Existencia cirkevných hnutí nie je v dejinách
Cirkvi novou záležitosťou, avšak – podľa bl. Jána Pavla II.
– sú „odpoveďou Božej Prozreteľnosti, ktorý prostredníctvom darov Ducha Svätého, reaguje na dramatické výzvy,
pred ktorými sa Cirkev nachádza, pod vplyvom sekularizácie.19
Hnutia v dejinách Cirkvi boli vždy. Stačí spomenúť
mníšske hnutia v kresťanskom staroveku a na začiatku stredoveku (regula sv. Bazila, sv. Benedikta z Nurzie,
atď.), Ordo Cluniacensis Ecclesiae (obnovné hnutie kláštora v Cluny počnúc 10. storočím), rozličné hnutia sanitárne, rytierske, hnutie katolíckej obnovy po Tridentskom
koncile (známe ignaciánske exercície), hnutie liturgickej
obnovy zo začiatku minulého storočia a podobne. Hnutia teda nie sú v Cirkvi novým fenoménom. Azda to nové
spočíva v dvoch skutočnostiach:
Už spomínaný Jean Beyer, jezuita, rozlišuje hnutia
v Cirkvi na tri typy: laické hnutia (napr. takým bola svojho času Katolícka akcia), ktoré majú za cieľ dôslednejšie
žiť svoje povolanie a poslanie vo svete (hoci aj v politike,
či inom spôsobe života). Ak by som to mal ešte inak vyjadriť, povedal by som, že ide o hnutia, ktoré majú veci
tohto sveta dávať do súladu s duchom evanjelia. Druhým
typom sú duchovné hnutia (movimenti spirituali), ktoré
majú za cieľ napomáhať hlbšiemu duchovnému životu veriacich. Tu by sa dali zaradiť tzv. tretie rady, ktoré participujú na spiritualite a charizme rehoľného inštitútu (porov.
kán. 303 CIC). Napokon sú tu cirkevné hnutia (movimenti
ecclesiali), ktoré majú vlastnú charizmu zakladateľa, ktorú spomínaný Beyer nazýva kolektívnou charizmou a určitou formou berú na seba evanjeliové rady.20
18. G. GHIRLANDA, Movimenti ecclesiali e istituti di vita consacrata nella Chiesa e nella societá di oggi, in: Periodica der e canonica
101 (2012) 7-56.
19. Tamtiež, s. 20-22.
20. J. BEYER, Movimenti ecclesiali, in: Nuovo dizionario di diritto canonico, Cinisello Balsamo 1993, s. 707-712. S. RECCHI, Per una
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A je tu otázka: ak bol (aj vo Vita Consecrata) zasvätený život zadefinovaný tak zoširoka (život podľa evanjeliových rád a nejaký prísľub či inkorporácia do spoločenstva), sú takéto cirkevné združenia veriacich reálne (aj
keď nie sú ešte Cirkvou uznané) zasväteným životom? Na
to sa pokúšala dať odpoveď Silvia Recchi v článku Assunzione dei consigli evangelici e consacrazione di vita
nelle associazioni v roku 1999, ale táto záležitosť dodnes
je otvorenou.21 Podobný článok napísal ešte skôr už spomínaný Jean Beyer pod názvom La vita consacrata nella
Chiesa v roku 1990. Jeho argumentácia vychádza jednak
z definície zasväteného života a potom z chápania Cirkvi
ako spoločenstva (lat. communio). On hovorí, že cirkev
tvorí zhromaždenia, spoločenstvá napr. okolo Eucharistie
(communio eucharistica), okolo svojho biskupa (communio hierarchica), atď. a potom si kladie sám otázku, že „ak
je hnutie zhromaždené okolo charizmy zakladateľa a je
prejavom nejakým spôsobom zhromaždenia v cirkvi a určitým dostatočným počtom členov, možno im uprieť to,
čo nazývame zasväteným životom?“ Ale dodáva, že je to
otázka, ktorou sa treba zaoberať až bude možné dať na
ňu primeranú odpoveď.22 Teda, aby som sa vyjadril jasne:
tie združenia veriacich, ktoré neboli príslušnou cirkevnou
vrchnosťou schválené ako inštitúty zasväteného života, aj
keby mali všetky ostatné prvky zasväteného života, nie sú
inštitútom zasväteného života!
9. Treba sa opäť vrátiť k „novým formám zasväteného
života“, ktoré spomína exhortácia Vita Consecrata v bode
62:
„Znakom tohto Božieho pôsobenia sú takzvané nové
fundácie, ktoré istými charakteristikami líšia od tradičných foriem. Originálnosť týchto nových foriem spočíva
často v tom, že sú to skupiny, ktoré pozostávajú z mužov
i žien, duchovných i laikov, manželov i slobodných pre nebeské kráľovstvo, ktorí sa usilujú žiť určitým štýlom...“
(VC 62).
Tu pochopíme už Beyerom spomínanú kolektívnu charizmu zakladateľa či inštitútu zasväteného života. Ak sú
v takomto inštitúte rozličné životné stavy, nie je možné
aby žili rovnako napr. evanjeliové rady. Aj Gianfranco
Ghirlanda uvádza, že existujú inštitúty zasväteného života, ktoré sa členia na určité skupiny: napr. skupina mužov, ktorí sú kňazmi, iná je skupina mužov laikov, skupina
žien, atď., ale všetci sú spojení jednou a tou istou charizmou, majú jeden cieľ, jedno vedenie/správu. Dokonca uvádza, že v Pápežskej ročenke z roku 2010 je uvedených 7

