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Evanjeliový prístup
je jediným možným riešením
V roku 2008 ovládla väčšinu krajín
sveta globálna finančná a hospodárska kríza. Slovo kríza sa na niekoľko
rokov zaradilo medzi najcitovanejšie
spravodajské výrazy. S odstupom ani
nie desaťročia, musíme konštatovať,
že spoločnosť takmer bez povšimnutia dlhodobo obchádza hlasy tých,
ktorí upozorňujú, že hospodárska kríza je dôsledkom spoločenskej a morálnej krízy. Najvýraznejšie zaznieva
najmä hlas Cirkvi. To, čo sa z úst politikov a ekonómov zvykne označovať
hospodárska kríza, je len iné meno pre
morálnu biedu, ktorá sa prehlbuje. Bohatšia časť planéty, kam sa zaraďuje
aj európsky kontinent, sa nepoučila a
kríza medzitým dostáva nové podoby.
Rozvojová organizácia Oxfam varovala, že v prichádzajúcom roku 2016
1% najbohatších ľudí na svete prekoná majetok zvyšných 99 % obyvateľov
planéty. Nespravodlivosť, korupcia a
extrémne sociálne rozdiely pribúdajú. Obyvateľom sa podsúvajú pseudohodnoty. Je snaha riešiť problémy niekoľkými politickými rozhodnutiami,
ktoré vzápätí sa stávajú neúčinnými
a musia byť prekryté novými rozhodnutiami. Namiesto odstránenia príčin
krízy, chceme riešiť jej dôsledky prijímaním rôznych balíčkov, aby sme
nemuseli prehodnotiť svoje doterajšie
nesprávne prístupy, ale sa tvárime, že
sa vlastne nič nestalo. Obrazne povedané, snažíme sa zvýšiť odčerpávanie
vody, ktorá tečie do lode, pričom neplátame diery v jej konštrukcii. Tragikomických príkladov je hneď niekoľko. Grécky dlh Európska únia rieši pôžičkou, aby sa zaplatila predchádzajúca pôžička, ktorú samotná únia odsúhlasila. Problém utečencov sa maďarská vláda rozhodla najskôr riešiť tak,
že dala postaviť na svojej hranici so
Srbskom 175 km dlhý ostnatý plot, za
ktorý zaplatila 71 miliónov eur, aby už
o mesiac umožnila utečencom prechod

cez svoje územie do Rakúska. Predpokladá sa, že do konca roku 2015 príde
do Európy cca 400 tisíc utečencov, na
budúci rok prognózy odhadujú, že ich
bude až 450 tisíc. Európska komisia to
chce riešiť kvótami pre jednotlivé krajiny, pričom už teraz začína kolabovať
sociálny systém.
Hrozivo narastajú ďalšie nemorálnosti, ako je obchod s ľudskými osobami a s ľudskými orgánmi, rozširujúci sa okruh osôb, na ktorých sa vzťahuje eutanázia, stúpajúci predaj drog
atď. Cirkev proti tomu protestuje a zápasí a dáva najavo aj pochodmi za život, aby nastala zmena.
Na začiatku hospodárskej krízy
v roku 2008 sa niektorí snažili upokojiť situáciu konštatovaním, že ide o
cyklicky sa opakujúce vlny prosperity a recesie. Dnes vidíme, že ide o úplne novú situáciu, s ktorou sme sa v doterajšej novodobej histórii nestretli.
Sme svedkami vzťahovej, medziľudskej, ekologickej, ba až civilizačnej
krízy. Rovnakou však zostáva skutočnosť, že za návrhmi riešení nestoja nejaké javy alebo faktory, ale vždy ľudia
tzn. ide o krízu zvnútra. Charakterizuje ju strata miery, deformácia slobody
a egoizmus.
Keď pred niekoľkými mesiacmi
Svätý Otec František vydal encykliku „Laudato si‘ – Buď pochválený“,
ktorej názov je inšpirovaný chválospevom sv. Františka z Assisi na stvorenie, niektorí novinári ju povrchne označili za ekologický dokument
Cirkvi. Celým textom encykliky zaznieva neustále pojem Boha Stvoriteľa. Pápež prízvukuje, že nemôžeme zastávať takú spiritualitu, ktorá
odmietne Boha a postaví sa na jeho
miesto (porov. 75. bod). Ak dnes niektorí hovoria, že islam ohrozuje Európu, treba povedať, že starý kontinent

počas svojich dejín bol viackrát vystavený konfrontácii s týmto náboženstvom. Na rozdiel od súčasnosti však
Európa v minulosti mala a uznávala svoju kresťanskú identitu. Islam za
storočia svojej existencie nič nezmenil
na viere v jediného Boha, zväzku muža a ženy, posvätnosti rodiny, dôležitosti modlitby a pôstu a praktizovania
viery vo verejnom priestore. Ani kresťanstvo na týchto hodnotách nič nezmenilo. Avšak dnes Európa pristúpila k sebazmrzačeniu o kresťanské
hodnoty. Keďže ľudské práva už neopiera o Boží zákon, priznáva a súčasne
upiera ich vlastným členom na základe krátkozrakých hlasovaní momentálnej väčšiny v európskych parlamentoch. Zároveň vymýšľa „nové“ ľudské
práva, ktoré sú vlastne len egoistickými túžbami človeka, a nie ľudskými
právami. Deje sa presne to, pred čím
pápež varuje, keď hovorí o zaujatí Božieho miesta človekom.
Európa vyzerá žalostne trápne, keď
vedie súdne procesy proti vlastným
občanom – kresťanom a trestá ich, ak
verejne prejavia vieru, nosia na verejnosti kresťanské symboly, odmietnu
homosexuálne zväzky, potraty, eutanáziu atď. Zároveň označuje za ľudské
práva nároky rôznych menšín, pričom
naskakujú zimomriavky pri pomyslení, kam s touto bezbrehosťou zájde.
Pričom treba zdôrazniť, že v tomto prípade nejde o náboženské otázky, ako sa to snažia niektorí vykresliť,
ale o ľudskoprávne a spoločenské témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás,
charakteru ľudstva ako takého. Otvorenej diskriminácie sa dopúšťajú vlády niektorých európskych krajín, keď
zastrašujú kresťanov pri vyznávaní
viery, pričom iným, pre ktorých viera je taktiež neoddeliteľnou súčasťou
ich identity, prejavujú podporu a vytvárajú podmienky, aby ju mohli verejne praktizovať.
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V tejto atmosfére mal bratislavský
Pochod za život svoju dôležitú úlohu
a nezaostal za tým košickým, ako mu
to niektorí predpovedali, ba možno aj
želali. Pochod dostal nový - širší rozmer. Ukázal, že ochrana života nie je

František Trstenský

už len náboženskou otázkou, ale má
vážny celospoločenský dosah, lebo sa
dotýka tak dôstojnosti života nenarodeného dieťaťa, ako aj života utečenca, našich rodín, pracujúcich, seniorov
atď. Ak sa podarí prijímať opatrenia,

ktoré nebudú zaťažené periodicitou
volieb, ale nesebeckou starostlivosťou
a zodpovednosťou za náš spoločný domov, je nádej, že naštartujeme proces
uzdravenia z morálnej krízy.

Je potrebné vstúpiť
do „teologických diskusií“
v prostredí našich miest
Rozhovor s biblickým teológom a prvým prorektorom Katolíckej univerzity
v Ružomberku, prof. Františkom Trstenským.
Skúste vymedziť na jednej strane „biblickú teológiu“ a, na druhej
strane, „biblikum“.
Obidve disciplíny majú rovnaký objekt štúdia, ktorým je Sväté písmo, ale
pristupujú k nemu odlišným spôsobom. Začnem najskôr charakteristikou
„biblika“ resp. biblických vied, keďže
aj toto označenie sa v súčasnosti používa. Biblikum sa sústredí na biblický text, snaží sa ho pochopiť v jeho literárnom a historickom kontexte. Skúma jednotlivé vývojové stupne, ktorými text prešiel až po svoju finálnu podobu v Svätom písme. Na dosiahnutie
týchto cieľov biblikum používa nevyhnutné „nástroje“ výskumu: znalosť
biblických a ďalších semitských jazykov (ugaritský, sýrsky, akadský jazyk a pod.); výskum starobylých rukopisov; znalosť vtedajších literárnych foriem a žánrov. Biblická teológia nadväzuje na biblikum a potrebuje ho, lebo pracuje s „ovocím“, ktoré priniesol výskum biblického textu.
Biblická teológia tvorí akýsi most medzi biblikom a ostatnými teologickými disciplínami, najmä dogmatickou,
pastorálnou a morálnou teológiu. Berie do úvahy aj druhý prameň Božieho
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zjavenia, ktorým je Tradícia. Myslím,
že v tomto smere je dôležitý vzájomný
dialóg. Ten v minulosti niekedy chýbal
v rámci všetkých disciplín, ktoré zahŕňa teológia. Neraz sa stalo, že každá disciplína sa venovala „svojej“ práci bez prepojenia na ostatné disciplíny.
Považujem za veľmi potrebné, aby tí,
ktorí študujú teológiu, dokázali nazerať na pravdy viery z viacerých pohľadov: biblického, dogmatického, morálneho, právneho. Posun vo vnímaní dialógu medzi biblikom a ostatnými teologickými disciplínami nastal aj vďaka II. vatikánskemu koncilu, ktorý vyzval, nech štúdium Svätého písma je
akoby dušou teológie.
Kde sa dnes dá študovať „biblická
teológia“ a kde „biblikum“?
V rámci Katolíckej cirkvi licenciát
a doktorát z biblika udeľuje Pápežský
biblický inštitút v Ríme, École biblique v Jeruzaleme a Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme. Biblická teológia ako špecializácia v rámci teológie sa študuje na viacerých univerzitách po celom svete.

Akú úlohu zohráva pri štúdiu
a výklade Biblie „biblická archeológia“?
Ide o „podkategóriu“ v rámci archeológie, tzn. musí postupovať a zachovávať vedecké postupy výskumu, ktoré sú vlastné tejto disciplíne. Ako už
názov napovedá, špecializuje sa na archeologické vykopávky v krajinách
spojených s Bibliou. Úmyselne hovorím o krajinách, lebo sa nevzťahuje
iba na Izrael, ale aj Jordánsko, Sýriu,
Libanon, Turecko. Zameriava sa pritom na možné prepojenie nájdených
artefaktov s biblickými textami. Poznanie histórie, kultúry, miest, predmetov, zvykov atď., nám môže napomôcť lepšie porozumieť biblickým
textom. Úlohou biblickej archeológie
však nie je potvrdiť pravdivosť Biblie, ale poznať svet, v ktorom tieto texty vznikali a špecifické okolnosti, ktoré sa v biblických úryvkoch uvádzajú.
Uvediem jednoduchý príklad. Archeologické vykopávky v Kafarnaume
nám umožnili získať si predstavu, ako
vyzeralo v 1. storočí po Kr., mesto,
o ktorom evanjeliá hovoria, že sa Ježiš v ňom často zdržiaval. Archeológia
sa nevyjadrí na tému povolania mýtni-
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ka Matúša, uzdravenia Petrovej svokry, alebo posadnutého v synagóge, lebo je to mimo jej zamerania. Archeológia však odkryla miesto, kde táto
synagóga stála a dom, ktorý s veľkou
pravdepodobnosťou bol domom apoštola Petra. Myslím, že každý, kto navštívil Svätú zem bude so mnou súhlasiť, že už inak číta alebo počúva Sväté písmo, lebo vie „umiestniť“ biblické texty do geografického a historického rámca.
Ako hodnotíte štúdium Svätého
písma na slovenskej akademickej
pôde v porovnaní so zahraničnými
univerzitami?
Slovensko malo v minulosti výborných biblistov. Spomeniem najmä Jozefa Búdu, ďalej Michala Krovinu, Štefana Janegu a Alojza Martinca. Dôležitý prínos mali aj naši zahraniční biblisti ako napr. Viliam Pavlovský, Štefan Porubčan, Jozef Heriban.
Koncom 80. rokov však táto generácia
začala vymierať a chýbali pokračovatelia. Navyše sa výrazne prejavovala
znemožnená akademická komunikácia so zahraničím, čím sa strácal kontakt s najnovšími metódami výskumu Biblie. Keď som v roku 1991 začal štúdiá v seminári v Spišskej Kapitule, korpus pedagógov sa začínal budovať prakticky od nuly. V tomto smere sa situácia behom pár rokov výrazne zmenila. V súčasnosti na všetkých
teologických fakultách a ich pracoviskách vyučujú kvalifikovaní biblisti. Zdá sa mi, že najväčší rozdiel v porovnaní so zahraničnými fakultami je
v tom, že na nich prebiehajú živšie teologické diskusie. U nás máme teológiu skôr deskriptívnu, ktorá popisuje obsah cirkevných dokumentov alebo náuky. Na zahraničných univerzitách je teológia viac analytická, ktorá sa snaží zdôvodniť náuku, pochopiť
vnútorné súvislosti a poukázať na dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. Preto
zahraničné teologické fakulty cez svojich jednotlivých odborníkov vstupujú
aj viac do diskusií na celospoločenské
otázky. Povedal by som, že sú viac „na
pulze dňa“.