configurazione canonica dei movimenti ecclesiali, in: Quaderni di diritto ecclesiale 11 (1998, s. 57-66.
21. S. RECCHI, Assunzione dei consigli evangelici e consacrazione di vita nelle associazioni, in: Quaderni di diritto ecclesiale 12 (1999)
339-352.
22. J. BEYER, La vita consecrata nella Chiesa, in: Quaderni di diritto ecclesiale 2 (1990) 163-172.
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takýchto spoločenstiev pod názvom „Iné inštitúty zasväteného života“, ktoré majú schválenie od Kongregácie pre
IZŽ a SAŽ.23
Takéto nové inštitúty zasväteného života sú naozaj nezvyčajné. Ale veríme, že ak to má schválenie Cirkvi, že to
prinesie dobré ovocie pôsobenia Ducha Svätého.
II. Účasť zasvatených na živote hnutí
10. Nie je zriedkavým javom v súčasnosti vidieť diecéznych kňazov, rehoľníkov a rehoľnice ako sa zúčastňujú na
živote jednotlivých hnutí v Cirkvi. Zdá sa, že táto otázka
je aj dnes ešte stále otvorenou otázkou a autori sú toho názoru, že ju otvorila posynodálna exhortácia bl. Jána Pavla
II. Vita Consacrata v roku 1996.24
„V ostatných rokoch sa mnoho zasvätených osôb zapojilo do cirkevných hnutí, ktoré sa v súčasnosti rozvíjajú. Tieto skúsenosti sú pre nich obyčajne prameňom obohatenia,
najmä v rovine duchovnej obnovy. Nemožno však poprieť,
že v niektorých prípadoch sa stávajú aj príčinou nepokojov
a dezorientácie na rovine osobnej a na rovine spoločnosti,
najmä keď sa tieto skúsenosti dostávajú do konfliktu s požiadavkami spoločného života a s duchovnosťou inštitútu.
Treba preto dbať, aby sa príslušnosť do cirkevných hnutí
spájala s rešpektovaním charizmy a disciplíny vlastného
inštitútu a aby ju sprevádzal súhlas predstavených a ochota podriadiť sa ich rozhodnutiam“ (VC 56).
V istom zmysle tento problém možno nazvať problémom „dvojitého občianstva“ a dotýka sa nielen zasvätených osôb, ktoré sa zapájajú do života a aktivít hnutí, ale je
to aj problém diecéznych kňazov, ktorí to robia podobne.
Taktiež to nie je problém pokiaľ ide o laické hnutia
a o duchovné hnutia, ale ide o cirkevné hnutia (movimenti
ecclesiali), ktoré majú tri charakteristické znaky: 1/ sú to
hnutia, ktorých členovia patria k rozličným stavom (kňazi, muži slobodní i ženatí, ženy, zasvätení a pod.), 2/ týchto členov spája tzv. kolektívna charizma čo znamená, že
každý člen spôsobom vlastným svojmu stavu zachováva túto charizmu, napr. inak zachováva čistotu slobodný
23. Annuario Pontificio 2010, s. 1703-1704: Sevidoras (asociácia zasvätených panien), Argentína, schválenie Ríma v roku 1995, Familia
monastica v Betleheme (ženská), schválenie Ríma v roku 1998; Dielo
(Belgicko), schválenie Ríma v roku 2001 ako rodina zasväteného života; Misijné bratstvo Verbum Dei v Španielsku, schválenie Ríma v roku
2000, Opera della Chiesa, Španielsko 1997, Spoločnosť Ježiša Krista,
Kanada 1993, Misijný inštitút IDENTES, Španielsko 2009.
Pre hlbšie pochopenie problematiky odporúčam štúdiu: G. GHIRLANDA, Movimenti ecclesiali e Istituti di vita consacrata nella Chiesa e nella societá di oggi, in: Periodica der e canonica 101 (2012) 7-65.
24. „Una delle questioni aperte dopo l´Esortazione apostolica postsinodale Vita Consecrata é la partecipazione dei consacrati ai movimenti
ecclesiali“- M. KOVAČ, I consacrati e i movimenti ecclesiali, in: Quaderni di diritto ecclesiale 11 (1998) 86.
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a inak ženatý (manželská čistota), 3/ členovia spolupracujú so zameraním na spoločný zámer, cieľ.25 Lebo cirkevné hnutia majú podobný charakter a štruktúru ako ju
majú inštitúty zasväteného života a spoločnosti zasväteného života odhliadnuc od toho, aké cirkevné schválenie
majú (môže to byť len ako združenie veriacich).
11. V roku 1994 jezuita Florian Pelka, vtedajší predseda
Konferencie vyšších rehoľných predstavených Poľska, jasne pomenoval problém, keď v Ríme na zasadaní Biskupskej synody otvorene vyslovil nasledovné otázky: „Sú cirkevné hnutia pre IZŽ hrozbou? Účasť rehoľníka na živote
cirkevného hnutia spôsobuje stratu „povolania“ k zasvätenému životu či spôsobuje akúsi „dvojakú príslušnosť“?
Ak vstupujú do rehole chlapci alebo dievčatá a prichádzajú z týchto cirkevných hnutí a prinášajú si vlastnú duchovnú skúsenosť, ako je možné ich formovať a dať im poznať
novú, inú duchovnú skúsenosť v reholi tak, aby sa skutočne stali aj svojou dušou rehoľníkmi?“26
Zdá sa, že jednoznačné riešenie nejestvuje. Sú tu smernice, ktoré nachádzame v exhortácii Vita Consacrata, 56:
1/ Zásadne sa odmieta „dvojitá príslušnosť“, lebo rehoľník (a myslím si, že to platí aj pre diecézneho kňaza) nemôže byť „zasvätený“ a žiť charizmu rehoľnej kongregácie, v ktorej je jeho život zakorenený a, rovnako žiť a byť
zakorenený v charizme cirkevného hnutia.
2/ Účasť rehoľníka na niektorých podujatiach cirkevného hnutia môže byť pre neho povzbudením a oživením
jeho lásky žiť dôslednejšie charizmu vlastného inštitútu;
preto to môže byť pre neho užitočné. Ale na druhej strane
si treba chrániť charizmu vlastného inštitútu najmä v rovine osobnej i duchovnej. Preto treba, aby účasť rehoľníka na takýchto podujatiach bola podmienená súhlasom
jeho vlastných predstavených. Rovnako aj diecézny kňaz
si najprv má splniť povinnosti vlastného stavu a na účasti v cirkevnom hnutí mať súhlas svojho bezprostredného
nadriadeného. Nadriadený však nech zbytočne neprekáža,
ak to má prispieť k skvalitneniu duchovného života vlastnej charizmy kňaza, ktorého sa to týka.27
III. Prijatie zosobášených a rozvedených do rehole?
12. Určitý čas som bol presvedčený, že táto záležitosť
môže byť iba akademickou otázkou, ale musel som si svoj
postoj upraviť. Naozaj, takéto žiadosti skutočne sú. Aj na
mňa sa osobne obrátili určité osoby, konkrétne ženatý
25. J. BEYER, I movimenti ecclesiali, in: Vita Consacrata 23 (1987)
144.
26. In: La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo, Cittá del Vaticano 1994, s. 79.
27. Dôslednejšie a podrobnejšie: Miriam KOVAČ, I consacrati e
i movimenti ecclesiali, in: Quaderni di diritto ecclesiale 11 (1998) 86-95.
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a vydatá a pýtali sa, za akých kánonických podmienok by
mohli vstúpiť do rehole. A nájsť informácie o tomto probléme je zložité, lebo publikácie a predpisy sú naozaj zriedkavé a málo dostupné.
Kódex kánonického práva 1983 v kán. 643, § 1 výslovne uvádza, že platný manželský zväzok je prekážkou pre
prijatie do noviciátu a platné prijatie do noviciátu je zase
podmienkou pre vstup do rehoľného inštitútu (porov. kán.
646). Táto prekážka je však prekážkou cirkevného práva
(nie božieho) a preto je možné od nej udeliť dišpenz. Eventuálne udelenie dišpenzu prináleží do konpetencie Kongregácie pre IZŽ a SAŽ.
13. Poznáme však niekoľko prípadov, ktoré zachytil Xaverius Ochoa vo svojich zväzkoch Leges Ecclesiae.28
Prvý prípad je z 3. januára 1974 a šlo o prípad ženatého
muža, ktorý požiadal o vstup do noviciátu bratov kapucínov. Podrobnosti tam nie sú uvedené. Konštatuje sa iba
to, že sa mu udeľuje dišpenz na základe osobitného poverenia, ktoré Kongregácia dostala od Svätého Otca (vtedy
Pavla VI.).
Druhý reskript je 15. júna 1979 – teda už za bl. Jána
Pavla II. – a šlo o muža, ktorý žiadal o vstup do noviciátu
bratov pasionistov. Muž bol ženatý, ale civilne rozvedený.
Odpoveď bola negatívna, čiže Svätá Stolica žiadosti muža
nevyhovela, ale dôvody neboli zverejnené.
Tretí prípad sa týkal znova bratov kapucínov a je zo 17.
septembra 1981. Muž bol ženatý a zdá sa, že ešte nebol ani
rozvedený. Jeho žiadosti sa vyhovelo s podmienkou, aby
čím skôr dodal Kongregácii aj doklad o civilnom rozvode.
Približne v tom istom čase/dobe požiadala civilne rozvedená žena o vstup do rehole (nie je však známe ktorej).
Prvá odpoveď Kongregácie bola negatívna. Rehoľa však
predložila ďalšie dôkazy (vyjadrenie jej muža, s ktorým
bola rozvedená) a následne Kongregácia žene vyhovela.
Z roku 1991 je známy prípad ženy, ktorá prostredníctvom rehoľných predstavených požiadala o dišpenz
a o vstup do rehole. Žena bola vydatá 25 rokov a potom
civilne rozvedená. Skúmaním sa zistilo, že jej muž sa dopustil nevery a následne požiadal o civilný rozvod. Keďže
však žena nepožiadala o dekrét o separácii od stola a lôžka v zmysle kán. 1153, miestny biskup bol požiadaný to
urobiť a následne Kongregácia žene reskriptom povolila
vstup do noviciátu.
Sú známe aj iné prípady, ale rehoľa na takéto žiadosti nereflektovala a sama nestála o prijatie takýchto osôb.
V prípade žiadosti muža a jeho prijatie do noviciátu, po
28. X. OCHOA, Leges Ecclesiae, vol. VI, Roma 1987, n. 4649, col.
7562.
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prípadnom udelení dišpenzu sa nemôže stať kňazom, iba
diakonom a lebo rehoľným bratom.
14. Aj keď o tejto záležitosti nejestvujú predpisy v Kódexe kánonického práva, je pravdepodobné, že ak sa rehoľní predstavení obrátia na Kongregáciu pre IZŽ a SAŽ, dostanú patričné smernice a inštrukcie. Niektorí autori tieto
podmienky aj publikovali.29 K základným dokumentom,
ktoré treba Kongregácii dodať, patrí: žiadosť prosebníka
o dišpenz, životopis s opisom dôvodov, ktoré ho k tomuto
kroku vedú; prípadne vyjadrenie manžela/manželky, detí;
vyjadrenie miestneho biskupa, oficiálne potvrdenie o separácii alebo civilnom rozvode; dokumenty o civilnom
i cirkevnom sobáši; stanovisko vyššieho rehoľného predstaveného a jeho informácie; vyjadrenie miestneho farára
alebo kňaza tej komunity, kde prosebník žije a sa zdržiava.
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niektorých našich súčasníkov, ktorí si pre nebeské kráľovstvo zvolili takýto život, lebo boli Pánom skutočne povolaní k takémuto životu.