František Trstenský

Zdá sa, že v poslednej dobe sa osobitne zdôrazňuje „pastoračný prístup“ k veriacim. Čo Vám napadne pri tejto kombinácii: pastorácia
a Biblia?
Keď pápež Benedikt XVI. zvolal
v roku 2008 biskupskú synodu, zvolil tému: „Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi“ (mimochodom je to názov prevzatý z poslednej kapitoly dokumentu Dei Verbum – O Božom slove 2. vatikánskeho koncilu). Cez Sväté písmo je možné rozvinúť vo farnosti mnohé aktivity: stretnutia s lektormi, biblické katechézy, Lectio divina,
komentáre k liturgickým textom pred
začiatkom sv. omší, čítanie Svätého
písma v rodinách atď. Uvediem slová
zosnulého kardinála Martiniho, ktorý
povedal, že žiadna iná doba v dejinách
neponúkla toľko priestoru a možností pre Cirkev pri šírení evanjelia, ako
tá dnešná. Môžeme využívať tlač, internet, televíziu, rozhlas, stretávať sa
v kostoloch, na farách, v školách, na
verejnosti. Tento potenciál sa však stále dostatočne nevyužíva. Pritom je to
spôsob, ako osloviť aj pokrstených
ale nepraktizujúcich veriacich (ktorých počet narastá) alebo neveriacich.
V dobe komunizmu iná ako sviatostná
pastorácia (sv. omša, spoveď, príprava
na prijatie sviatostí), aj to v obmedzenej forme, ani nebola možná. Ale to už
je minulosť, od ktorej uplynulo štvrťstoročie (!). Dnes potrebujeme využívať aj mimosviatostnú pastoráciu, samozrejme, bez zanedbávania tej sviatostnej. Ešte jeden aspekt by som chcel
spomenúť. Na Slovensku je veľa hodnotných duchovných akcií, ktoré sú
však často len „jednorázovkami“. Aby
pastoračná práca priniesla svoje ovocie, potrebujeme, aby mala trpezlivú
pravidelnosť.
Niektorí nie celkom rozumejú,
prečo sa veriacim vykladá v nedele a prikázané sviatky Biblia, keď
niektorí veriaci nevedia, o čom je
„prežehnanie sa“. Nemali by sme sa
vrátiť k poučným tematickým kázňam alebo k výkladu katolíckej viery a mravov?

Medzi kázňou a homíliou je zásadný rozdiel, ktorý sa, žiaľ, vždy nerozlišuje. Homília je jedna z foriem kázne,
ktorá má svoje exkluzívne miesto v liturgii a ktorej úlohou je vysvetľovať
prečítané biblické texty a aplikovať
ich na kresťanský život. Homília nemá byť opätovným „prerozprávaním“
biblických udalostí vlastnými slovami kňaza. Homília je výsledkom meditácie a štúdia Svätého písma a biblických komentárov, nie filmu, športovej udalosti alebo prečítaného románu. Biblický text musí byť v centre homílie, nie akousi okrajovou záležitosťou. Kňaz podáva veriacim aktualizáciu posolstva Svätého písma pre ich životnú situáciu. Preto je štúdium biblika dôležité, lebo predstavuje pre budúceho kňaza každodenný chlieb, keďže
takmer každý deň bude podávať Božie slovo v homílii. Koľkokrát sa však
kňaz odhodlá v nedeľu pripraviť si homíliu napr. na druhé čítanie? Skôr sa
vyberá „ľahšia cesta“ homílie na evanjelium. Na Slovensku chýba homiletické direktórium, na prípravu ktorého
vyzvala už spomínaná synoda o Božom slove. To môže byť pre kňaza pomôckou, aby poznal rôzne formy prípravy homílie a využíval ich. Na druhej strane kázne, v ktorých sa vysvetľujú pravdy viery, morálne princípy
alebo liturgické symboly, majú svoje miesto v pastoračnej službe kňaza
a treba ich využívať. Spomeniem aspoň niektoré: kázne počas alebo skončení rôznych pobožností (napr. krížovej cesty), kázne počas pútí, duchovných obnov, ľudových misií, počas
farských katechéz. Svätá omša je liturgia. Nesmie sa zmeniť na akési dramaticko-hudobné pásmo. Jestvuje predsa
priestor pre rodinnú a farskú katechézu, avšak sa nedostatočne využíva.
Môžete sa krátko vyjadriť ku historicko-kritickej metóde výkladu
Písma? V čom je jej prínos a nedostatky?
Využívanie tejto metódy je logické,
keďže Biblia je Božím slovom vyjadreným v ľudskom jazyku. Čo je „ľudské“, môže byť predmetom ľudského
bádania: jazyk, výrazové prostriedky,
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kultúra, a pod. Názov „historická“ je
preto, lebo sa snaží ozrejmiť historické okolnosti, za ktorých biblické texty vznikli. Názov „kritická“ neznamená, že ide o metódu, ktorá je negatívne namierená voči Cirkvi alebo Svätému písmu, ale že vo svojom skúmaní postupuje podľa vedeckých kritérií. Posledné storočia priniesli mnohé
objavy (napr. rozlúštenie egyptských
hieroglyfov, evolučnú teóriu, objavenie pamiatok Sumerov, Babylónčanov
a pod.). Bola snaha poukázať na rozpor medzi vedou a vierou. Táto metóda pomáha čítať Sväté písmo v tom
kontexte, v ktorom bolo napísané, čím
sa vyvrátil tento rozpor. Slovami emeritného pápeža Benedikta poviem, že
podstata biblickej viery je skutočnosť,
že sa vzťahuje k skutočnému historickému dianiu. Jej mínus je najmä v
tom, že dnes ide o veľmi rozsiahlu disciplínu, ktorá si vyžaduje ďalšiu špecializáciu. Jej limitom je aj to, že nekladie dôraz na „zdnešnenie“ a aplikáciu Božieho slova na súčasnosť. Preto
sa objavili nové prístupy poznávania
Svätého písma: naratívny, rétorický,
kánonický atď. Žiadna z metód nemôže obsiahnuť celú úlohu výkladu, platí to aj pre historicko-kritickú metódu.
Dá sa vykladať jedna stať Písma
inou staťou?
Sväté písmo je síce zbierkou 73 spisov Starého a Nového zákona, ale medzi sebou majú vnútorné prepojenie
a nadväznosť. Preto je nevyhnutné čítať konkrétny biblický úryvok v kontexte celého Svätého písma. Ide o tzv.
kánonický výklad, v ktorom sa jednotlivé časti alebo knihy vysvetľujú so
zreteľom na celý kánon (v celistvosti
všetkých kníh) Svätého písma. Výklad
jednej state inou má svoje použitie
v samotnom Svätom písme. Ak evanjelisti často uvádzajú výraz «to sa stalo, aby sa splnilo Písmo, slová proro-

110

Nové Horizonty

František Trstenský

ka a pod.», interpretujú starozákonný
text vo svetle novozákonného úryvku.
Kánonický výklad je použitý nielen
medzi Starým a Novým zákonom, ale
aj v ich vnútri. Napríklad Deuteronómium je aktualizáciou kníh Exodus,
Levitikus a Numeri. Žalm 136 nanovo číta a interpretuje stvorenie a prechod cez Červené more. Kánonický
výklad umožňuje vnímať Boží zámer
a jeho konanie v ľudských dejinách až
po vyvrcholenie v osobe Ježiša Krista.
Ako sa pozeráte na tri zväzky „Ježiša Nazaretského“ od pápeža Benedikta XVI.?
Predtým, než niekto začne čítať túto
„trilógiu“, považujem za nevyhnutné,
aby si prečítal Benediktov predslov,
lebo pochopí jeho zámer. Plne súhlasím s Benediktovým konštatovaním,
že pohľad na Ježiša sa nedá dosiahnuť
nejakými metódami. Pápež Benedikt
vo svojom diele kombinuje, čo hovorí moderná exegéza so svojou vierou
evanjeliám. Je to jeho dialóg kritického bádania s hlbokou osobnou skúsenosťou veriaceho človeka. Týmto dielom sa len potvrdzuje, že Jozef Ratzinger patrí medzi teologických velikánov 20. a 21. storočia s výbornou
znalosťou biblika, patristiky, dogmatiky. Aj preto moji študenti teológie
majú tieto tri zväzky ako povinnú literatúru. Emeritný pápež píše odborne
a zároveň zrozumiteľne a vierohodne.
Som presvedčený, že každý, kto hľadá
komentár k evanjeliám, by si mal túto
trilógiu prečítať.
Čo Vás najviac hnevá pri pohľade na naše slovenské teologické štúdium vôbec a potom osobitne na
úroveň biblického poznania?
Nenazvem to hnevom, ale skôr výzvami, ktoré vnímam, že stoja pred

nami. Slovenská teológia potrebuje
iniciatívne prichádzať s istými témami do spoločnosti, resp. otvárať diskusie, než len spätne reagovať na to,
čo priniesli iní. V tomto smere by sme
mali ukázať viac sebavedomia v tom,
že teológia má čo ponúknuť. Príkladom je pápež František, ktorý napísal
encykliku o životnom prostredí, vyjadruje sa k téme migrantov, kritizuje
mafiu, obchodovanie s ľuďmi a pod.
Ďalšou výzvou je spájanie síl, vytváranie tzv. thinktankov (teologických
špecialistov) aj v teologickom štúdiu.
Možno do budúcna uvažovať v rámci slovenského priestoru o teologickej akadémii či inštitúte, ktorý by ponúkol po akademickej aj duchovnej
stránke výber profesorov a formátorov. Vnímam ako potrebné vstúpiť do
„teologickej diskusie“ v prostredí našich miest, napr. na spôsob večerných
škôl teológie. To platí, samozrejme, aj
pre oblasť spoznávania Svätého písma
a práce s ním.
Čo zase považujete za pozitíva
v našom slovenskom teologickom
prostredí?
Slovenskí biblisti sa môžu pochváliť
sériou komentárov k Starému a Novému zákonu, ktorý je ovocím nielen ich
štúdia a spolupráce, ale aj ekumenických vzťahov. V tom sme príkladom
pre ostatné teologické disciplíny, aby
podobne zjednotili svoje sily. Za štvrťstoročie pribudli mnohí odborníci
v rôznych teologických disciplínach,
ktorí vedia kompetentne zaujať stanovisko nielen smerom dovnútra ale
aj v spoločnosti. Jednoducho jestvuje
potenciál, ktorý treba využívať v prospech šírenia Kristovho evanjelia a jeho hodnôt.
Otázky pripravil Ján Duda
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Rodina je nádejou Cirkvi –
Cirkev je nádejou rodiny
Rodina a Cirkev jestvujú navzájom pre seba. Najlepšie
to vyjadruje termín „Ecclesia domestica“ – domáca cirkev.1 Najstarší sakramentár Sakramentár z Verony učí, že
ľudstvo sa rodí a rozvíja v rodine.2 Avšak už v Sakramentári Gelazianskom3 zo siedmeho storočia nachádzame vyjadrenie, ktoré dodnes opakujeme v prefácii A v omši pri
uzatváraní manželstva, aby „z cudnej plodnosti svätých
manželstiev rástol počet tvojich detí, (...) [ktoré] zveľaďujú Cirkev.“4 Preto pre dobro rodiny a Cirkvi je potrebné zachovať a prehlbovať večnú zmluvu medzi rodinou a Cirkvou: Rodina z Cirkvi a pre Cirkev; Cirkev z rodiny a pre
rodinu.
I. Rodina je nádejou Cirkvi
Formálna identita
Aby rodina spĺňala očakávania od Cirkvi a celého sveta (Rím 8,19-25), musí si najskôr zachovať svoju identitu. Svätá stolica sa už dlho jednoznačne stavia proti pokusom zmanipulovať definíciu rodiny. V tejto súvislosti treba pripomenúť List Jána Pavla II. predstaviteľom štátov
celého sveta ku Medzinárodnej konferencii o populácii a
rozvoji v Káhire z 19. marca 19945 a List Jána Pavla II. generálnemu sekretárovi IV. svetovej konferencii OSN o ženách z 26. mája 1995.116 Intelektuálna poctivosť voči definícii rodiny je vždy základnou podmienkou pri rozlišovaní a rozhodovaní. Aj v súvislosti s definíciou rodiny – ako
hlboko zakorenenej v Zjavení – musí zostať nedotknuteľná. Nikto nemá právo ignorovať Božie slovo, ktoré jasne a
s mimoriadnou mocou ukazuje na to, že zmena tejto definície je urážkou Boha.

1. Porov. Lumen gentium, 11, Apostolicam actuositatem, 11, Familiaris consortio, 49.
2. Porov. Sakramentarz z Werony 1110, w: K azimierz Lubowicki OMI, Elementy duchowości w liturgicznych obrzędach sakramentu
małżeństwa w Kościele Zachodnim, PWT Wrocław 2012, s. 212.
3. Porov. Sakramentarz Gelazjański 1446, tamtiež, s. 216.
4. Rímsky misál, s. 967.
5. Porov. Ján Pavol II.: The commonwealth of nations. In: K azimierz
Lubowicki OMI (red.): Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o
małżeństwie i rodzinie, t. II,. Kraków 1999, s. 106-107.
6. Pozri Ján Pavol II.: It is with genuine pleasure. Tamtiež, s. 280281.

Myšlienky majú dôsledky. Do synody, ktorej témou je
„Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v dnešnom svete“,
nemá zmysel vnášať problémy homosexuálnych zväzkov.
Neumožňujú to formálne ohľady, pretože rodina je zväzok
muža a ženy – výnimočný a nerozlučný. Predovšetkým to
však neumožňuje Božia bázeň a úcta k zjavenej Pravde a
pre rodinu, ktorá na tejto Pravde buduje svoj život. Ako
som vo svojej knihe „Nádej rodiny“ povedal: „Manželstvo
nemožno zjednodušiť na bytie s druhou osobou. Je to konečné rozhodnutie vpísané do vzťahu Krista Ženícha s nevestou Cirkvou. Na prvom mieste je Kristus. Ako to vyjadril pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii
gaudium pomocou špecifického neologizmu, Kristus nás
predchádza (ci primeggia). Od stvorenia sveta Boh v Kristovi chcel, aby jeho rozhodnutie vo vzťahu k nám bolo definitívne a radikálne. Preto Boh chce, aby manželstvo bolo
hlbokou a výnimočnou jednotou jedného muža s jednou
ženou. Táto jednota je prameňom, z ktorého vznikne rodina a kritériom jej hodnotenia.“ (s. 34)
Duchovná identita
Katolícka rodina je oveľa viac než „dobrá, slušná rodina“. Je rodinou, ktorá má základ duchovnej identity vo
sviatostnom manželskom zväzku. Cieľom sviatosti manželstva je vštepiť telesnú, každodennú realitu manželstva
a rodiny do duchovnej reality. Hermeneutika kontinuity a
rozvoja, spomenutá pápežom Benediktom XVI. ako cesta pre službu teológov v Cirkvi, je stále aktuálna. Nikto
z nás nemá právo odtrhnúť sa od nemeniteľného učenia
siahajúceho až k počiatku Cirkvi, ktoré bolo pripomenuté na prvej synode o rodine v histórii Cirkvi v roku 1980
a ktoré bolo prezentované sv. Jánom Pavlom II. v posynodálnej apoštolskej exhortácii Familiaris consortio. Aby
manželia boli rodinou vyrastajúcou z Cirkvi a aby žili z
Cirkvi, musia žiť ako tí, ktorí dobrovoľne prijali povolanie nasledovať Krista a slúžia Božiemu kráľovstvu v manželskom stave.7 Musia zažívať, že ich každodenné manželstvo je tajomné a skutočné zúčastňovanie sa na Božej
láske.8 Musia žiť tak, aby pre nich a pre ich okolie bolo jasné, že katolícka rodina je „miniatúrna cirkev“.9 Musia sa
snažiť, aby boli živým obrazom a historickým sprítomne-

7. Familiaris consortio, 51.
8. Familiaris consortio, 51.
9. Familiaris consortio, 49.
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ním tajomstva Cirkvi a aby žili jeho dynamiku.10 Manželstvo, do ktorého Cirkev vkladá nádej, je spoločenstvo veriace a evanjelizujúce, spoločenstvo v dialógu s Bohom,
spoločenstvo v službách človeka,11 otvorené transcendentným hodnotám.12
Starostlivosť o duchovnú identitu manželstva si vyžaduje našu pastoračnú službu. Zvykli sme si pozerať na manželstvo predovšetkým cez optiku kanonického práva. To je
tak zakorenené v našej mentalite, že aj tí, ktorí pri príležitosti súčasnej synody o rodine sa snažia napr. zmeniť zásady pristupovania k svätému prijímaniu, hľadajú najskôr
právne argumenty. Hoci kanonické právo je dôležité a potrebné, privádza však k čistému formalizmu, zbavujúc sa
hĺbky, ak sa nepozrieme na manželstvo cez optiku spirituálnej teológie. Ona odpovedá na podstatnú otázku „prečo“
je právo práve takéto. Preto sa musí klásť väčší dôraz na
spiritualitu manželstva a rodiny, tak vo formácii kňazov13
ako aj mládeže, snúbencov a manželov.14
Služba evanjelizácii
Nádejou Cirkvi je rodina evanjelizujúca seba, vlastné
okolie a celú spoločnosť. Budúcnosť evanjelizácie závisí
v značnej miere od rodiny.15 Je to pravdivé v takej miere,
že možno povedať, že dnes v diele evanjelizácie nastal výnimočný čas rodiny. V priebehu storočí svedčili rôzne stavy o pravde evanjelia a svojím radikalizmom premieňali a
dobíjali svet pre Krista – mučeníci, púštni otcovia, rehoľníci, misionári. Dnes svet potrebuje manželstvá a rodiny,
ktoré veria v svoje povolanie, žijú ho a sú preto sú šťastné.
Odovzdávanie viery sa začína v rodinnom dome. Ide tak
o slová ako aj o príklad života. Má v istom zmysle nenahraditeľný charakter. Nie je ničím nahraditeľné a je výnimočne plodné.16 Treba si pritom pamätať, že rodina je spoločenstvom vzájomnej evanjelizácie.17 Všetci v nej evanjelizujú a všetci majú šancu byť evanjelizovaní. Rodina
zrelá vo viere sa stáva hlásateľkou evanjelia pre rodiny

10. Familiaris consortio, 49.
11. Familiaris consortio, 50n.
12. Familiaris consortio, 53.
13. Porov. Kongregacja ds. Wychowania K atolickiego. Wskazania
na temat formacji seminarzystów odnośnie do problemów związanych z
małżeństwem i rodziną. In: Posoborowe dokumenty…, t. II, s. 127-149.
14. Porov. Papieska R ada ds. Rodziny. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa. In: Posoborowe dokumenty…, t. II, s. 389-424.
15. Porov. Ján Pavol II.: Príhovor na Treťom generálnom zhromaždení biskupov Latinskej Ameriky, IV, a (28. jan. 1979): AAS 71 (1979),
str. 204.I 1979.
16. Catechesi tradendae, 68.
17. Familiaris consortio, 52.
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vo svojom okolí,18 posväcuje a tak premieňa súčasnú spoločnosť podľa Božieho plánu.19 Rodina sa najľahšie dostáva k ľuďom, ktorí sú „ďaleko“ od inštitucionálnej Cirkvi.
Rodina môže byť znakom a výzvou pre iné rodiny, ktoré ešte neveria, alebo už stratili vieru.20 Na tomto mieste treba zdôrazniť, že rodina je povolaná ponúknuť Cirkvi
najmä jej správne spôsoby a formy evanjelizácie.21 Cirkev
dúfa, že rodina bude podporovať dielo evanjelizácie predovšetkým „svojím bytím a konaním ako intímne spoločenstvo života a lásky“.22 Byť manželstvom a rodinou, žiť
ako manželstvo a rodina – to je základná, ničím nenahraditeľná a veľmi potrebná služba Cirkvi a spoločnosti.
„Rodina nech sa veľkodušne delí o svoje duchovné bohatstvá aj s inými rodinami. Takto kresťanská rodina –
keďže má svoj pôvod v manželstve, ktoré je obrazom
zmluvy lásky medzi Kristom a Cirkvou a účasťou na nej
– má všetkým dávať najavo živú prítomnosť Spasiteľa vo
svete a pravú povahu Cirkvi, jednak láskou, veľkodušnou plodnosťou, jednotou a vernosťou manželov a jednak
láskyplnou spoluprácou všetkých svojich členov.“23
II. Cirkev je nádejou rodiny
Nie raz Cirkev zdôrazňovala povedomie, ktoré na nej
spočívalo ako na spoločenstve, ktoré má „bohaté skúsenosti v ľudských záležitostiach“24 – povinnosť „skúmať
znamenia čias a vysvetľovať ich vo svetle evanjelia“.25 Katolícke rodiny dúfajú, že to bude prezentované tiež po18. Evangelii nuntiandi,71.
19. Familiaris consortio, 52.
20. Familiaris consortio, 54 Lumen gentium, 35, Apostolicam actuositatem, 11.
21. Veľmi výstižne to predstavuje dokument Konferencie biskupov
Poľska, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 126: „Rodina tak ako
Cirkev musí byť miestom, kde sa evanjelium odovzdáva a z ktorého
evanjelium vyžaruje.“ (EN 71) Avšak je potrebné pochopiť a mať na pamäti – tak pri ohlasovaní, ako aj pri organizovaní pastoračného života
–, že rodina je povolaná, aby viedla evanjelizačné dielo jej vlastným a
originálnym spôsobom, teda inak než jednotlivý veriaci mocou svojho
krstu.“ Nakoľko sviatosť manželstva „dáva špecifický rozmer krstnému
povolaniu (...), preto je rodina povolaná, aby evanjelizovala prostredníctvom samotného svojho jestvovania. Samotnú podstatu jej spásneho
poslania vo svete charakterizujú dve základné hodnoty: láska a život.“
„Kresťanská rodina je preto evanjelizujúcou štruktúrou in acto.“ „Ako
správne evanjelizovať rodinu a základný obsah“, prezrádza Familiaris
consortio (Odovzdávanie života, 28).
22. Familiaris consortio, 50.
23. Gaudium et spes, 48.
24. Porov. Paweł VI, Discours à l’Organisation des Nations Unies
à l’occasion du 20ème anniversaire de l’organisation, 4 X 1965; Tenże, Populorum progressio, 13; Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis,
7 i 41; Tenże, Veritatis splendor, 3; Kongregacja Nauki Wiary, List
o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, 1; Papieska
R ada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, 6.
25. Populorum progressio, 13.
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čas tejto synody. Na jednej strane sa Cirkev posilňovala a
rozvíjala, keď nešla do kompromisu s duchom tohto sveta (porov. Jn 15,19n). Na druhej strane – ako som uviedol
v rozhovore s novinárom Famile Chrétienne,26 – pastieri
Cirkvi musia byť svedkami skrze slovo a život. Musia vyznávať vieru, lebo nie všetci chápu zmysel Kristovho kríža. Nádej, ktorú Cirkev dlhuje rodine, nie je lacným slovom útechy alebo gestom súcitu. Falošný súcit, odtrhnutý
od objektívnej pravdy je krátkozrakým riešením a prináša len zmätok.27
Pochopenie a podpora
Cirkev má byť svedkom celej pravdy – tiež aj tej nepopulárnej. Evanjelizácia nespočíva na zrieďovaní zjavenej pravdy, aby sa našiel „najmenší spoločný menovateľ“,
ktorý by bol prijateľný pre sekularizovaný svet. Evanjelizovať znamená prenikať evanjeliom všetky oblasti života osobného, manželského a rodinného, sociálneho, hospodárskeho i politického. Rodina, ktorá sa snaží žiť podľa Božej vôle, počas Eucharistie počuje prosbu, aby veriaci žili „chránení od každého zmätku“. S nádejou preto pozerá na Cirkev, s očakávaním, že inštitúcie Cirkvi nebudú vovádzať zmätok, spochybňovať život v súlade s tým,
čo inštitucionálna Cirkev učí. Rodina, ktorá prežíva nedorozumenie v sekularizovanom svete, má tiež nádej, že Cirkev bude hovoriť jazykom viery, chápať a podporovať jej
povolanie. To kladie pre inštitúciu Cirkvi konkrétne požiadavky.
Metodológia
Kto chce rešpektovať identitu akejkoľvek skutočnosti,
musí si zvoliť vhodné metódy výskumu. To platí tiež pre
teológiu manželstva a rodiny. V Nemecku ju P. Bernhard
Häring CSsR založil výnimočne na sociológii.28 Vo Francúzsku Boží služobník Henri Caffarell,29 zakladateľ silného hnutia manželskej spirituality Equipes Notre-Dame,30
sústredil svoje učenie a knihy okolo Tajomstva Lásky zja-