15. K tomuto problému sa žiada dodať, že v súčasnej
dobe je veľmi veľa rozvodov, niekde sa rozpadá už každé
druhé manželstvo, inde každé tretie. Na druhej strane klesajú počty rehoľníkov a rehoľníc, stačí si všimnúť štatistické údaje Cirkvi. Len napr. v Taliansku v roku 2009 počet rehoľníkov klesol cca o 8 tisíc členov (z 27 na 19 tisíc)
a rehoľníc o 63 tisíc (zo 153 na 90 tisíc).30 Situácia v kňazských seminároch, rehoľnom noviciáte či iných formách
zasväteného života – zdá sa – že tiež nie je na primeranej
úrovni. Napríklad Giusi di Gioia z Univerzity v Padove
uskutočnil sondáž o chápaní identity členov sekulárnych
inštitútov, ktorú neskôr publikoval pod názvom Istituti secolari oggi. Un´identitá difficile? Padova 1990, 257
strán.31 Predmetom prieskumu, ktorý prebehol v diecéze
Padova, boli príslušné otázky adresované členov sekulárnych inštitútov, kňazom a iným v pastorácii pôsobiacim
osobám a laikom. Výsledky boli dosť slabé. Autor nepolemizuje, žeby neboli povolania, ale konštatuje neznalosť
zásadných poznatkov o identite povolania a to medzi členmi sekulárnych inštitútov, no aj medzi diecéznymi kňazmi v pastorácii, ako aj praktizujúcimi laikmi.
Táto situácia môže navádzať k tomu, aby sa do noviciátu
prijímali aj takí veriaci, ktorých manželstvo sa rozpadlo.
Treba však byť veľmi obozretní, lebo ak niekto neobstál
v jednom životnom stave, obstojí v inom?
Záver
Táto štúdia možno trochu náročnejšou náučnou formou pozýva k tomu, aby si ľudia všímali zasvätený život

29. Napr. A. RAVA, L´ammissione di separati e di divorziati negli istituti religiosi, in: Quaderni di diritto ecclesiale 18 (2005) 202-212.
30. Enzo Bianchi e il futuro della vita consacrata, in: Testimoni 3
(2011) 22-29.
31. Recenziu na tento prieskum napísal: T. VANZETTO, Gli istituti
secolari. Un´identitá do difficile comprensione? In: Quaderni di diritto
ecclesiale 4 (1991) 213-217.
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Kardinál Kasper o rozvedených
a znova zosobášených
Na mimoriadnom konzistóriu kardinálov o rodine
z poverenia Svätého Otca Františka mal prednášku vyše
osemdesiatročný nemecký kardinál Walter Kasper dňa
20. februára 2014. Text jeho prednášky priniesol časopis
Il Foglio v sobotu 1. marca 2014. Prednáška má, okrem
úvodu a záveru, 5 tém a 2 dodatky. Nedá sa reprodukovať celý obsah prednášky v tomto článku, preto ponúkam
na zamyslenie len niektoré myšlienky kardinála Kaspera.
Hneď v úvode sám kardinál vymedzil obsah prednášky.
1/ Nebude riešiť všetky problémy súčasného manželstva
a rodiny; 2/ nebude anticipovať budúce synodálne odporúčania synody pápežovi; 3/ nebude to opakovanie teraz
platnej cirkevnej náuky o manželstve a rodine. Čo to teda
– podľa autora – bude? Bude to niečo ako úvod do zložitej témy, pretože „mnohé súčasné rodiny sa nachádzajú vo veľkých ťažkostiach, v situáciách migrácie, útekov
z domova alebo v takej mizérii života, ktorá je pre človeka
nedôstojná“. Aj vo vyspelých krajinách „individualizmus
a konzumizmus priviedol do krízy tradičné chápanie rodiny“.
V poriadku stvorenia (prvý bod) sa kardinál Kasper
oprel o tvrdenie prirodzeného práva, že „ustanovizeň
manželstva a rodiny bola rešpektovaná v každej kultúre“
a preto každý pokus o zmenu tradičnej definície manželstva a rodiny je odsúdený vopred na neúspech: „Nemôže mať úspech nijaká nová definícia manželstva a rodiny,
ktorá protirečí alebo mení kultúrnu tradíciu postavenú na
celej histórii ľudstva“. Ide o princíp prirodzeného práva,
ktorého syntéza sa nachádza aj v „zlatej zásade“, ktorú
Pán Ježiš formuloval u Mt 7,12 a ktorú rešpektovali viacmenej všetky doterajšie kultúry“. Kardinál Kasper to zhrnul v troch biblických tézach: (1) Boh stvoril človeka, ako
muža a ženu stvoril ich; (2) Boh ich požehnal a povedal
im: ploďte sa a množte; (3) Naplňte zem a podmaňte si ju
(porov. Gn 1,27-28).
V druhom bode sa kardinál venuje dôsledkom „dedičného hriechu“. Tým, že sa človek odcudzil Bohu a bol vyhnaný z raja, to má svoje dôsledky aj pre ľudstvo: prvým
následkom je, že sa muž odcudzil žene a naopak. Úpadok ich vzťahu sa neprejavuje iba v tom, že navzájom po
sebe sexuálne túžia, ale aj v tom, že sa obviňujú navzájom,
chcú ovládať jeden druhého a nezriedka to má aj rôzne podoby domáceho násilia v manželstvách a rodinách. „Keď
máme hovoriť o kráse manželstva – uvádza kardinál –
nemôžeme vychádzať len z nejakej romantickej predstavy. Musíme vidieť aj mnohé smutné a bolestné príbehy,

ba i slzy mnohých rodín“. Potom kardinál spomína ďalšie
následky teologickej povahy: matka v bolesti privádza na
svet deti, pokazil sa aj vzťah k prírode a svetu, ktorý už
nie je viac „rajskou záhradou“ a človek sa musí namáhať
a pote tváre pracovať; nezhody sú nielen medzi manželmi, ale aj medzi ich deťmi navzájom, kde často dochádza
k sporom a konfliktom a napokon je tu posledný následok:
smrť človeka: „Len si predstavme, čo prežíva matka stojaca nad hrobom svojho syna alebo keď si manželia musia
povedať „zbohom“, ak jeden zomrie...“
V treťom bode kardinál Kasper pojednáva o rodine
v poriadku spásy. Tu stačí pripomenúť, že kardinál sa
oprel o slová Pána Ježiša, ktoré opisuje evanjelista Ján 8,211 a Lukáš 7,36-50: Ježiš odmietol priepustný list, ktorý
dovolil Izraelitom Mojžiš pre „tvrdosť ich srdca“ a ohlásil
nerozlučnosť manželského zväzku, čo poznáme pod zásadou, že „čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje“.
V štvrtom bode kardinál vychádza z chápania Cirkvi
ako spoločenstva (rodiny) Kristových nasledovníkov. Tieto spoločenstvá, ktoré nezriedka fungovali v jednotlivých
domoch ako domáca cirkev, pomáhali vytvoriť apoštolom
pri ohlasovaní evanjelia určité zázemie a sebe navzájom
poskytovali podporu a pomoc. Často sa tieto rodinné spoločenstva schádzali pri čítaní Božieho slova a spoločnej
modlitbe. V nedeľu sa schádzali pri slávení „lámania chleba“. Zdá sa, že kardinál Kasper chce týmto akcentovať
pastoráciu rodín a manželstiev práve takýmto duchovným
prežívaním „domácej cirkvi“, aby práve ona poskytovala
to prvé pochopenie a pomoc pri ťažkostiach a krízach súčasných manželstiev a rodín.
K jadru problému pristupuje kardinál Kasper v piatom
bode, ktorý má názov „Problém rozvedených a civilne
zosobášených“. Tvrdí, že (1) nemožno „zrušiť“ nerozlučiteľnosť manželstva, ktorú znovu nastolil Pán Ježiš, ale
(2) nemožno tvrdiť, že existuje nejaké všeobecné riešenie
takýchto prípadov. Na druhej strane, poukazuje na dve
situácie, ktoré by eventuálne mohli byť základom pre
riešenie „individuálne“. Prvý základ nachádza vo Familiaris consortio Jána Pavla II. (FC 84), keď ide o prípad,
že sami manželia (alebo jeden z nich) sú „subjektívne“
presvedčení, že ich manželstvo nebolo platné uzavreté,
ale nevedia to „objektívne“ dokázať. To by znamenalo,
ako sa zdá, že by bolo ,potrebné prehodnotiť platnosť kánonickej zásady, že „manželstvo požíva výhodu práva“
(kán. 1061) čo vlastne znamená, že manželstvo sa považuje za platné dovtedy, kým objektívne nie je dokáza-
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ný opak na cirkevnom súde. V istom zmysle, uvažovanie
v tomto smere kardinál Kasper nachádza aj v Príhovore pápeža Františka Rímskej Rote v januári 2014, keď
pápež zdôraznil, že súdna dimenzia a pastoračná nie sú
v protiklade. Druhý základ riešenia nachádza v Príhovore Benedikta XVI. na Medzinárodnom stretnutí rodín
v Miláne v roku 2012, kde pápež povedal, že rozvedení a znova zosobášení síce nemôžu prijímať eucharistiu
sviatostne (reálne), ale duchovne áno (ide o tzv. duchovné sv. prijímanie). Kasper to posúva opatrne ďalej do oblasti sviatostnej, apelujúc na „sviatostnosť celej Cirkvi“
a na kajúcnosť znova zosobášených, čo zhrnul do týchto
bodov: (1) prejavuje ľútosť nad rozpadom svojho prvého
manželstva; (2) situáciu sa nedá nijak vrátiť späť; (3) nemožno „partnera“ opustiť bez vážnych ťažkostí; (4) veľmi túži prijímať eucharistiu.