26. Kard. Muller, G. L.: L’évêque doit être un martyr par la parole.
Famille Chrétienne no1941, 28 III – 30 IV 2015, s. 30.
27. Porov. Michel Schooyans, Sur l’affaire de Recife et quelques
autres…. Fausse compassion et vraie désinformation. Paris 2010.
28. Porov. Die Ehe in dieser Zeit. Salzburg 1960; Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. V: Małżeństwo w dobie obecnej. tłum. I oprac.
Ks. Jarosław Klenowski, Pallottinum, Poznań 1966.
29. Porov. A llemand, J.: Henri Caffarel. Un homme saisi par Dieu,
Issoudun 1997; Le Mystère de l’Amou. Numéro spécial de l’Anneau d’Or
1945.
30. V r. 2013 60 310 manželstiev, ktorých sprevádza 8 003 kňazov
v 76 krajinách. http://www.equipes-notre-dame.fr/article/les-equipesnotre-dame-aujourd%E2%80%99hui
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venej vo Svätom písme. V tom čase Karol Wojtyła vydal
priekopnícku prácu z filozofie a etiky manželstva Láska a
zodpovednosť. V Poľsku arcibiskup Kazimierz Majdański,
pri navrhovaní výskumného smeru, v prvom vo svete Inštitúte pre výskum o manželstve a rodine v Łomiankach,31
ho postavil na interdisciplinárnom výskume. Sv. Ján Pavol II. založením Inštitútu pre výskum manželstva a rodiny v Ríme išiel cestou týchto rozmanitých hľadaní. Pre
neho východiskovým bodom nie je sociológia, ale consilium Dei de matrimonio et familia. V stredajších katechézach dal príklad takejto teológie, ktorou ponúka Cirkvi a
svetu teológiu tela a manželskej lásky.
Pri rozoznávaní – podľa témy synody – „povolania a poslania rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete”, by sme mali
zachovávať zásadu kontinuity teológie. Apoštolská exhortácia Familiaris consortio a výnimočne rozsiahle učenie
sv. Jána Pavla II. v tomto ohľade sú stále aktuálne. Prostredia žijúce viac manželskou spiritualitou sú vďačné bl. Pavlovi VI. za encykliku Humanae vitae. Cenné sú postrehy
pápeža Benedikta XVI.,32 a to od jeho encykliky Deus caritas est, cez Príhovory k Rímskej rote, ktoré vznikli zo
starostlivosti o zachovanie svätosti sviatosti manželstva.
V Božom mene
„Matka Cirkev tým, že plní spásonosné poslanie, ktoré jej uložil Pán, rodí, vychováva a zveľaďuje kresťanskú rodinu.“33 Cirkev teda nie je vlastníkom, lež správcom ohľadom rodiny. Pastieri Cirkvi nemajú právo svojvoľne rozhodovať o podstate manželského povolania ani o
štýle manželského života a rodiny. Povinnosťou pastierov
Cirkvi je úctivo počúvať Božie slovo a ohlasovať ho s dôverou,34 verne slúžiac realizácii „Božieho plánu pre manželstvo a rodinu.“35 Tak to prvý raz v histórii Cirkvi rozoznala synoda biskupov o manželstve a rodine v roku 1980,
ktorej téma znela: „Úlohy kresťanskej rodiny v súčasnom
svete.“36 Synoda biskupov v roku 2015 sa bude zaoberať
31. Pozn. prekl. Pre upresnenie v roku 1975 bol inštitút založený len
ako Instytut Studiów nad Rodziną, bez slova manželstva.
32. Porov. Pontificio Consiglio per la Famiglia, Il Vangelo della Famiglia e della vita. Interventi del Santo Padre Benedetto XVI nei primi
due anni del Suo Pontificato, LEV 2007; Benedykt XVI. – Joseph R atzinger , Miłości można się nauczyć. Małżeństwo i rodzina na drodze życia. IW Pax, Warszawa 2013.
33. Familiaris consortio, 49.
34. Dei Verbum, 1, Familiaris consortio, 51.
35. Porov. Familiaris consortio, 3. 11. 19. 31. 34. 51. 68. 86.
36. I compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo; De
muneribus familiae christianae in mundo hodierno. Túto tému schválili – v histórii Cirkvi niečo také ťažké nájsť – traja pápeži (19. 5. 1978 –
Pavol VI., 11. 9. 1978 – Ján Pavol I., 16. 11. 1978 – Ján Pavol II. Porov.
Caprile, G: Il Sinodo dei vescovi 1980, Edizioni „La Civiltà Cattolica”,
Roma 1982, s. 7-9.
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takmer totožnou témou: „Povolanie a poslanie rodiny v
Cirkvi a súčasnom svete.“37 Ako vidieť, pre tému súčasnej synody bola použitá terminológia ešte viac teologická. (V roku 1980 sa hovorilo o „úlohách“; v roku 2015 sa
hovorí o „povolaní a poslaní“. V roku 2015, sa zdôrazňuje
ekleziálny ráz povolania a poslania rodiny). Preto pastieri Cirkvi musia v sebe obnovovať vedomie zaznamenané
vo Familiaris consortio: „V terajšej historickej chvíli, keď
rodinu napádajú početné sily, ktoré sa ju usilujú rozvrátiť,
alebo aspoň pokriviť, Cirkev si uvedomuje, že dobro spoločnosti i jej vlastné dobro je tesne zviazané s dobrom rodiny. (GS, 47) Preto pociťuje veľmi živo a naliehavo svoje poslanie hlásať všetkým Boží plán o manželstve a rodine, zaisťovať im plnú životnosť spolu s ľudským a kresťanským zdokonaľovaním, a tak prispievať k obnove spoločnosti i samého Božieho ľudu.“38
Slúžiť Pravde
V rozpore so súčasným trendom sme presvedčení, že
existuje objektívna pravda.39 Preto doktrína nie je obmedzenie, ale pomáha vstúpiť na cestu pravdy a života. Nejde o to, byť slobodný „od“, je potrebné stávať sa slobodným „k“. Rodina má právo živiť nádej, že Cirkev jej pomôže chodiť po cestách pravdy. Túto službu Cirkvi potrebujú nielen katolícke rodiny. Dokument Pápežskej rady
pre rodinu Rodina a ľudská prokreácia konštatuje, že Boží
plán pre manželstvo a rodinu – ako univerzálna hodnota –
je dar od Boha tiež pre neveriacich. Ukazuje totiž pravdivú cestu k šťastiu v manželstve.40
Na tomto mieste treba zdôrazniť, že úplne cudzí – nielen
v praxi Cirkvi, ale aj základným pravidlám epistemológie
– je postulát oddeľovania života od doktríny. Je to jednoducho pokus intelektuálnej manipulácie, nehodný teológa. Samozrejme, že étos manželstva vyplýva z ontologickej pravdy o ňom. Tento étos existuje nie sám pre seba, v
platónskom svete ideí, ale pre praxis. Jednou z najzákladnejších pastoračných starostlivostí Cirkvi je i zachovanie
životnej jednoty medzi doktrínou a životom viery. Svedkom toho je hoci staroveká zásada: lex orandi – lex credendi. Cirkvi, ktorá by prispôsobovala učenie k očakávaniam spoločnosti, stala by sa jednoducho zvetralou soľou
– „Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.“ (porov. Mt 5,13) Slúžiť v láske a pravde človekovi,

37. La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo.
38. Familiaris consortio, 3.
39. Porov. Slúžiť Pravde..., 30.
40. Porov. Pápežská rada pre rodinu, Rodina a ľudská prokreacia. č.
6; Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 2.
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je prebúdzanie svedomia – byť svetlom všetkým, čo sú v
dome (porov. Mt 5,15).
Manželstvo je sviatosť
Nesporným základom rodiny ostane manželstvo, ktoré
sa stáva „veľkým tajomstvom“, opisovaným a uznávaným
Cirkvou ako sviatosť. Podstatou tejto sviatosti je láska objímajúca celého človeka, integrita ľudskej osoby, a preto
jej rozmer je duchovný, emocionálny, vôľový, ale tiež – v
nie menšom stupni – rozmer telesný. Táto láska, ktorá je
neoddeliteľne spojená s erosom, je nemenej geneticky zakorenená v láske vnútri samotného Boha, ako to geniálne
ukázal pápež Benedikt XVI. v Deus caritas est: „Eros je
akoby zakotvený v samotnej ľudskej prirodzenosti: Adam
hľadá, „opustí svojho otca i svoju matku“, aby našiel ženu,
lebo len oni spolu predstavujú plnosť ľudskej existencie,
stávajú sa „jedným telom“. Nemenej dôležitý je aj druhý
aspekt: už od stvorenia upriamuje eros človeka na manželstvo, na vzťah charakterizovaný jedinečnosťou a definitívnosťou. Tak a jedine tak sa realizuje jeho najhlbšie poslanie. Predstave monoteistického Boha zodpovedá predstava monogamného manželstva. Manželstvo založené na
výlučnej a definitívnej láske sa stáva zobrazením vzťahu
Boha k jeho ľudu, a naopak: spôsob, akým miluje Boh, sa
stáva mierou ľudskej lásky.“ (DCE 11) Uznanie tejto lásky
v tvare, aký navrhuje sviatosť, a preto lásky podľa vzoru
Božej lásky, alebo jej zamietnutie a zredukovanie do rozmeru čistej rozkoše (hedonistickej, sexuálnej) stanovuje
veľmi dôležitú hraničnú čiaru v súčasnom chápaní manželstva a tým aj rodiny.
Varovaním pred umenšovaním alebo vymazávaním
pravdy o sviatostnosti manželstva nech je fakt, že Francúzska revolúcia a po nej všetky totalitárne režimy sa snažili zničiť a vykoreniť z ľudského vedomia sviatostný rozmer manželstva zdôrazňovaním, že je to len „civilný zväzok“. V starostlivosti o dobro manželov a rodiny, Cirkev
musí chrániť zväzok manželstva s Bohom. Kardinál Jozef
Ratzinger v prednáške počas slávnosti udelenia čestného
doktorátu honoris causa na Katolíckej univerzite v Lubline jasne ukázal ničiace dôsledky vzbúrenia sa stvorenia
proti Stvoriteľovi.41
Evanjelium rodiny
Pri premýšľaní o manželstve sa treba vyhýbať diktátu slobody individuálneho svedomia. Po prvé, nestačí,
že svedomie je isté. Najskôr musí byť dobre vyformova41. Kard. R atzinger, J.: Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?
Tłum. Ks. Tadeusz.
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né, podľa učenia a tradície Cirkvi. Po druhé, nezvestuje „Dobrú zvesť o rodine“ ten, kto hľadá argumenty, aby
uznal za prípustné to, čo Božie slovo považuje za ťažký
hriech. Evanjelium manželstva a rodiny je oveľa hlbšie.
Ako pripomína Druhý vatikánsky koncil, Ježiš Kristus
zostáva s manželmi po celý život. Uschopňuje ich silou
sviatosti, aby tak milovali a tak sa navzájom odovzdávali,
ako si Kristus zamiloval spoločenstvo Cirkvi a vydal seba
samého za ňu. Sviatosť manželstva ich „posilňuje“ a „akoby posväcuje“ k tomu stavu. Kristov Duch ich preniká a
dáva ich celému manželskému životu tvár Kristovej manželskej lásky.42 Manželia vyznávajú svoju vďačnosť Bohu
za jeho cenný dar, ktorý dostali, aby mohli „vo svojom
manželskom a rodinnom živote znovu prežívať samu Božiu lásku ku všetkým ľuďom a lásku Pána Ježiša k Cirkvi,
svojej Neveste.“43
Obrátenie
Aby sa dala šanca manželstvu a rodine spĺňať nádej,
ktorá sa doň vkladá, a aby sa nádej manželstvu a rodine
prinášala, má Cirkev povinnosť ohlasovať obrátenie. Pri
rešpektovaní ontologickej pravdy o manželstve sa musí
odvážne zdôrazňovať, že manželstvo – zo svojej podstaty – môže dosiahnuť plnosť jedine v Kristovi,44 žijúc logikou tejto lásky, ktorou si Kristus zamiloval spoločenstvo Cirkvi. Malo by sa tiež realisticky poukazovať na
nutnosť uzdravenia vízie a praxe manželského života z
„rán hriechu“.45 Často totiž až úprimné obrátenie umožňuje rodine pochopiť jej pravú identitu, „čím je a čím by
mala byť podľa Pánovho plánu.“46 Samotní pastieri a pastorační pracovníci musia nadobudnúť hlboké presvedčenie, že „iba prijatím evanjelia sa plne uskutočňujú všetky nádeje, ktoré človek oprávnene vkladá do manželstva
a rodiny.“47
III. «Locus theologicus» nádeje
Tak rodina ako aj Cirkev hľadajú nádej a navzájom do
seba vkladané nádeje si spĺňajú v realite tohto sveta. Bude
preto užitočné uvedomiť si aspoň niektoré aspekty tohto
locus theologicus nádeje.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Porov. Gaudium et spes, 48.
Familiaris consortio, 56.
Familiaris consortio, 3.
Familiaris consortio, 3.
Familiaris consortio, 49.
Familiaris consortio, 3.
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Duch „tohto sveta“
Prvým prvkom locus theologicus je realistické vyhlásenie koncilovej konštitúcie Gaudium et spes: „tvrdý boj
proti mocnostiam temnosti (...) potrvá, ako hovorí Pán, až
do posledného dňa. Človek zatiahnutý do tohto boja musí
ustavične zápasiť, aby vytrval v dobrom, a iba za cenu veľkého úsilia je schopný s pomocou Božej milosti dosiahnuť
svoju vnútornú jednotu.“48 Je pochopiteľné, ako zdôrazňuje sv. Ján Pavol II. v rozhovore s Vittoriom Messorim, že
„Cirkev deň čo deň obnovuje s duchom tohto sveta svoj
boj, ktorý nie je ničím iným než bojom o dušu tohto sveta.
Ak je v ňom naozaj na jednej strane prítomné evanjelium a
evanjelizácia, na strane druhej tu jestvuje silná antievanjelizácia, disponujúca prostriedkami a programami, ktoré sa s veľkou silou stavajú proti evanjeliu a evanjelizácii.
Najväčší boj o dušu súčasného sveta sa odohráva tam, kde
sa duch tohto sveta zdá najmocnejší. V tomto zmysle encyklika Redemptoris missio hovorí o moderných areopágoch, teda o nových miestach, odkiaľ sa evanjelium ohlasuje. Dnes je takýmto areopágom svet vedy, kultúry, komunikačné prostriedky, sú to prostredia, kde sa tvoria intelektuálne elity, elity spisovateľov a umelcov.“49 Na tento
problém naviazal tiež Svätý Otec 5. marca 1992 vo svojom
prejave na záver veľkopôstného stretnutia s kňazmi Rímskej diecézy, keď ich vyzýval, aby rodine obliehanej antievanjelizačnými silami pomáhali objavovať jej vznešené povolanie.50
„Zatmenie Boha“
V tejto súvislosti má nezastupiteľné miesto manželská
spiritualita, v ktorej asketika je pre mystiku. Je pravda, že
človek, ktorého svet hodnôt je postavený na žiadostivosti tela, žiadostivosti očí a pýche života (porov. 1 Jn 2,16),
„neprijíma veci Božieho Ducha, sú mu bláznovstvom a
nemôže ich pochopiť.“ (1 Kor 2,14) Aby hľadanie rodin-

48. Gaudium et spes, 37.
49. Ján Pavol II.: Prekročiť prah nádeje. Nové mesto. SÚCM , Bratislava 1995, s. 112. Po druhé – keď sme si vedomí, s akou presnosťou a
s akou zodpovednosťou za slovo formulované sú verejne vyhlásenia pápežov – musíme sa zamyslieť nad tým, že Ján Pavol II. až tri razy verejne hovoril o sprisahaní proti ľudskému životu a o boji za neho s mocnosťami temnosti. V encyklike Evangelium vitae píše: „možno v istom
zmysle hovoriť o vojne silných proti bezmocným. (...) Takto vzniká istý
druh „sprisahania proti životu““ (EV 12) a „organizované sprisahanie
medzinárodných organizácií, fundácií a združení, ktoré vedú naprogramovaný boj za legalizovanie a rozšírenie potratu na celom svete.“ (EV
59). Potrat je samozrejme len jeden z aspektov tejto mentality.
50. Insidiata dalle forze dell’anti-evangelizzazione la famiglia va
aiutata a riscoprire la propria vocazione. Przemówienie na zakończenie wielkopostnego spotkania z kapłanami diecezji rzymskiej, 5 III
1992, In: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana
1992, t. XV,1, s. 552n.
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ného šťastia malo zmysel a viedlo do cieľa, treba urobiť
všetko, čo sa dá, aby sa v tomto manželskom a rodinnom
živote obnovilo absolútne prvenstvo Boha. V dokumente Pápežskej rady pre rodinu Rodina a ľudská prokreácia
čítame: „Nikdy v histórii ľudská prokreácia a zároveň rodina, ktorá je prirodzeným miestom, neboli tak ohrozené, ako v dnešnej kultúre. Sú rôzne príčiny, avšak «zatmenie Boha»,51 stvoriteľa človeka, stojí pri základe súčasnej
hlbokej krízy plnej pravdy o človekovi, o ľudskej prokreácii a o rodine.“52 Preto tak rodina ako aj Cirkev – vedomé si toho, v akých okolnostiach dnes treba dávať a spĺňať nádej – nemôžu podliehať duchu tohto sveta a nemôžu
pripustiť „zatmenie Boha“ ani vo svedomí človeka, ani v
Cirkvi, ani vo svete.
Učenia posledných veľkých pápežov – Jána Pavla II.,
Benedikta XVI. a tiež pápeža Františka, vyrastajúce z
evanjeliového jadra kresťanského posolstva, ukazujú na
to, že sloboda sa chráni sama, keď je chápaná ako dar.
Kategória daru prispieva k tomu, že kresťanská láska nie
je bežným proti-egoizmom; je vyjadrením „prijatia pojmu
človeka ako osoby, ktorá «sa znova nachádza» pomocou
úprimného darovania seba samého. Dar je očividne «pre
druhých», a toto je najdôležitejší rozmer civilizácie lásky.“
(GS 14)53 Kategória daru nám preto umožňuje realizovať
slobodu tak, aby zodpovedala pravde o človekovi, aby bola
na mieru plného človečenstva. Tu sa vlastne jasne odhaľuje rozdiel medzi individualizmom a personalizmom: „Individualizmus predpokladá použitie slobody, pri ktorom
subjekt robí, čo chce, sám si «stanovuje za pravdu», čo sa
mu páči, alebo čo je pre neho prospešné. Nepripúšťa, aby
iný «chcel» alebo vyžadoval od neho niečo v mene objektívnej pravdy. Nechce «dať» inému na základe pravdy, nechce sa stať «pravým darom».“ (GS 14)
Sv. Ján Pavol II. pri hovorení o nemožnosti chápať človeka bez Krista, poukazoval v pozitívnom zmysle na nutnosť pozerať sa na človeka cez optiku Boha. To preto, že
to, kto je Boh, nám umožňuje pochopiť kto je človek. Tvorivosť Boha, život Boha, sa uskutočňujú v rytme „prijímania seba samého prostredníctvom druhého, jestvovanie z čistého daru, poslušnosť pravde, ktorou je prítomnosť druhého.“ (R. Buttiglione: Ku antropologii adekwatnej. In: Rocco Buttiglione, Doktorat honoris causa KUL
18 maja 1994. red. J. Merecki. Lublin 1994 s. 37) Trinitárny a kristocentrický pohľad ukazujú, že „Boh kresťanov
nie je absolútnou a svojvoľnou slobodou. Boh kresťanov
51. Porov. Buber, M: Zaćmienie Boga. Tłum. P. Lisicki, Warszawa
1994.
52. Pápežská rada pre rodinu: Rodzina a ludzka prokreacja. Warszawa 2008, 2.
53. Ján Pavol II.: Gratissimam sane. Apoštolský list rodinám. SSV
Trnava 1994.
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je láska, a skôr než sa ňou stane vo vzťahu k človekovi, je
ňou už v sebe, vo vzťahu osôb Božskej Trojice.“ (tamtiež)
Právo osobnej existencie, ktoré sa niekedy zamieňa s právom slobody, znamená naozaj budovať sebavedomie na
základe potvrdenia daru druhého. Ten dar druhého znamená nie tak subjektivitu ako obmedzenie, ako otvorenie
subjektivity na vonkajšiu skutočnosť, oslobodenie jej tvorivosti: „človek je tvorivý, nakoľko zahŕňa starostlivosťou
druhého človeka, vôbec bytie, a tiež seba. Zahrnúť starostlivosťou znamená vyjsť mimo to, čo sa fakticky zároveň
prijíma a rešpektuje skutočnosť.“ (tamtiež)
Doplnením týchto slov je pekná výpoveď pápeža Benedikta XVI.: „Láska k blížnemu tkvie v tom, že ja milujem
– v Bohu a s Bohom – aj človeka, ktorý mi nie je príjemný,
alebo ktorého ani nepoznám. To sa môže uskutočniť, len
ak vychádzame zo stretnutia s Bohom, ktorý sa stal spoločenstvom vôle a prišiel až po bod, že sa dotkol našich
citov. Tak sa naučím pozerať na každého človeka nielen
svojimi očami a svojimi citmi, ale aj z perspektívy Ježiša
Krista: Jeho priateľ je aj mojím priateľom. Za vonkajším
výzorom druhého vidím jeho vnútornú túžbu po gestách
lásky, pozornosti, ktorú nenechám na organizácie tým poverené, akceptujúc ich ako nejakú politickú nutnosť. Pozerám sa Kristovými očami a môžem druhému dať viac, než
sú len najnevyhnutnejšie veci: môžem mu darovať láskavý pohľad, ktorý potrebuje.“ (DCE 18)
Preklad: Rastislav Dluhý
Vo WSKSiM (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – Vysoká
škola sociálnej a mediálnej kultúry) v Toruni (Poľsko) sa v dňoch 29.
- 30. mája 2015 konal medzinárodný kongres „Evanjelia manželstva
a rodiny“. Jeho mimoriadnym hosťom bol kardinál Gerhard Müller,
prefekt Kongregácie pre náuku viery. Stretnutie otvoril biskup Andrzej Susli, biskup toruňskej diecézy a P. Dr. Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor-zakladateľ WSKSiM v Toruni. Čestný patronát nad kongresom mal
predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup
Stanisław Gądecki – metropolita poznaňský.

Štúdie

Michal Vivoda, Viera Žufková

Nebezpečenstvá „kresťanskej“
bioetiky H. T. Engelhardta
The Concerns About H. T. Engelhardt’s ‘Christian’ Bioethics
In this paper aims to critically evaluate the basic tenets of ‘Christian bioethics’ of the contemporary American thinker Hugo Tristram Engelhardt (1941). In terms of its (internal) content, it is a ‘secular’ doctrine. Through his work,
H. T. Engelhardt became one of the ‘spokesperson’ of the majority of people including Christians who think and act
‘secularly’. The aim of this paper is to show the theoretical and practical dangers posed by accepting Engelhardt’s
approach points to the correct interpretation of the Teaching of the Magisterium of the Catholic Church.

Náčrt problému
V tejto štúdii predkladáme základné prvky tzv. „kresťanskej“ bioetiky súčasného amerického mysliteľa Huga
Tristrama Engelhardta (1941), ktorá má v skutočnosti sekulárny obsah. Náuka tohto súčasného amerického mysliteľa je typickým hlasom našej doby, ktorý pod rúškom
(svojsky chápaného „kresťanského“) humanizmu obhajuje vnútorne zlé činy (napr. priamy potrat, eutanázia, asistovaná samovražda a pod.). Žiaľ aj na Slovensku pribúda počet takto zmýšľajúcich ľudí v radoch kresťanov. Preto je potrebné poukazovať na teoretické i praktické nebezpečenstvá takéhoto prístupu a pripomínať správnu náuku, ktorú nám osvetľuje oficiálne učenie Katolíckej cirkvi
a ktorú máme uskutočňovať ako kresťania v našom každodennom živote.
O Engelhardtovi a jeho dielach
H. T. Engelhardt (1941), texaský filozof a lekár nemeckého pôvodu, ktorý prednáša novovekú filozofiu a filozofiu medicíny na Rice University v Hustone1, patrí medzi súčasných významných populárnych sekulárnych humanistov a bioetikov, čoho dôkazom je prijatie a citovanie
jeho diel. Môžeme z nich spomenúť aspoň tie najdôležitejšie. V roku 1986 vyšlo po prvýkrát jeho dielo The Foundations of Bioethics.2 V roku 1991 vyšlo jeho ďalšie dielo Bioethics and Secular Humanism: the Search for a Common
Morality, v ktorom sa venuje fenoménu sekulárnej morálky a jej kultúre vo vzťahu k bioetike, o čom sa zmienime
ešte neskôr. V období medzi prvým a druhým vydaním
The Foundations of Bioethics nastal v živote H. T. Engelhardta obrat k ortodoxii (pravosláviu). V súčasnosti je členom St. George Antiochian Orthodox Christian Church
v Hustone.3 Po svojom obrátení napísal H. T. Engelhardt
1. Štát Texas (Spojené štáty americké).
2. V roku 1996 sa objavilo jeho druhé (upravené a rozšírené) vydanie.
3. Pri krste prijal meno Herman podľa sv. Hermana z Aljašky
(+1836). Tento ruský pravoslávny mních žil na Aljaške ako pustovník
v dobe, keď Aljaška ešte patrila cárskemu Rusku, ktoré ju v roku 1867