ná: problémom nie je eucharistia a preto riešenie netreba
hľadať v otázke či majú alebo nemajú pristupovať znovu
zosobášení k sv. prijímaniu. Riešenie treba hľadať v eliminácii príčin, ktoré privádzajú ľudí do stavu, že nemôžu
pristupovať k sv. prijímaniu a to sú rozvody, náboženská
vlažnosť, sekularizmus, individualizmus atď. Podrobnejšiu analýzu kardinála Müllera si možno prečítať v Osservatore romano z 23. októbra 2013, kde sa vyjadril aj
písomne k diskusii rozvedených a znova zosobášených
a eucharistii.

V prvom dodatku kardinál Kasper spomína tzv. „implicitnú vieru“, ktorá je základom úmyslu a dáva vznik manželstvu. A tu je tak často opakovaná otázka: môže mať
„pokrstený“ (neveriaci) úmysel robiť úkonom manželského súhlasu to, čo učí Kristus a Cirkev? Veci sú postavené
na „minimálnej viere“, ktorá spočíva v tom, že spomínanému úmyslu aspoň neodporuje. Kardinál Kasper si kladie
otázku, či je to naozaj tak?!

V súčasnosti riešia nulitu manželstiev cirkevné súdy.
Nie je to rozvod, ale skúmanie, či manželstvo vzniklo alebo nevzniklo platne. Kódex kánonického práva
z roku 1983 uvádza 12 manželských prekážok, 9 deformácii manželského súhlasu a absenciu kánonickej formy
uzavierania manželstva – to všetko sú prípady, ktoré sú
môžu byť príčinou nulity manželstva. Existujú však aj iné
„cesty“ na riešenie rozpadnutých manželstiev: je možné
rozlúčiť manželstvo za určitých okolností v prípade, že
manželstvo nie je sviatostné (sú to manželstva nepokrstených alebo kde je iba jedna stránka nepokrstená) alebo je
sviatostné, ale nedošlo k užívaniu manželstva čiže nedošlo po uzavretí manželstva k takému sexuálnemu úkonu,
z ktorého by mohlo dôjsť k počatiu dieťaťa. Jedine manželstvo sviatostné a zároveň zavŕšené nemožno rozlúčiť.
Treba však povedať, že všetky tieto riešenia si vyžadujú
vyššiu kánonicko-právnu odbornosť, ale i znalosť cudzích
jazykov. Prakticky to znamená aj otázku v akej personálnej kondícii je tá alebo iná diecéza, aby zvládala riešenie
predložených manželských problémov. To iste má súvis aj
s finančnou kapacitou diecézy, lebo na každú jednu kauzu manželskej nulity je cirkevný súd povinný postaviť až
6 odborníkov (3 sudcov, obhajcu zväzku, advokáta a notára). O platení znalcov a prekladateľov ani nehovorím (porov. kán. 1649 CIC o súdnych trovách a poplatkoch).

V druhom dodatku sa spomína tzv. „pastoračná tolerancia“ v osobitných prípadoch, ktorú údajne praktizovali v prvotnej cirkvi (len výnimočne) a potom kardinál
spomína aj prax v pravoslávnych cirkvách, kde sa „toleruje druhé manželstvo“, ak prvé je „morálne mŕtvym vzťahom“.
Toto zamyslenie kardinála Waltera Kaspera sa žiada
hodnotiť pozitívne v tom zmysle, že cirkev naozaj diskutuje a hľadá riešenia, ktoré nastoľuje súčasná doba. Tak to
asi bolo v cirkvi vždy, počnúc od snemu apoštolov v Jeruzaleme až do Druhý vatikánsky koncil. Definitívne rozhodnutie však vždy prináleží Svätému Otcovi, ktorý je nositeľom „Petrovej moci kľúčov“.
Kardinál Gerhard Müller,
prefekt Kongregácie pre náuku viery
Zdá sa, že v súvislosti s cirkevnou diskusiou o pristupovaní znovu zosobášených k sv. prijímaniu stúpa prestíž
ďalšieho nemeckého kardinála Gerharda Müllera. Tento sa
nechal viackrát počuť, že náuka cirkvi je v tejto veci jas-
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Niekoľko poznámok k práci cirkevných súdov
Keďže kardinál Kasper spomenul vo svojom príhovore
aj cirkevné súdy, treba ich prácu spomenúť.

Bol to práve pápež Pius XII., ktorý v roku 1941 vyzval
sudcov Rímskej Roty, aby sa nebáli využívať vo svojej jurisprudencii aj najnovšie poznatky psychologických a psychiatrických vied. Výsledkom tohto povzbudenia bola
„nové ustanovenie“ – predpis kán. 1095 do Kódexu kánonického práva z roku 1983 (je platný aj dnes). Zavádzanie

Názory

zásad tohto nového kánona do praxe Rímskej Roty vlastne
začalo v období druhej svetovej vojny a najmä po II. vatikánskom koncile. V roku 2000 dekan Rímskej Roty Mons.
Antoni Stankiewicz napísal, že najväčší počet žiadostí
o nulitu manželstva, ktoré rieši Rota Romana je postavená práve na kánone 1095 (v roku 1999 zo 155 rozsudkov
Rímskej Roty 93 bolo postavených na predpise kán. 1095)
(porov. A. Stankiewicz, Il contributo della giurisprudenza rotale al defectus discretionis iudicii: gli ultimi sviluppi e prospettive nuove, in: Monitor ecclesiaticus 2000, II,
str. 333). Zdá sa, že situácia sa začína meniť najmä v poslednej dobe. Súdny vikár Janovskej arcidiecézy Mons.
Rigon (Arcidiecéze Janov predsedá ako diecézny biskup
kardinál Angelo Bagnasco, predseda Talianskej biskupskej konferencie) vo svojom príhovore na začiatku súdneho roka 2014 povedal, že súd, ktorý vedie, mal v roku
2013 najviac neplatných manželstiev z dôvodu „vylúčenia
potomstva“, lebo dnes mladí ľudia vstupujú do manželstva, ale mnohí nechcú mať deti. Ale kto nechce mať deti
a vstupuje do manželstva, uzatvára ho neplatne, lebo „plodenie a výchova detí“ je cieľom každého manželstva (porov. kán. 1055, § 1) (iná vec je, ak manželia nemôžu mať
deti) (príhovor sa nachádza tu: porov. http://www.tribunaleecclesiastico.it/web/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=2&id=102:inaugurazione-dellanno-giudiziario-2014-relazione-di-mons).

Ján Duda

nych sudcov prehĺbiť doktrinálne otázky správnosti manželského úmyslu toho, kto nie je veriaci (Príhovor z januára 2013). Ide o otázku: ak manželstvo medzi pokrstenými
je sviatosťou a pre vznik sviatosti sa žiada úmysel „konať
to, čo týmto úkonom koná Kristus“, môže „pokrstený neveriaci“ mať pri uzavieraní manželstva správny úmysel,
ktorý by manželstvo robil platným? Súčasná náuka spočíva v tom, že ide o „implicitný úmysel“ (kto chce manželstvo, v tom samom úkone chce aj sviatostné manželstvo).
Napokon túto záležitosť spomína aj kardinál Kasper v príhovore 20.2.2014 otcom kardinálom. Určite, táto náuka si
v súčasnom sekularizovanom svete zaslúži nie spochybňovanie, ale prehĺbenie, aby jej veriaci viac porozumeli.
Ak sa na jednej strane zdá, že by cirkevné súdy mohli
poskytnúť, pri dodržaní zásady pravdy o platnosti manželstva, určité možnosti riešenia, na druhej strane sa žiada
vidieť aj to, že najmä v misijných územiach cirkevné súdy
(ale nielen tam) alebo vôbec nejestvujú alebo majú nedostatok odborného personálu. Avšak s určitosťou a zodpovedne možno povedať, že pracovníci cirkevných súdov sú
schopní prispieť k riešeniu problematiky pastorácie manželstiev, lebo poznajú veľmi dobre problémy a ťažkosti súčasných manželstiev, najmä dôvody a príčiny, pre ktoré sa
manželstvá rozpadávajú. Na druhej strane, by to bola opäť
ďalšia úloha pre už aj tak preťažené cirkevné súdy.

V roku 2013 pápež Benedikt XVI podobne ako kedysi
Pius XII., v príhovore sudcom Rímskej Roty vyzval rotál-
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Anton Ziolkovský

Po dvanástich mesiacoch
Katolícka cirkev na Slovensku prežíva nepokojné obdobie, ale zároveň sa javí ako inštitúcia nádeje s veľkou
schopnosťou vnútornej obnovy. Takto pred rokom sme
stále prežívali situáciu po odvolaní Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa. Toto obdobie bolo veľmi bolestivé a nakoľko je záujem o túto kauzu po troške neustále umelo živený, diskusia o ňom môže ešte dlho
doznievať. Slovenské príslovie hovorí, že všetko zlé je na
niečo dobré. I táto nepríjemná situácia ukázala, v akom
stave sa Cirkev na Slovensku nachádza.
Stratégia ľudských práv
Táto kauza Cirkev na Slovensku oslabila v najnevhodnejšej chvíli. Naša krajina ako súčasť európskych štruktúr dlhodobo čelí veľkému tlaku zo stranu európskych
štruktúr a mimovládnych organizácii, aby liberalizovala svoj prístup k rodine, manželstvu a životu. Táto cesta
sa javila ako neodvratná. Všetci sme žili v pocite úplnej
bezmocnosti a slabosti, z ktorej sme sa nevedeli vymotať.
Keď takto pred rokom začalo Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR pripravovať Celoštátnu
stratégiu ľudských práv, bol to ďalší kamienok, ktorý sa
mal stať definitívnym odrazovým mostíkom pre zavedenie registrovaných partnerstiev v právnom poriadku SR.
Je paradoxom, že prípravu tohto dokumentu, ktorý vlastne nikto od nás nevyžaduje, schválila ešte vláda I.Radičovej. Ministerstvo zobralo prípravu tohto dokumentu
vážne. Už na základe predbežných materiálov, ktoré prenikli na verejnosť, sme mohli konštatovať, že celý dokument má v podstate dva ciele: legitimizovať registrované partnerstvá a implementovať v plnej miere ideológiu
rodovej rovnosti. Preto predseda Konferencie biskupov
Slovenska, Mons. S. Zvolenský napísal ministrovi Lajčákovi list. Krátko po odoslaní tento dokument pravdepodobne z prostredia štátnej správy unikol na verejnosť. Ľudia z LGBTI prostredia ho považovali za úplne absurdný.
Únik súkromných listov nikdy nie je v poriadku. V tomto prípade však mal dve nevyžiadané pozitíva: verejnosť
mohla prvýkrát vidieť odvrátenú tvár prípravy Stratégie
a navyše sa stal známym aktívny prístup KBS v tejto situácii. Určite povzbudil mnohých aktivistov z mimovládnych organizácii a kresťanského prostredia, ktorí mali
voči tomuto dokumentu oprávnené výhrady a chceli na
jeho príprave viac participovať.
Národný pochod za život
Stratégia však bola len slabým odvarom v porovnaní
s tým, čo sa na Slovensku odohralo v nasledujúcich me-
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siacoch. Konferencia biskupov Slovenska sa ešte v októbri 2012 rozhodla zorganizovať 22. septembra 2013 po
prvýkrát v Košiciach Národný pochod za život. Bola to
odvážna myšlienka. Odhliadnuc od úspechu, ktorý prišiel,
mala svoje riziká. Ak by totiž na toto verejné zhromaždenie prišlo málo ľudí, druhú stranu by to určite posmelilo,
aby pri presadzovaní kultúry smrti postupovala agresívnejšie. Navyše Konferencia biskupov Slovenska nemala
dovtedy priamu skúsenosť s takýmto veľkým podujatím.
Pri jeho organizovaní zohrali kľúčovú úlohu viacerí ľudia: na jednej strane to bolo združenie Deti svätej Alžbety
z Košíc pod vedením kňaza Dušana Škurlu, ktorí už mali
aké také skúsenosti z pochodov za život a dokázali v Košiciach pritiahnuť stovky ľudí. Rovnako veľkú úlohu zohral
bratislavský tím pod vedením Mareka Michalčíka, koordinátora KBS pre kultúru života. Priznám sa, veľmi dlho
som nabádal k opatrnosti pri zverejňovaní akýchkoľvek
odhadov počtu účastníkov. Je totiž vždy lepšie povedať
menej a tešiť sa, že prišlo viac ako naopak. Ľudia v košickom tíme boli oveľa optimistickejší a už niekoľko mesiacov pred pochodom predpovedali najmenej 50 tisíc účastníkov. Vtedy som tomu neveril. Keď to hodnotím spätne,
veľkú úlohu zohrala angažovanosť všetkých slovenských
biskupov, ktorí do Košíc prišli so svojimi veriacimi osobne. Prvýkrát som si uvedomil, že veľký počet účastníkov
môže byť reálny asi týždeň pred tým, keď sme poznali počet organizovaných skupín a jednotlivcov, ktorí sa zaregistrovali cez stránku Národného pochodu za život. A definitívne ma presvedčila sobota večer pred pochodom. Vtedy
bola totiž v Infinity aréne naplánovaná svätá omša a bohatý duchovný program. Spolu s otcom arcibiskupom Zvolenským sme prišli asi hodinu skôr. Na moje veľké prekvapenie bola hala už v tom čase plná mladých ľudí. Počas
omše praskala vo švíkoch. Doslova. V onú nedeľu prišlo neuveriteľných osemdesiat tisíc ľudí. Nejde iba o počet,
ale o atmosféru. A tá bola veľmi príjemná. Bola to atmosféra ľudí, ktorí prišli prejaviť svoj postoj za niečo: za život, za rodinu. Kráčal som v dave ľudí, ktorí boli disciplinovaní a dobroprajní. Až na pár stratených detí, ktoré sa
rýchlo našli, sa nič vážne nestalo. Národný pochod za život bol pre nás všetkých veľkým prekvapením. Dokonca
aj médiá, ktoré jeho prípravu úplne ignorovali, tento počet
prehliadnuť jednoducho nemohli. V jeho závere bol prijatý manifest s politickým posolstvom, ktorý zdôraznil, že
toto nie je jednorazová iniciatíva, ale proces, v ktorom chceme vytrvať.
Obnovené sebavedomie
Národný pochod za život zásadným spôsobom poznačil nielen vnímanie prolife a profamily tém na Slovensku,
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ale myslím, že aj postoje ľudí ku Katolíckej cirkvi. Tam
sa ukázalo, že ak sa Cirkev zastáva najslabších a chudobných, a to sú práve nenarodené deti a rodiny, spoločensky
uspeje. Práve v septembri sme si uvedomili, že ochrane
rodiny sa síce veľa pred každými voľbami hovorí, ale reálne rodiny nijako necítia, žeby boli v strede spoločenského
záujmu. Toto je potrebné zmeniť. Košický pochod určite
dodal sebavedomie najmä laikom, ktorí sa dve desaťročia usilovali o budovanie prolife atmosféry v spoločnosti.
Rovnako sa potvrdila rozhodujúca rola Katolíckej cirkvi
pri zasadzovaní sa za tieto témy. Aj dnes platí, že mimo
nej nejestvuje na Slovensku relevantná sila, ktorá by dokázala zorganizovať takéto masové prolife podujatie. Národný pochod za život bol výnimočný nielen počtom účastníkov, ale najmä silne pozitívnou atmosférou. Ľudia priamo
na mieste neskrývali radosť, v košických uliciach bolo
veľa mladých ľudí a celé rodiny s malými deťmi. Keďže niekoľko mesiacov predtým v kresťanských komunitách rezonovala príprava Celoštátnej stratégie ľudských
práv, rodová ideológia a juvenilná justícia, významná časť
účastníkov prišla na pochod vyjadriť svoj postoj k rodine a manželstvu, ako zväzku muža a ženy. Zorganizovať
takéto podujatie sa ukázalo veľmi dôležité. Ľudia z mnohých končín Slovenska sa stretli a na vlastné oči mohli vidieť, že vo svojich postojoch nie sú sami, že takto zmýšľa veľmi veľa Slovákov. Nielen tí, ktorí tam prišli, ale aj
tí, ktorí zostali doma. Národný pochod za život potvrdil,
že prolife hnutie sa stáva masovým a je len otázkou času,
kedy jeho aktivity budú mať politické konzekvencie.
Pastiersky list v advente
V roku 2013 sme však boli svedkami ešte jedného veľkého spoločenského vzopnutia, keď Konferencia biskupov
Slovenska vydala na Prvú adventnú nedeľu pastiersky list