ďalšie významné dielo The Foundations of Christian Bioethics, ktoré vyšlo v roku 2000. V tomto diele ďalej rozvíja
svoj náčrt sekulárnej bioetiky v svojsky chápanom „kresťanskom“ duchu.4
Teoretické východiská
H. T. Engelhardt vychádza vo svojich dielach zo skutočnosti, že v súčasnosti väčšina ľudí rozvíja imanentný životný štýl, ktorý je uzavretý pred transcendentnom, preto
ho považuje za sekulárny, kozmopolitne liberálny.5 Takýto spôsob života, ktorý je výsledkom odkazu Francúzskej
revolúcie (1789 – 1799) a racionalistického osvietenského
myslenia (16. – 18. stor.), vyzdvihuje autonómiu, rovnostárstvo a sebanaplnenie v rámci morálnej plurality.6 V súčasnosti uznáva takýto étos aj mnoho kresťanov. Na jednej strane vyznávajú vieru v Ježiša Krista, ale, na druhej strane, v bežnom živote sa skôr riadia princípmi sekulárneho (sekularizovaného) myslenia, ako to vyjadril už
v 19. storočí dánsky (protestanský) filozof Søren A. Kierkegaard (1813 – 1855), ktorého H. T. Engelhardt považuje za osamoteného predchodcu post-modernity.7 Pre svoje filozofické úvahy si ďalej H. T. Engelhardt pomáha názormi klasických nemeckých filozofov Immanuela Kanta
(1724 – 1804) a Georga W. F. Hegela (1770 – 1831). Myslenie týchto troch autorov považuje H. T. Engelhardt za „kopredalo Spojeným štátom americkým za 7,2 miliónov vtedajších amerických dolárov.
4. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics,
Lisse : Swets & Zeitlinger, 2000, s. 144-151. Už v druhom vydaní The
Foundations of Bioethics (1996) sa vyhlasuje zavádzajúcim a nepresným spôsobom za „texaského ortodoxného katolíka, konvertitu z rozhodnutia a presvedčenia, skrze milosť a v pokání za nespočetné hriechy“ (Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, New York : Oxford University Press, 1996, s. xi; Engelhardt, H. T.: The Foundations
of Christian Bioethics, s. xxiv).
5. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics,
s. 1-71.
6. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics,
s.134-144.
7. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics,
s. 109.
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rene“ svojej „kresťanskej“ bioetiky pre súčasný sekulárny svet.8
Z racionalistickej filozofie I. Kanta preberal H. T. Engelhardt ideu, že aj v rámci sekulárneho myslenia možno
uvažovať o veciach, ako keby bol Boh. Je možné, že Boh
jestvuje, ale táto možnosť nemá žiaden zásadný význam
pre konkrétny život. Táto (agnostická) možnosť predstavuje sekundárny výsledok Kantovej Kritiky čistého rozumu (1781). H. T. Engelhardt zdôrazňuje, že Boh nie je žiadnou základnou podmienkou, ktorá by podstatne určovala ďalšie úvahy a konanie človeka. Dôraz sa kladie skôr
na rozum a jeho kritickú činnosť skúmania v imanentnom
význame bez väzby na transcendentno. V tomto prístupe vidí H. T. Engelhradt Kantov kopernikovský prevrat
(revolúciu). Podľa neho v Kritike čistého rozumu I. Kant
rekonceptualizuje poznanie v sekulárnom a imanentnom
význame a ponúka integrálny súhrn poznania, morálky a náboženstva, ktorý možno považovať za základ pre
dnešnú bioetiku bez potreby transcendentného Boha.9
Z myslenia G. W. F. Hegela prevzal H. T. Engelhradt
obhajobu racionálnej nutnosti dočasného (kontingentného) charakteru mravného obsahu, ktorý podstatne podlieha historickému vývinu. Túto Hegelovu obhajbu považuje H. T. Engelhradt za revolučnú pre filozofické zdôvodnenie svojej (kresťanskej) bioetiky. V mravnom živote
jednotlivca, v zdravotnej starostlivosti alebo v spoločenskom (politickom) živote, čo je konkrétne dobré pre jedného človeka/pacienta alebo pre jednu skupinu/spoločnosť,
nemusí byť konkrétne dobré aj pre druhého pacienta/človeka alebo pre inú skupinu/spoločnosť. H. T. Engelhardtovi vôbec neprekáža nebezpečenstvo tohto prístupu, ktorý spočíva v tom, že sa dá ním všetko (pravda, dobro, krása, Boh) úplne zrelativizovať alebo zredukovať na kontingentný fakt. Hegel pochopil, že v dôsledku osvietenstva je
idea transcendentného osobného Boha, ktorého vyznáva
Izrael a kresťania, mŕtva, hoci náboženstvo ešte ostáva.
Úlohou filozofie je podľa neho aspoň vzkriesiť ideu Boha
ako Absolútna, ktorá sa raz zohľadní a inokedy zanedbá.10
Z myslenia S. A. Kierkegaarda si H. T. Engelhradt osvojil jeho existenciálne, individuálne a paradoxno-absurdné chápanie viery. Tento dánsky (protestantský) mysliteľ si uvedomil, že (protestantkí) kresťania strednej (meš8. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics,
s. 73-125.
9. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics,
s. 80-90.
10. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 90-97.
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tianskej) vrstvy v Dánskom kráľovstve bežne nežijú podľa
evanjelia, ale svetsky (sekulárne), preto vytvoril svoje chápanie viery, ktorá by bola účinnejšia v danom prostredí. S.
A. Kierkegaard sa pokúsil zakotviť obsah kresťanského
života nie tak v obsahu (objektívnych) právd viery a mravov, ktoré sa majú (navonok) zachovávať, ako skôr v nutnosti existenciálnej subjektivity. V nej ide o kritické vnútro vôle, ktorá svojím rozhodnutím mení charakter človeka.
Tento proces sa deje na úrovni duševno-duchovných pocitov (vášní), ktoré vyvolávajú silný pocit hriešnosti a zúfalú túžbu po Božom odpustení v skrúšenosti srdca. V týchto vášňach je základ viery, ktorá sa stáva vášňou dôvery
Bohu. Skrze vnútorné osvietenie uschopňuje človeka zachytiť pravdy, ktoré by ostali zatemnené alebo by sa javili ako absurdné. Prostredníctvom takto chápanej viery prichádza k (vnútornému) osvieteniu, ktoré má transformujúci charakter na celý život jednotlivca. Tu človek zakúša v konkrétnosti nekonečnosť Boha, ktorý sa sám rozhodol stať konkrétnou existenciou (porov. Jn 1, 14). Pre niekoho to môže byť absurdné. Pre „veriaceho“ v Kierkegaardovom význame ide o paradox viery: Vo svojej podstate
neviditeľný Boh je („vnútorne“/„mysticky“) viditeľný pre
jednotlivca. Potvrdzuje to napríklad udalosť Pánovho premenenia (transfigurácie) na vrchu. Táto udalosť mala premieňajúci význam pre vyvolených apoštolov, ktorí boli jej
očitými svedkami (porov. Mt 17, 2-3. 5-6). S. A. Kierkegaard zanechal subjektivistické chápanie viery vo svojich
dielach, ktoré sa stali vo svete známymi až po jeho smrti. Jeho chápanie kresťanskej viery považuje H. T. Engelhardt za kompatibilné so súčasným myslením post-osvietenskej doby a za prínosné pre kresťanstvo v nej.11
Na základe týchto skutočností sa H. T. Engelhardt zaraďuje medzi tých súčasných sekulárnych humanistov, ktorí tvrdia, že celé tzv. „západné kresťanstvo“ (katolícke
i protestantské/reformované) je v zániku, preto považujú
túto dobu za „post-kresťanskú“ („post-metafyzickú“, „post-tradičnú“, „post-osvietenskú“, „post-modernú“, „novo-pohanskú“).12 Aj ľudia tejto doby potrebujú nový (bio)
etický model, ktorým by sa mohli riadiť v bežnom živote pri morálnom rozhodovaní. Tento model stojí v opozícii k tzv. „západnému“ (pôvodnému západoeurópskemu
kresťansky inšpirovanému) zanikajúcemu modelu, preto
H. T. Engelhradt hovorí doslova o „kultúrnych vojnách“
11. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 97-109.
12. Porov. Engelhardt, H. T.: Bioethics and Secular Humanism: the
Search for a Common Morality, Engelhardt, H. T.: Bioethics and Secular Humanism: the Search for a Common Morality, Philadephia : Trinity Press International, 1991, s. 22-31; Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 1-71 (24-25), 97-110, 152, 366-369,
391-397.
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(culture wars). Tento výraz, ktorý prevzal z rovnomenného diela Culure Wars: The Struggle to Define America
(1991) súčasného amerického mysliteľa (sociológa) Jamesa
Davisona Huntera (1955), vyjadruje konfliktné – morálne
a náboženské – chápanie zmyslu života, povahy ľudského rozkvetu a charakteru vlastného správania.13 Na prekonanie týchto napätí navrhuje H. T. Engelhardt svoje chápanie sekulárnej a „kresťanskej“ bioetiky, na ktoré sa teraz zameriame.
Náčrt sekulárnej bioetiky
V diele The Foundations of Bioethics vymedzuje H.
T. Engelhardt tzv. sekulárnu bioetiku (secular bioethics),
ktorá by bola prijateľná pre liberálne zmýšľajúcu pluralitnú, mnohonázorovú väčšinu v protiklade k náboženskej
bioetike. Táto sekulárna bioetika, sa zakladá na tzv. laickej morálke bez pevného vzťahu k akémukoľvek náboženskému alebo filozofickému názoru, pretože v súčasnosti
jestvujú, podľa H. T. Engelhardta, mnohé konkrétne spoločenstvá s vlastnými etickými víziami. Členovia každého z nich sa navzájom medzi sebou poznajú ako „mravní
priatelia“ (moral friends). Život a učenie týchto skupín je
privátnou záležitosťou vzhľadom na sociálne laické úlohy širokého rozsahu. V rozličných kontextoch je teda potrebné vychádzať z vedomia, že sa ľudia stretávajú ako
„mravní cudzinci“ (moral strangers) s rozličnými mravnými názormi, kvôli ktorým si vzájomne nemusia rozumieť, hoci by používali ten istý (mravný) slovník.14
H. T. Engelhardt vyhlasuje, že v súčasnom pluralistickom kontexte je nemožné nájsť racionálnu a všeobecnú
zhodu v podstatných mravných otázkach, ktoré sa týkajú vízie mravne dobrého života, mravne správneho konania a povahy mravného dobra. Úlohou sekulárnej bioetiky je preto spájať mravných cudzincov prostredníctvom podstatne pacifickej komunikácie vzhľadom na sociálnu spoluprácu alebo spolužitie. Tieto ciele by sa podľa
neho dali dosahovať pomocou stanovenia kritérií mravnej
správnosti. Tieto kritériá by boli vymedzené všeobecne
uznávanými procedúrami, ktoré by rešpektovali slobodné
a autonómne voľby. Teda prostredníctvom tolerancie voči
všetkým členom mravného spoločenstva by sa dosahovalo
ich pokojné spolunažívanie. Tento princíp dáva mravnosti
minimum koherencie a základnú gramatiku, ktorá umožňuje racionálnu diskusiu o rôznych argumentoch. V tom13. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 149, 157-231.
14. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. viii,
6-9, 14-17, 295-299, 418-422.
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to prípade tolerancia znamená zrieknuť sa nanucovania
vlastnej koncepcie v rámci diskusie a očakávať pre seba
podobnú toleranciu zo strany druhých voči osobným názorom a voči vlastnému spôsobu života.15
Antropologická vízia
Tolerovanie slobodnej a autonómnej voľby vychádza zo
špecifickej antropologickej koncepcie.16 Podľa H. T. Engelhardta osoba nie je nič iné než mravná bytosť, teda bytosť s morálnou schopnosťou, ktorá osobu disponuje slobodne manifestovať vlastné mravné voľby, ktoré sa uplatňujú v mravných skutkov. Prostredníctvom tejto morálnej dispozície je osoba schopná sebaurčenia (autodeterminácie) a vedomým spôsobom uzatvárať dohodu. Mravná
schopnosť vyjadruje v tomto prípade autonómiu a vedomie seba samého, schopnosť racionálnej činnosti, schopnosť koncipovať pravidlá správania, haniť alebo chváliť,
schopnosť vlastniť hoci aj minimálny mravný zmysel.
Táto schopnosť vytvára možnosť budovať mravné spoločenstvo a mať účasť na mravnom podujatí alebo na mravnom pakte.
Podľa tejto perspektívy sú vylúčení z kategórie „osoby“ všetky ľudské bytosti, ktoré sa nezúčastňujú mravného podujatia, pretože neprejavujú (navonok) „mravnú schopnosť“ voľby. Tieto ľudské bytosti predstavujú
príklady „nie ľudských osôb“, „pravdepodobných osôb“,
„potenciálnych osôb“ alebo „iba možných osôb“. Podľa
H. T. Engelhardta byť „osobou“ značí byť seba-uvedomeným, racionálnym, schopným aspoň minimálneho mravného zmyslu a byť slobodným (autonómnym). Tieto štyri charakteristiky identifikujú „osoby“ ako entity schopné mravnej úvahy, vyjadriť vlastný súhlas/nesúhlas, mať
účasť na mravných kontroverziách a diskusiách, a teda
schopné dohodnúť sa.17 V tomto zmysle H. T. Engelhradt
vysvetľuje: „Nie všetci ľudia sú seba uvedomujúci, racionálni a schopní vytvárať možnosť hany alebo chvály. Plody, deti, vážne mentálne retardovaní alebo chorí alebo zranení v nezvratnej kóme sú ľudia, ale nie sú osoby. Sú členmi ľudského druhu, ale ako takí nemajú štatút členov laic15. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. x, 1617, 418-422.
16. Engelhardtovu formu personalizmu označujú autori za redukcionistickú, liberálnu, funkcionalistickú, aktualistickú, kontraktualistickú a utilitaristickú (porov. Ďačok J.: La posmodernità nel dibattito bioetica. Il caso delle questioni di fine vita, Trnava : Dobrá kniha 2007, s.
145-173; Sgreccia, E.: Manuale di bioetica, I. Fondamenti ed etica biomedica, Milano : Vita e Pensiero, 1999, s. 58; Vendemiati, A.: La specificità bio-etica, Soveria Mannelli : Rubbettino, 2002, s. 107-116).
17. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 140.
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kého mravného spoločenstva. Nemôžu ani haniť, ani byť
hanení, ani chváliť, ani byť chválení; nie sú v stave ani
prinajmenšom činiť sľuby, uzatvárať zmluvy alebo sa dohodnúť na úkone dobročinnosti. Nie sú primárnymi činiteľmi laického mravného podujatia. Iba osoby majú tento štatút“.18
H. T. Engelhardt si teda myslí, že ľudské embryá, plody a novorodenci nie sú osoby. Nič nedovoľuje, aby sa čo
i len mohli priblížiť k schopnosti trpieť alebo viesť vnútorný (emočný) život dospelých zvieracích cicavcov, ktorých však autor nenazýva „osobami“19 na rozdiel od Petra Singera (1946). Podľa tohto súčasného austrálskeho liberálneho mysliteľa je dospelý zvierací cicavec (napr. Gorila Koko) „viac osobou“ ako ľudský novorodenec (s telesným/mentálnym postihnutím alebo bez neho), lebo toto
zviera vie viac prejaviť (pozitívne alebo negatívne) emócie, preto vyhlasuje P. Singer: „Nie všetci členovia druhu Homo sapiens sú osoby, a nie všetky osoby sú členovia
druhu Homo sapiens“.20
Podobne podľa H. T. Engelhardta ani ľudské plody/novorodenci zvlášť s (vážnym) telesných/mentálnym postihnutím nie sú osobami v úzkom slova zmysle, pretože nevchádzajú do navrhnutej kategórie „osoby“. Ak im nejaká komunita priradí hodnotu, funkciu alebo použitie na
základe sociálnej užitočnosti (napr. odber orgánov), môžu
sa stať aspoň osobami v sociálnom zmysle. V tomto prípade slabé ľudské indivíduá sa stávajú neprimeraným spôsobom zdrojmi orgánov.21
Mravné princípy
Z načrtnutej utilitaristickej antropológie vyplýva formulácia konštitutívneho princípu sekulárnej (laickej) bioetiky, ktorým je princíp (tolerantnej) dovolenosti alebo prípustnosti/permisivity (permission). Tento princíp a jeho
uplatnenie v laickej morálke vzájomného rešpektu platia
iba pre „osoby“ vo vyššie uvedenom zmysle, teda pre ľudských jedincov schopných (tolerantnej) dohody. Princíp
dovolenosti nahrádza princíp autonómie, aby sa zabránilo zámene tohto prístupu s etikou, ktorá sa zakladá na prí18. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 139.
19. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 164165.
20. Porov. Singer, P.: Rethinking Life and Death. The Collapse of
Our Traditional Ethics, New York : St. Martinʼs Press, 1994, s. 206.
21. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 147150; Cefalo, R. C. – Engelhardt, H. T.: The use of fetal and anencephalic tissues for transplantation, in: The Journal of Medicine and Philosophy, 1989, vol. 14, no. 1, p. 25-43.