o rodovej ideológii. Bol to veľmi priamy a odvážny dokument, ktorý veľmi otvorene popísal trend nastupujúcej kultúry smrti v podobe rodovej ideológie. Tento list rezonoval
v spoločnosti niekoľko týždňov, bol predmetom verejných
diskusií. Biskupi boli obvinení zo strany LGBTI skupín
z najhoršieho útoku voči skupine obyvateľstva od čias prvej Slovenskej republiky. Reakcie veriacich boli väčšinovo pozitívne. Rodová ideológia bola dovtedy pomerne
neznámym pojmom, hoci už niekoľko rokov bola naplno
súčasťou legislatívy v Slovenskej republike. Pastiersky list
biskupov pomohol mnohým precitnúť a uvedomiť si reálnu situáciu, v ktorej sa nachádzame. Hlásať evanjelium v
našej spoločnosti nie je vôbec jednoduché. Sme totiž súčasťou diania, ktoré je poznačené sekularizáciou, ktorá
raz rýchlejšie a inokedy pomalšie napreduje. Evanjelizácia podsúva nevyhnutnosť používania štandardného nábo-
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ženského jazyka, ktorému ľudia vždy nerozumejú. A keď
k tomu prirátame rozličné pohľady ľudí na Cirkev, môže
sa nám zdať, že stojíme pred takmer nesplniteľnou úlohou.
Každý človek má nejakú misiu a dokáže ju naplniť vtedy,
keď rozozná situáciu, v ktorej sa nachádza a pochopí okolnosti, akokoľvek nepriaznivé, ako výzvu.
Novela ústavy
A predsa, pri vnímaní súčasného kultúrneho kontextu
nemožno prehliadnuť, že Boh koná veľké veci, aj na Slovensku, napriek našim slabostiam a nejednote. Posledný
rok je toho rukolapným dôkazom. Pred pár dňami bola
schválená novela ústavy, ktorá obsahuje definíciu manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou. Myslím, že málokto z nás si v tejto chvíli dokáže uvedomiť, aké významné
dôsledky pre život v spoločnosti môže mať táto jediná veta
v Ústave. Za tých niekoľko mesiacov sa vytvorila v spoločnosti atmosféra, ktorá vytvorila jedinečnú príležitosť.
Ale celé toto snaženie sa začalo oveľa skôr. Na počiatku bolo odhodlanie a odvaha konkrétnych ľudí hovoriť
verejne pravdu o ľudskej prirodzenosti a ľudskej dôstojnosti. K takejto odvahe je často potrebná nadprirodzená
motivácia, ktorú dáva Boh. Žiaden apoštol a evanjelizátor
nikdy nezostáva osamotený. Na začiatku bol Národný pochod za život v Košiciach. Jeho najväčším prínosom nebol jeho politický odkaz verejnosti, ale precitnutie tisícov
ľudí, ktorí žijú po celom Slovensku, že so svojimi názormi na ochranu života, manželstva a rodiny nie sú osamotení, ale naopak, tvoria veľkú skupinu obyvateľstva. Táto
manifestácia bola aj prejavom emancipácie rodín, ktoré si
zrazu uvedomili, že sa potrebujú spájať, komunikovať a
zápasiť za svoju integritu. A títo ľudia, bez toho, aby si
to uvedomovali, sa stali apoštolmi Kristovho evanjelia.
V decembri prišiel pastiersky list biskupov, ktorý vyvolal veľa polemík, no najmä spôsobil, že od tejto chvíle sa
téma gender stala definitívne verejnou. V takejto atmosfére vznikla myšlienka na vloženie definície manželstva do
Ústavy Slovenskej republiky. Otvorene si povedzme, že
ak by kresťania a zvlášť katolíci nenašli v minulom roku
odvahu hovoriť o svojich hodnotách, keby sme nenašli silu
vzoprieť sa a takto vytvorili silný spoločenský tlak, žiadna zmena legislatívy by sa nekonala.
Posledný rok je ukážkovým prípadom, že ak sme odvážni a sa spoliehame vo svojom úsilí na Boha, ak prijmeme Ježišovu výzvu „Choďte a hlásajte“, vtedy skutočne
môžeme uspieť. Zmena ústavy, akokoľvek dôležitá, nebola našim cieľom, po ktorom si môžeme vydýchnuť. Je
len prostriedkom, aby sme s Božou pomocou vytvárali
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v spoločnosti pozitívnu atmosféru, ktorá bude rešpektovať ľudskú prirodzenosť a priať evanjeliovým hodnotám.
Pred pár mesiacmi istý slovenský denník publikoval úvahu o vzťahu konzervatívcov a liberálov. Autor konštatoval,
že konzervatívci majú v spoločnosti nateraz navrch. Svoju úvahu zakončil návrhom, aby sa zachoval status quo a
v tejto kultúrnej vojne sa ďalej nepokračovalo s tým, že
do súkromného života nebude nikto nikomu vstupovať.
Je veľká škoda, že sa pri komunikácii používajú skratky.
Keď ľudia s liberálnym presvedčením presadzujú svoje
priority, hovoria o modernom prístupe a emancipácii, keď
sa o to usilujeme my, sme obviňovaní z kultúrnej vojny.
Milosrdenstvo a pravda
Svätý otec František často hovorí o láskavosti a milosrdenstve. Dobre sa to počúva, avšak nie všetci si podstatu jeho posolstiev uvedomujú, lebo sa na evanjelium dívajú selektívne. Je nepochybné, že obe tieto vlastnosti sú
hlboko ľudské a pomáhajú mnohým ľuďom vnímať aj tú
ľudskú tvár Cirkvi. Svätý otec má pravdu, lebo nemôže
byť dobrým kresťanom, kto nie je dobrým človekom. Alebo ako hovorí teológia, milosť zdokonaľuje prirodzenosť.
Rozmer milosrdenstva je úzko spojený s pravdou. Milosrdenstvo a pravda sa nedajú od seba oddeliť. Zaujať evanjeliový postoj k akejkoľvek situácii znamená prosiť o pomoc
Ducha Svätého, aby osvietil našu myseľ na ceste k pravde. Bolo by od nás nepoctivé, keby sme ľudí klamali alebo
im nahovárali, že ich život je v poriadku. Milosrdenstvo
je prejavom ľudského prijatia, ktoré je inšpirované Božím
postojom k človeku, ktorý je hriešny. Boh s nami naozaj
niekedy narába v rukavičkách, aby nám ponúkol cestu naspäť k sebe a pritom rešpektoval našu slobodu. Božie slovo zostáva vždy ako hovorí sv. Pavol účinným a ostrej-
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ším ako dvojsečný meč. Keď Pán Ježiš vraví apoštolom:
„Choďte a hlásajte, priblížilo sa Božie kráľovstvo“, tak
nám vlastne hovorí, že šíriť evanjelium znamená pomáhať
ľuďom na ceste k pravde, ktorou je Boh sám.
Aliancia za rodinu a referendum o ochrane rodiny
Ešte v decembri minulého roka založili mnohé kresťanské organizácie spoločnú prorodinnú platformu, ktorú nazvali Aliancia za rodinu. Toto zoskupenie je výsledkom
náročných diskusií, ktoré medzi týmito organizáciami
prebiehali od septembra. Prítomnosť reálnych hrozieb,
uzákonenia registrovaných partnerstiev pre osoby rovnakého pohlavia a adopcií pre takéto páry, boli silným
podnetom uvažovať o referende o ochrane rodiny. Zber
podpisov pod petíciu adresovanú prezidentovi Slovenskej republiky na vypísanie referenda o ochrane rodiny
sa začal 5. apríla tohto roku. Začiatkom júna mala Aliancia za rodinu k dispozícii už viac ako 200 tisíc podpisov.
Už samotný zber podpisov je vynikajúcou príležitosťou
vysvetľovať a diskutovať o hodnotách manželstva a rodiny. Petičný hárok obsahuje štyri otázky, ktorých cieľom
je dosiahnuť právny stav, ktorý by neumožnil zavedenie
registrovaných partnerstiev, adopcií a ponechal by výchovu detí rodičom. Táto petícia a následné referendum sú jedinečnou príležitosťou k mobilizácii ľudí, ktorí obhajujú
prirodzené hodnoty.
Rok 2013 neviem nazvať ináč ako rokom zázrakov. Keď
už orodovanie našich vierozvestov prinieslo toľké ovocie,
cítim bázeň pred darmi, ktoré nám v Roku Sedembolestnej Panny Márie vyprosí naša Nebeská Matka.
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Vatikánsky zápisník
(december 2013 – apríl 2014)

Nový riaditeľ vatikánskej banky.
Inštitút pre náboženské diela, známejší ako vatikánska banka, má od začiatku decembra nového riaditeľa. Stal sa
ním taliansky bankár Rolando Marranci.

Dve desiatky zavraždených misionárov. Podľa agentúry Fides v roku
2013 zomrelo násilnou smrťou 22 pastoračných pracovníkov, prevažne kňazov, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2012.

Pápež zriadil Komisiu pre ochranu maloletých. František zriadil špeciálnu komisiu, ktorej úlohou je radiť
mu pri dodržiavaní záväzkov ochrany
detí a pastoračnej starostlivosti o obete zneužívania.

Kapitula Kristových legionárov.
Začiatkom januára sa v Ríme konala
generálna kapitula Kristových legionárov, ktorá mala byť novým začiatkom po trojročnom ozdravnom procese. Po odhalení morálnych deliktov
zakladateľa Marciala Maciela viedol
kongregáciu z poverenia Benedikta
XVI. kardinál Velasio De Paolis. Začiatkom februára sa novým generálnym direktorom stal Mexičan Eduardo Robles Gil.

Pápež osobnosťou roka. Americký týždenník Time si vybral Františka za Osobnosť roka 2013. V minulosti rovnako ocenil pápežov Jána XXIII.
(1962) a Jána Pavla II. (1994).
Kardináli Ouellet a Amato naďalej vo svojich úradoch. V polovici decembra František potvrdil v úrade prefekta Kongregácie pre biskupov, kanadského kardinála Marca Ouelleta. V pozícii prefekta Kongregácie
pre kauzy svätých potvrdil talianskeho kardinála Angela Amata.
Stretnutie s členmi Rímskej kúrie.
Pred Vianocami sa uskutočnilo tradičné stretnutie pápeža s členmi Rímskej
kúrie. „...keď prístup nie je prístupom
služby miestnym cirkvám a ich biskupom, potom štruktúra kúrie rastie do
podoby silne byrokratickej mýtnice,
inšpektorky a inkvizítorky, ktorá nedáva priestor pôsobeniu Ducha Svätého a rastu Božieho ľudu,“ povedal
František vo svojom príhovore.
6,5 milióna veriacich vo Vatikáne.
Podľa údajov Prefektúry pápežského
domu sa od marca do decembra 2013
s pápežom Františkom stretlo na liturgických sláveniach a audienciách 6,5
milióna veriacich.

Zmeny v dozornej rade vatikánskej banky. František vymenil štyroch z piatich kardinálov, ktorí tvoria
dozornú radu Inštitútu pre náboženské
diela. Staronového člena Jeana-Louisa
Taurana doplnili Pietro Parolin, Christoph Schönborn, Thomas Christopher
Collins a Santos Abril y Castelló, ktorý sa stal novým predsedom.

tosti ad limina apostolorum poľskí, rakúski a českí biskupi.
Nový sekretár kardinálskeho kolégia. František vymenoval za sekretára Kolégia kardinálov arcibiskupa Ilsona de Jesús Montanariho. Doterajšie
sekretára Lorenza Baldisseriho v septembri 2013 menoval za sekretára Synody biskupov a počas februárového
konzistória ho kreoval za kardinála.
Stretnutie kardinálskej rady.
V polovici februára sa uskutočnilo tretie stretnutie osemčlennej Rady kardinálov, ktorá má pápežovi pomáhať pri
riadení cirkvi a reforme Rímskej kúrie.
Arcibiskup Vasiľ naďalej sekretárom kongregácie. František potvrdil v úrade prefekta Kongregácie pre
východné cirkvi Leonarda Sandriho,
ako aj sekretára Cyrila Vasiľa.
Mimoriadne konzistórium o rodine. Koncom februára sa vo Vatikáne
stretli kardináli na mimoriadnom konzistóriu venovanom téme rodiny.

Skúmanie zjavení v Medžugorí
ukončené. V polovici januára ukončila svoju činnosť Medzinárodná komisia na preskúmanie otázky Medžugoria. Svoje zistenia odovzdala Kongregácii pre náuku viery, ktorá komisiu
zriadila.

Noví kardináli. Po skončení mimoriadneho konzistória František kreoval 19 nových kardinálov, ktorých mená oznámil ešte v januári. Šestnásť
z nich má menej ako 80 rokov, pochádzajú z 12 národov a len štyria pôsobia
v Rímskej kúrii.

Francúzsky prezident u pápeža.
François Hollande sa s Františkom
stretol koncom januára. S výnimkou
Georgesa Pompidoua navštívilo Vatikán aspoň raz počas svojho mandátu
sedem Hollandových predchodcov.

Zriadenie
Ekonomickej
rady a Ekonomického sekretariátu.
Koncom februára František vytvoril 15-člennú Ekonomickú radu, ktorá má vykonávať dozor nad administratívnymi a finančnými operáciami
Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán. Ekonomický sekretariát sa stal
novým dikastériom Rímskej kúrie na
čele s kardinálom Georgeom Pellom.
Za generálneho sekretára pápež meno-

Ad limina biskupov zo susedných
krajín. Koncom januára a začiatkom
februára navštívili Vatikán pri príleži-
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val svojho osobného sekretára Alfreda Xuereba.
Zasadanie Rady pre synodu biskupov. Účastníci, medzi ktorými bol
aj pápež František a generálny relátor, kardinál Péter Erdö, prediskutovali výsledky prieskumu venovanom rodinnej problematike, ktorý biskupské
konferencie realizovali od novembra
2013 do januára 2014. Výsledky sa budú nachádzať v pracovnom dokumente synody (tzv. instrumentum laboris).
Kardinál Turkson na Slovensku.
Začiatkom marca navštívil Bratislavu
predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj Peter Appiah Turkson.
Zúčastnil sa konferencie Katolícka
cirkev a ľudské práva, ktorú organizovala KBS.
Duchovné cvičenia Rímskej kúrie. Na začiatku pôstneho obdobia absolvoval František a členovia Rímskej
kúrie duchovné cvičenia v exercičnom
Dome Božského Majstra neďaleko Ríma.
Stretnutie s delegáciou Svetovej
rady cirkví. Pápež sa stretol so zástupcami Svetovej rady cirkví, do ktorej patrí 345 členských cirkví vo viac
než 110 krajinách. Delegáciu viedol
generálny sekretár Olav Fykse Tveit.
Deväťdesiatka kardinálov Tomka
a Korca. V polovici marca oslávil 90.
narodeniny emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef
Tomko. Rovnaký vek dosiahol koncom januára emeritný nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec.
Noví predsedovia biskupských
konferencií. V priebehu marca došlo
k výmenám na čele viacerých európskych biskupských konferencií. Predsedom Nemeckej biskupskej konferencie sa stal kardinál Reinhrad Marx,
arcibiskup Mníchova – Freisingu, bý-
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valej arcidiecézy Josepha Ratzingera. Predsedom Španielskej biskupskej
konferencie sa stal arcibiskup Valladolidu Ricardo Blázques Pérez. Na čelo poľských biskupov bol zvolený arcibiskup Poznane Stanisław Gądecki.
Argentínčan na čele saleziánov.
Desiatym nástupcom dona Bosca sa
stal doterajší argentínsky provinciál
Ángel Fernández Artime.
Ukončenie vyšetrovania v Limburgu. Po preštudovaní správy vyšetrovacej komisie sa Svätá stolica rozhodla prijať rezignáciu limburgského
biskupa Franza-Petera Tebartz-van Elsta.
Obama u pápeža. Koncom marca pápeža Františka po prvýkrát navštívil americký prezident Barack Obama. V roku 2009 sa vo Vatikáne stretol aj s pápežom Benediktom XVI.
24 hodín pre Pána. Z podnetu pápeža Františka sa v závere pôstneho
obdobia v chrámoch po celom svete
uskutočnila kajúcna pobožnosť s názvom 24 hodín pre Pána. V Bazilike
sv. Petra sa počas nej vyspovedal aj samotný pápež.
Staronoví predsedovia troch dikastérií. František potvrdil v úrade
prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, kardinála João Braz
de Aviza, predsedu Pápežskej rady
pre medzináboženský dialóg, kardinála Jeana-Louisa Taurana a predsedu
Pápežskej rady pre kultúru, kardinála
Gianfranca Ravasiho.
Františkov kontrolný deň. V prvý
aprílový deň sa pápež stretol s vedúcimi úradov Rímskej kúrie, aby sa informoval, akým spôsobom sa apoštolská
exhortácia Evangelii gaudium odráža
v ich činnosti.