120

Nové Horizonty

Michal Vivoda, Viera Žufková

slušnom význame hodnoty slobody.22 Pri vykonávaní lekárskej a zdravotníckej profesie sa môžu rozpoznať ďalšie
princípy, ktoré sú odvodené od princípu dovolenosti. Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník má vždy konať pre
„dobro“ pacienta (klienta). Ide tu teda o odvodený princíp
beneficiencie. Avšak toto dobro sa má chápať ako najlepší záujem (best interest), ktorý zvyčajne určuje a vyjadruje sám pacient, ak je schopný morálnych volieb. Lekár
alebo zdravotnícky pracovník má rešpektovať, tolerovať
a uplatňovať tento (najlepší) záujem pacienta (klienta) ako
dobro. V tomto zmysle ostáva princíp beneficencie (dobročinnosti) ako taký nedeterminovaný. Závisí od morálnej voľby pacienta alebo toho, kto má takúto schopnosť.23
Takto chápaná dobročinnosť dáva priestor pre obdobný
význam princípu spravodlivosti, ktorý následne spočíva
v konkrétnej aplikácii slobodnej (autonómnej) voľby pacienta (klienta) zo strany lekára a zdravotníckeho pracovníka. Pri tomto význame princípu spravodlivosti sa výslovne odvoláva H. T. Engelhardt na aktuálne rozšírené liberálne teórie amerických filozofov Johna Rawlsa (1921
– 2002) a Roberta Nozicka (1938 – 2002). Podľa nich sa
majú považovať za spravodlivé tie distribúcie, ktoré sa
dejú bez násilia voči slobodným voľbám jednotlivcov alebo skupín.24 V tejto koncepcii vystupuje pacient (klient)
ako „vlastník“ svojej osoby. H. T. Engelhradt sa tu výslovne odvoláva na názor anglického filozofa Johna Locka (1632 – 1704), podľa ktorého každý má právo vlastniť
svoju osobu, na ktorú nemá právo nik okrem neho.25 Takýto je význam tretieho (bioetického) princípu vlastníctva
(osoby/seba samého ako osoby). Napokon podľa posledného princípu, ktorým je princíp politickej autority sa majú
dodržiavať normy a predpisy vlastného štátu v medziach
autonómnej voľby a pokojného spolužitia.26

22. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. xi,
140.
23. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 107
24. Porov. R awls, J.: A Theory of Justice, Cambridge – Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, s. 34-40,
46-53; Nozick, R.: Anarchy, State, and Utopia, Cornwall : Blackwell
Publishing, 2003, s. 149-231; Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 121.
25. Porov. Locke, J.: Due trattati sul governo e altri scritti politici, Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1971, s. 249; Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 155
26. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 171172; Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 353389.
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Mravné cnosti
V súlade s predloženou víziou H. T. Engelhardt vyznáva, že laická bioetika nie je schopná vytvoriť koncepciu
cnosti a charakteru bez uznania konkrétnej mravnej vízie.
V súčasnej pluralistickej spoločnosti sa zdá tomuto filozofovi neprijateľné uznať nejakú víziu. Napriek tomu uznáva, že by sa mohla prijať akási všeobecná laická koncepcia cnosti. Pri jej vymedzení sa nechal inšpirovať myslením vyššie spomenutého I. Kanta. Tento nemecký filozof
definoval cnosť ako mravnú schopnosť – silu vôle – pri plnení povinností voči sebe a voči druhým ľuďom stoickým
(apatickým) spôsobom.27 Všetky povinnosti vychádzajú
z kategorického imperatívu, ktorý je postulátom osvietenského rozumu. Tento kategorický imperatív nám prikazuje konať podľa takého pravidla cieľov, ktoré by mohlo byť
pre každého všeobecným zákonom.28 Podobne, v osobitnom kontexte sekulárnej bioetiky, definuje H. T. Engelhardt cnosť nasledovne: „Laická cnosť je sila vôle udržať
pokojné kráľovstvo cieľov, spoločenstvo mravných cudzincov. Ale taká vôľa musí byť vymedzená bez akéhokoľvek zvláštneho spojenia s partikulárnou víziou pokoja
a bez predpokladu, že by nejaká vízia pokoja bola prijatá
všetkými členmi spoločenstva.“29
V pluralitnej spoločnosti je človek alebo ten, kto ponúka zdravotnícku starostlivosť, osobou, ktorej vôľu charakterizuje postoj úcty voči slobode druhého a túžba uskutočňovať jeho dobro, pričom si uvedomuje možné škody a
úžitky napriek nezhodám o povahe dobra a význame škôd
a úžitkov. To značí, že vôľa každej osoby môže mať konkrétny charakter, ktorý sa odlišuje od iného, s rôznymi
motiváciami pri zachovaní pokojného spolunažívania. Od
jednotlivcov sa vyžaduje iba zhodný súhlas s týmto cieľom
napriek rozličnosti osobných motivácií. Vo vnútri pluralistickej spoločnosti sa môže uskutočniť pokojné spolunažívanie iba vďaka horlivosti osôb s mimoriadnymi charakteristikami. K nim patria „kardinálne“ cnosti, ktorými sú
podľa autora tolerancia, liberálnosť a rozvážnosť.
V nastolenej morálke vzájomnej úcty je hlavnou cnosťou tolerancia, teda schopnosť nechať, aby druhí pokojne rozvinuli svoje vízie mravného života a zdravotníckej starostlivosti, i také, ktoré by sa javili ako neprijateľné, pomýlené a skazené. V tomto kontexte sú vzorní muži
a ženy zaviazaní vyhýbať sa každému nedovolenému pou27. Porov. K ant, I.: Metaphysik der Sitten (1797), s. 509-513, in: Werke in Zehn Bänden, VII. Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie.
Zweiter Teil, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.
28. Porov. K ant, I.: Metaphysik der Sitten (1797), s. 526.
29. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 419.
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žitiu sily proti iným, teda netolerancii. Laická morálka povzbudzuje liberálnosť ako mravnú schopnosť štedro podporovať druhých. Na uskutočnenie pozitívnej bilancie výhod vzhľadom na škody je potrebná aj rozvážnosť, ktorá usmerňuje v každom prípade konkrétne vnímanie výhod a škôd. Posledné dve cnosti sa podľa H. T. Engelhardta prakticky uskutočňujú iba v spontánnych poriadkoch
a v slobodne dosiahnutých dohodách.
Všetci obyvatelia a vykonávatelia zdravotnej starostlivosti by si mali osvojiť tzv. „cnosti dobrého úradníka“,
ako ich navrhol (skôr spomenutý) nemecký filozof G. W.
F. Hegel, hoci s rozličnými cieľmi a motiváciami. Podľa
neho má byrokrat verne slúžiť najvyšším záujmom štátu a
správať sa tolerantne a nezaujato voči občanom, ktorí žiadajú pomoc, ochranu alebo blaho.30 A preto podľa H. T.
Engelhardta všetci majú dostať toľko, koľko im patrí nezávisle od ich vízie mravne dobrého života, od ich náboženského vyznania a od ich jednotlivých ideologických
túžob. Podľa neho, aby človek bol dobrým byrokratom
v práve naznačenom zmysle, je potrebné zvláštne podrobenie tej úrovni života, ktorá sa vyjadruje v pluralistickej
sekulárnej (laickej) morálke a ktorá sa sústreďuje na esenciálnu morálku vzájomnej úcty a tolerancie názorov a postojov jednotlivých mravných subjektov.31
Náčrt „kresťanskej“ bioetiky
Ako sme už naznačili v úvode, H. T. Engelhardt rozvinul ďalej svoju víziu bioetiky v diele The Foundations
of Christian Bioethics z roku 2000. Navrhuje v ňom svojskú „kresťanskú“ bioetiku ako „ľudský projekt“ (human
project) pre súčasnosť, ktorý berie vážne „imanenciu“.32 V Predslove a potom na začiatku prvej kapitoly tento
„projekt“ označuje za „skladačku“ (puzzle).33 Hneď spresňuje, že ide skôr o „filozofickú“ než bioetickú skladačku
(philosophical puzzle). Táto „filozofická skladačka“ spočíva v otázke: „Ak sme zachytení v imanencii, môže byť
morálna pravda hocičím, hoci viacznačným?“34 V tejto

30. Porov. Hegel, G. W. F.: Lineamenti di filosofia del diritto, Roma
– Bari : Laterza, 1994, s. 233.
31. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 418419.
32. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 127-155.
33. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xi, xiii, 1.
34. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xi.
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otázke sa skrýva gnozeologické35 a sémantické36 hľadisko.
Ďalej H. T. Engelhardt špecifikuje, že v rámci filozofickej skladačky ide skôr o „náboženskú otázku“ (religious
quest)37, preto vymedzuje tému nasledujúcimi otázkami:
„Kardinálna filozofická a teologická skladačka je: Možno sa dostať cez imanenciu k pravde? Ak áno, tak ako?“38
Spôsob, ako sa dostať cez imanenciu k pravde, navrhuje H. T. Engelhardt svojsky chápané kresťanstvo a svojsky chápanú „kresťanskú“ (bio)etiku. Preto cieľom danej „skladačky“ je vymedzenie náčrtu „kresťanskej“ bioetiky pre súčasnú väčšinu ľudí, ktorí rozvíjajú imanentný (sekulárny) životný štýl. Napriek tejto situácii sa H. T.
Engelhardt rozhodol načrtnúť návrh kresťanskej bioetiky „mravných priateľov“ (moral friends) v dobe „mravných cudzincov“ (moral strangers), ktorá má prekonať
dané konflikty.39 Toto prekonanie sa snaží H. T. Engelhardt viesť cez tolerantné uznanie súčasného prevládajúceho „imanentného“ zmýšľania a zároveň cez zachovanie
toho, čo je podstatne kresťanské. Takto formuluje svoju
„kresťanskú“ bioetiku pre súčasný post-moderný svet.
Na jednej strane táto jeho bioetika má preto uznávať
„imanenciu“, „sekulárnosť“, pohľad/postoj „bez transcendencie“40 a má byť následne založená na práve autonómnej voľby, ktoré sa má všeobecne tolerovať v zmysle (širokej verejnej/spoločenskej) permisivity.41 Na druhej strane
táto bioetika má byť „otvorená pre transcendenciu“, inak
by sme jej nemohli dať prívlastok „kresťanská“, lebo by
zanedbávala podstatnú zložku kresťanstva. Keďže „západné“ (stredoveké a novoveké) kresťanstvo ako „vnučka
osvietenstva“ (grandchild of the Enlightenment) je v zániku, treba sa obrátiť na „počiatočné“ a „tradičné“ kresťanstvo prvého tisícročia, ktoré sa nám zachovalo v dielach ranokresťanských (patristických) autorov.42 Podľa H.
T. Engelhardta, v týchto dielach prežil obsah pôvodného
kresťanstva v neprerušenej tradícii až dodnes a uchováva