Polstoročie existencie Pápežskej
rady pre spoločenské komunikačné
prostriedky. O jej vzniku rozhodol
pápež Pavol VI. 2. apríla 1964.
Alžbeta II. u pápeža. Začiatkom
apríla zavítala do Vatikánu britská
kráľovná Alžbeta II. V minulosti sa
stretla aj s pápežmi Jánom XXIII., Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI.
Koncom apríla sa s Františkom stretol
aj španielsky kráľ Juan Carlos.
Vatikánska banka ide ďalej. František rozhodol o ďalšom fungovaní Inštitútu pre náboženské diela. Jeho činnosť sa však má reformovať.
Žena na čele Pápežskej akadémie
sociálnych vied. František vymenoval
britskú profesorku Margaret Scotford
Archerovú za prezidentku Pápežskej
akadémie sociálnych vied.
Marini naďalej ceremoniárom.
Pápež potvrdil vo funkcii majstra pápežských liturgických slávení Guida
Mariniho.
Koptský kňaz Františkovým sekretárom. Druhým osobným sekretárom súčasného pápeža sa stal kňaz
koptského alexandrijského patriarchátu Yoannis Lahzi Gaid. Prvým sekretárom je maltský kňaz Alfred Xuereb.
Svätorečenie dvoch pápežov. V závere apríla František vyhlásil za svätých pápežov Jána Pavla II. a Jána
XXIII. Kanonizačnej slávnosti sa zúčastnil aj emeritný pápež Benedikt
XVI.
Ďalšie informácie nájdete na portáli
svetkrestanstva.sk
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má cirkevné schvá
lenie a obsahuje
farebné obrazy na
meditáciu ruženco
vých tajomstiev.

Pokúsme sa vyrovnať so životnými ťažkosťami
tak, že budeme hľadieť na nášho Pána,
ktorý za nás toľko trpel!
Nestarám sa o nič iné ako o to,
aby som deň čo deň konal vôľu Pána.
Verte mi, to je ten najkrajší život.

isný

op
život

n

romá

LÚČ

LÚČ

ISBN 978-80-7114-952-1

ISBN 978-80-7114-951-4

k Sedembolestnej Panne Márii

Modlitba
posvätného
ruženca
k Sedembolestnej
Panne Márii

SVÄTÝ JÁN XXIII.

336 s. • viaz. • 8,00 €

Modlitba
posvätného ruženca

16 s. • brož. • 1,00 €

Počúvajte Božie plány o rodine! Nedovoľte,
aby vás vplyv prostredia alebo propagandy
oddialil od zodpovednosti vytvárať okolo
rodinného krbu pravú kresťanskú rodinu.

SVÄTÝ JÁN PAVOL II.

16 s. • brož. • 1,00 €

Evanjelium je definitívne a nezaniká.
Jeho kritériá sú večné.
Vtelenie Slova záviselo od Máriinej vernosti.
Život Krista vo svete závisí od vašej vernosti.

16 s. • brož. • 1,00 €

84 s. • brož. • 1,20 €

16 s. • brož. • 0,60 €

K N I H Y z vydavateľstva LÚČ

9 788071 149521

9 788071 149514

Úcta k Sedembolestnej P. Márii
2. vydanie modli
tebníka doplnené
o vyhlásenie Roka
Sedembolestnej
biskupmi Slovenska
a Dekrét o možnosti
získať úplné odpustky
v Jubilejnom roku.

V YŠ LO P R I S VÄTO R E Č E N Í B L A H O S L AV E N ÝC H
PÁ P E ŽO V S VÄT ÝM OTCO M F R A N T I Š KO M
Svätorečenie blahoslavených pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. na
Nedeľu Božieho milosrdenstva 27. apríla 2014. Šestnásť strán plných
povzbudivých myšlienok a krásnych fotografií zo života milovaných
pápežov. Okrem povzbudenia vám brožúrky sprostredkujú zá
kladné údaje o životoch týchto vzácnych mužov, ale aj pohľady na
ich svedectvo života zo strany takých velikánov, ako sú Svätý Otec
František, Benedikt XVI. či bl. Matka Terézia.

Skvelý životopisec
dáva spoznať osobnosť
nedávno svätorečeného
pápeža, jeho humor
a dobrotu zjavnú od
jeho detstva až po úrad
pápeža, v ktorom zvolal
Druhý vatikánsky koncil.

248 s. • viaz. • 9,00 €

Autor rozoberá evanjelium
v 67 kapitolách. Zameriava
sa na opísané situácie zo
života a pridáva k nim svoj
náhľad. Učí tak čitateľa
meditovať Božie slovo
a uviesť ho do života.

Príklad, ako žiť vieru a dô
veru v Boha: odložila liečbu
rakoviny kvôli tehoten
stvu. Pokoj, s akým odišla
k Otcovi rok po narodení
svojho zdravého synčeka,
je znamením nádeje.

Hoci žila len 24 rokov, je
vzorom činorodej lásky
podnes. V jej živote, kde sa
vystriedalo šťastie s trápe
ním i bohatstvo s chudo
bou, nájdu povzbudenie
nie len matky a manželky.

288 s. • brož. • 8,50 €

184 s. • brož. • 6,80 €

Príbehy zo života pribli
žujú humor, vľúdnosť
a opravdivosť kresťan
ského svedectva Svätého
Otca Františka. Prinášame
ju veľkým i malým,
trpiacim i radujúcim sa.

720 s. • viaz. • 12,50 €

96 s. • brož. • 4,50 €

NOVINKY ∙ NOVINKY ∙ NOVINKY ∙ NOVINKY ∙ NOVINKY ∙ NOVINKY ∙ NOVINKY

Román o dramatických
udalostiach stojacich pri
zrode kresťanstva a zároveň
veľmi osobný príbeh Leony,
prinútenej k neželaným
zásnubám a priťahovanej
nečakanou vierou.

PU

ZZL

E

ISBN 978-80-7114-875-3

Nie je to obyčajná kniha, ale kniha, ktorá skrýva
šesť skladačiek na motívy známych príbehov z Biblie.
Vaše dieťa má z knihy viacnásobný úžitok:
● prečíta si alebo vypočuje biblický príbeh;
● poskladá si puzzle;
● pri skladaní sa zaoberá daným príbehom oveľa dlhšie,
ako len pri jeho prečítaní, a tak sa dá predpokladať,
že si ho lepšie zapamätá.
A keby deti aj stratili niektoré
či mnohé časti zo skladačiek,
kniha nestráca na svojej
hodnote, lebo obrázky tvoria
stránky knihy. Nechajme
naše deti zmysluplnou hrou
zoznámiť sa s Bibliou.
Pre deti od 3 rokov.

72 s. • viaz. • 6,50 €

Vydal LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava,
Špitálska 7, 813 59 Bratislava,
v roku 2012 ako svoju 868. publikáciu,
v edícii DEŤOM ako 100. publikáciu.
Prvé vydanie. 12 strán.

12 s. • viaz. • 12,00 €

The Puzzle Bible – The Good Shepherd,
Scandinavia Publishing House, Copenhagen, Dánsko.

80PUZZLE
s. • viaz. • 9,50 €

© Scandinavia Publishing House, Copenhagen, 2012
© LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, 2012
Autor ilustrácií © Gustavo Mazali

PUZZLE

BIBLIA

BIBLIA

118 s. • viaz. • 14,00 €

448 s. • viaz. • 19,00 €

VHODNÉ DARČEKY PRE DETI NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

INKA

NOV

Výrobok obsahuje malé časti

9 788071 148753

Kniha obsahuje 365
príbehov zo Starého
i z Nového zákona. Hodí
sa na na každodenné
čítanie pre deti. Príbehy
sú dynamické, obohate
né krásnymi ilustráciami.

Skladá sa z 5 celkov: o Biblii,
viere, Cirkvi, bohoslužbe
a skladbe cirkevného roka.
Má cirkevné schválenie,
sprostredkuje to najpod
statnejšie z náboženského
vzdelania detí.

Solídna pomôcka pri ná
boženskej výchove detí,
vkusne ilustrovaná, má
cirkevné schválenie. Pútavo
a zrozumiteľne približuje
biblické dejiny, vznik Sväté
ho písma a jeho posolstvo.

6

x

Kniha skrýva 6 skladačiek
na motívy známych príbe
hov z Biblie. Dieťa od 5 r.
si prečíta alebo vypočuje
príbeh a poskladá puzzle,
čím si ho lepšie zapamätá.
Prináša hru i poučenie.

Príbehy zo života rodiny
pomôžu vysvetliť deťom
bohatstvo ukryté vo sviatos
tiach, ktoré im sprostredkú
va Cirkev. Zábavné i poučné
texty dopĺňajú bohaté
ilustrácie. Vyšli aj: Objavuje
me sv. omšu, Objavujeme
Desať Božích prikázaní.

Objednávky radi vybavíme na adrese: Dobierková služba LÚČ, Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
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