35. Ide o otázku poznateľnosti pravdy/dobra.
36. Ide o otázku významu/významov.
37. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xi.
38. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s.
xiii.
39. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xxi, 3, 38, 41, 46, 110, 129, 131, 152, 209.
40. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xi, xiii, xv, 5, 81, 102, 127, 129, 133, 169, 181, 287, 310.
41. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 3,
5, 39, 41, 71, 110, 132, 135, 354. V tomto bode H. T. Engelhardt nadväzuje na svoje predchádzajúce (vyššie predstavené) dielo o sekulárnej bioetike (The Foundations of Bioethics).
42. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 110.
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sa v „Pravoslávnej cirkvi“ (Orthodox Church).43 Toto kresťanstvo ponúka zvláštny druh (náboženského/teologického) poznania, ktorému H. T. Engelhardt dáva prívlastky
„mystické“ a „transcendujúce“. Ide podľa neho o „noetickú teológiu“ (noetic theology)44, teda o zvláštny „všeobecne udivujúci“ spôsob poznania osobného Boha, ktorý pochádza z hlboko osobnej (privátnej a intímnej) vnútornej
skúsenosti Ježiša Krista.
Tu sa ozýva Kierkegaardovo chápanie viery, ktoré sme
už skôr naznačili. Toto poznanie má viesť k „transcendentne“ zameranému životnému štýlu45 a predstavuje základ pre „kresťanskú bioetiku“46. Táto „kresťanská bioetika“ má ekumenický a medzináboženský cieľ. Jej zámerom je spájať a zjednocovať všetky kresťanské spoločenstvá i všetky náboženstvá po celom svete na základe „spoločnej morálky“, ktorá je výsledkom vzájomnej dohody.
V duchu vyššie nastolenej tolerancie má táto „kresťanská“
bioetika podporovať všeobecne rozšírenú liberálnu kozmopolitnú víziu sociálnej spravodlivosti, podľa ktorej sa
majú rešpektovať autonómne voľby jednotlivcov.47
Zhodnotenie
T. H. Engelhardt predkladá priekopnícky návrh sekulárnej bioetiky pre súčasnú dobu, ktorá sa zakladá na relativistickej, funkcionalistickej, pesimistickej a skeptickej
filozofickej vízii. V tomto príspevku sme predstavili vybrané základné línie Engelhardtovej bioetiky, aby sme tak
zdôraznili to, čo je kľúčové. Vzhľadom na autorov „voľný štýl“ písania sme sa vyhli jeho (argumentačným a filozofickým) nepresnostiam, ba až protirečeniam, ktoré
už podrobne okomentovali mnohí iní autori.48 Na tomto
mieste si ešte dovolíme upozorniť na najväčšie nebezpečenstvá tohto „sekulárno-humanistického“ prístupu.
43. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xvi-xvii, xx-xxi, 6, 49. V skutočnosti neexistuje jedna
Pravoslávna cirkev na spôsob Katolíckej cirkvi. Existujú jednotlivé Pravoslávne cirkvi, ktoré sú samostatné (autokefálne), čo si uvedomuje aj
H. T. Engelhardt (porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xvi).
44. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xiii, 5, 48.
45. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xi-xv, 163.
46. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 5, 157-231.
47. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. xvi, xx-xxi, 146-148, 157, 162.
48. Porov. Ďačok J. La posmodernità nel dibattito bioetica. Il caso
delle questioni di fine vita, s. 145-173; Vendemiati, A.: La specificità bio-etica, s. 107-116.
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Ako sme povedali, podľa H. T. Engelhardta existuje iba
jeden – všeobecne prijateľný – mravný princíp v pluralistickej spoločnosti „mravných cudzincov“ a to, aby žili ako
„mravní priatelia“. Ide tak o princíp tolerantnej dovolenosti/prípustnosti, ktorý potrebuje príslušnú a rovnomennú cnosť disponujúcu členov mravného spoločenstva k pokojnému spolunažívaniu. Podľa neho touto cnosťou je tolerancia, ktorá bezvýhradne rešpektuje akékoľvek slobodné
a autonómne voľby. Na pozadí týchto myšlienok sa nachádza autorov predpoklad, že nie je možné nájsť racionálnu a všeobecnú zhodu v podstatných mravných otázkach
o vízii mravne dobrého života, o mravne dobrom správaní
a o povahe mravného dobra.
Ak by sme aj uznali tento predpoklad ako možný, v tom
prípade nie je správne podporovať vyššie načrtnutý permisívny prístup, prostredníctvom ktorého by sa mohli
zdôvodniť – ako dobré/cnostné – skutky vykonané v mene
(zdanlivej) tolerancie, ale priamo namierené proti ľudskému životu a jeho základným dobrám (napr. priamy potrat, eutanázia a mnohé iné).49 Takto sa skôr podporuje
falošná spravodlivosť, ktorá napriek túžbe po pokojnom
spolunažívaní vnáša do spoločnosti napätie a nerovnosť
skrze mentalitu pragmatického vyraďovania/vylučovania
(diskriminácie) pod rúškom (sekulárneho) humanizmu a/
alebo svojsky (falošne) chápaného „kresťanského“ postoja.50 Práve na základe tohto zásadného prístupu majú veľmi vágny význam ekumenický a medzináboženský cieľ
tejto „kresťanskej“ bioetiky. Okrem toho samotná historická skúsenosť nás učí, že väčšinové rozhodnutia nezaručili vždy v dejinách dobré a spravodlivé riešenia pre pokojné spolunažívanie. Preto nie sú skutočnou zárukou ani
ekumenického a medzináboženského dialógu.
V tejto súvislosti možno spomenúť výrok H. T. Engelhardta z jedného listu, ktorý napísal Eliovi Sgrecciovi
(1928). Tento súčasný taliansky bioetik a kardinál je predstaviteľom (nerelativistickej) personalistickej – ontologicky založenej – bioetiky. Z ich listovej korešpondencie vyplýva, že H. T. Engelhradt ako veriaci kresťan by nikdy
nenabádal svoju manželku, aby podstúpila priamy potrat,
a keby praktizoval lekársku činnosť, nikdy by ho nevykonal. Podľa neho sa odlišuje privátna morálka od verejnej,

49. Porov. Ján Pavol II.: Evangelium viate. Encyklika o hodnote a
nenarušiteľnosti ľudského života (25. 3. 1995), Trnava : Spolok svätého
Vojtecha 1995, b. 52-67.
50. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, s. 139150; Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 233351.
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v ktorej má vládnuť väčšinová dohoda a tolerancia.51 Žiaľ,
takýto názor zastáva v súčasnosti veľmi veľa ľudí.

Záver
Myslenie H. T. Engelhardta ide v línii tých filozofických
náuk, v ktorých sa rôznymi spôsobmi pripisuje rozumu
a vôli človeka absolútna zvrchovanosť pri definovaní/rozhodovaní, čo je pravda a (mravné) dobro/zlo. Podľa týchto doktrín ľudský rozum a slobodná vôľa „vytvárajú hodnoty“. Ľudský úsudok sa považuje za správny iba preto,
lebo vychádza z rozumu. Podobne, rozhodnutie je správne iba preto, lebo pochádza zo slobodnej vôle. V bežnom
živote sa uplatňujú tieto názory vo vyjadreniach, v ktorých sa zdôrazňuje ľudské „ja“. Pretože to ľudské „ja“ tak
„cíti“, alebo je presvedčené, že to „vie“, alebo že to „chce“,
je daná vec dobrá, čo však nemusí byť pravdou.
Z týchto názorov vychádza etika, ktorá je autonómna,
relativistická, subjektivistická/individualistická52 a imanentná (uzavretá pred transcendentnom)53. Táto etika protirečí zdravému učeniu54, ktoré nám pripomína súčasné
Magistérium Katolíckej cirkvi. Podľa jeho učenia skutočné hodnoty (napr. pravda a dobro) majú transcendentný, univerzálny a (obsahovo/vnútorne) nemenný charakter. Avšak na praktickej úrovni sú možné prispôsobenia
pri ich uplatňovaní v ľudskom konaní).55 Tieto prispôsobenia neprotirečia daným hodnotám, ale ich potvrdzujú tu
a teraz v najvyššej možnej miere. V konkrétnej situácii (in
particulari) sa toleruje (trpí) ich „obmedzenie“ z dôvodu
rozličných (subjektívnych a/alebo objektívnych) faktorov
(podmieneností). Napríklad vo všeobecnosti každý človek
má právo poznať pravdu, ale v konkrétnosti nemáme právo poznať všetky súkromné veci o blížnom. V tejto oblasti oprávnene (s)trpíme/tolerujeme obmedzenie v zmysle spravodlivosti.

51. Porov. Sgreccia, E.: Il dialogo in Bioetica: per una medicina fondata sulla persona umana, in: Medicina e Morale 2010, vol. 60, no. 3, p.
415.
52. Porov. Ján Pavol II.: Veritatis splendor. Encyklika o základných
otázkach cirkevnej náuky o mravnosti (6. 8. 1993), Trnava : Spolok svätého Vojtecha 1994, b. 35-44.
53. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate. Encyklika o integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde (29. 6. 2009), Trnava : Spolok
svätého Vojtecha 2009, b. 74; František: Evangelii gaudium. Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete (24. 11. 2013),
Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2014, b. 87, 89, 94, 170, 254.
54. Porov. 2 Tim 4, 3; Tít 1, 10. 13-14; 2, 1. Porov. Ján Pavol II.: Veritatis splendor, b. 51-53.
55. Porov. Ján Pavol II.: Veritatis splendor, b. 51-53.
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Avšak v bežnom živote sa stretávame u ľudí s nesprávnym chápaním tolerancie. Napríklad v súčasnej spoločenskej diskusii o právnom uznaní/registrovaní homosexuálnych zväzkov, mnohí kresťania katolíci zaujali postoj falošnej tolerancie. Na jednej strane, z osobných (náboženských) dôvodov sami by nikdy nevstúpili do homosexuálneho zväzku, ale, na druhej strane, pre tých, ktorí sa tak
rozhodnú, lebo to „cítia“ alebo vnímajú ako dobré, uznávajú, že by im to spoločnosť mala tolerovať. Takto vzniká
hodnotové a praktické protirečenie, ktoré vytvára priestor
pre mnohé sociálne nespravodlivosti. Proti nim sme povinní zdvihnúť svoj hlas za pravé hodnoty. V duchu kresťanskej lásky máme vždy odmietnuť hriech, no prijať
hriešnika. Takýmto spôsobom napĺňame naše krstné poslanie – svedčiť slovom i skutkom o pravých hodnotách,
ktoré majú svoj skutočný pôvod i posledný cieľ v Bohu,
ktorý je Dobro samo.
Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre
dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
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Blahoslavení prenasledovaní
pre spravodlivosť
Blessed are those persecuted for the sake of righteousness
This article discusses the Eighth Beatitude from the Sermon on the Mount, which in a sense, summarizes and completes the previous ones. The reason for the persecution of disciples is righteousness. The concept is derived from the
Old Testament, however Jesus internalizes and radicalizes it Matthew. At the same time he introduces himself as the
One, who interprets the righteousness in a new way and declares righteousness anew. Three layers of meanings can
be identified in the word righteousness (dikaiosynē) – (a) attitude of man, his personal righteousness, honesty; (b)
it can express the power of God or God’s gift; and (c) it also indicates God’s righteousness and righteousness within
the Divine order of the Covenant, and at the same time, as a gift and duty. The teaching of Jesus on the subject of
righteousness is identical to the concept of righteousness in the Beatitude; hence, to be identified with Jesus and the
Kingdom means to be on the path of righteous. Persecution is considered a consequence of the disciples’ faithfulness
and their consistent application of all beatitudes in day-to-day lives.

Náčrt problému
Prenasledovaní pre spravodlivosť sú v reči na vrchu
Matúšovho evanjelia nazvaní blahoslavenými. Svedectvo
mučeníkov všetkých čias a najmä veľkonočné tajomstvo
Ježiša Krista potvrdzuje platnosť tejto cesty do nebeského kráľovstva. Spravodlivosť je hodnota, pri obrane ktorej
sa podľa blahoslavenstiev oplatí byť aj prenasledovanými.
Prenasledovanie je predstavené ako dôsledok zaangažovanosti sa za spravodlivosť, nie je hodnotou samo o sebe a
má teda zmysel len vo vzťahu k spravodlivosti. Za akých
okolností sa prenasledovanie stáva blahoslavenstvom? Je
prenasledovanie pre spravodlivosť totožné s prenasledovaním pre Ježiša?
Dve verzie blahoslavenstva
Blahoslavenstvo prenasledovaných pre spravodlivosť
(Mt 5,10) je zjednocujúcim prvkom celej kompozície blahoslavenstiev v reči na vrchu. Nachádza sa na konci druhej štvorice, menuje spravodlivosť, rovnako ako blahoslavenstvo v závere prvej štvorice (porov. Mt 5,6). Tvorí inklúziu s prvým blahoslavenstvom (porov. Mt 5,3), a tak
celú poému blahoslavenstiev v záverečnom bode odkazuje
k počiatku. V tomto blahoslavenstve sa nachádza univerzálne vyjadrenie o osobách, ktorým je prisľúbené kráľovstvo: sú to osoby, ktoré znášajú prenasledovanie.1 Matúš

1. Porov. Green, H. B.: Matthew, Poet of the Beatitudes, s. 246. Gréčtina používa na vyjadrenie prenasledovaných participium perfekta, de diwgme n, oi. Tento čas označuje prítomný stav, ktorý je dôsledkom minulého deja. Porov. Škoviera, D., Panczová, H.: Mathemata Graeca :
Základy biblickej gréčtiny. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej
univerzity, 2008, s. 76. Použitie tohto času podľa Greena má v danom
prípade svoju silu, pretože lepšie ako prézent vyjadruje skutočnosť, že
ide o osoby, ktoré verne znášali utrpenie či už v minulosti alebo v prítomnosti alebo v predeschatologickej budúcnosti. Na rozdiel od Greena
a Gnilku Dupont neprikladá použitiu perfekta veľký význam, jeho roz-

vo veršoch, ktoré nasledujú za ôsmym blahoslavenstvom,
opisuje tri postoje nespravodlivosti zo strany prenasledovateľov: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať oneidísōsin a prenasledovať diōxōsin a všetko
zlé na vás nepravdivo (eípōsin pân poneròn kath hymôn
ÎpseydómenoiÐ).“2 Matúš chápe prenasledovanie pre spravodlivosť ako znak príslušnosti ku kresťanstvu. Dosvedčujú to napríklad texty vo veršoch Mt 10,17.22.24. Verš
Mt 5,11 je potvrdením tohto Matúšovo chápania.3 Paralelizmom veršov Mt 5,10 a Mt 5,11 je vyjadrená rovnosť
prenasledovania pre spravodlivosť a pre Ježiša.4 Matúšova verzia posledného blahoslavenstva sa od Lukášovej líši
v troch prvkoch:
1. Trikrát v nej nachádzame sloveso diōkō (prenasledovať) na označenie konania zameraného proti kresťanom.
2. Matúš robí pochopiteľnejším Lukášovo vyjadrenie vo
verši Lk 6,22 a upresňuje vo verši 11, že autori obviňujúci
kresťanov sú pseudómenoi (klamári).
3. Dané blahoslavenstvo u Matúša je zvlášť adresované
tým, čo trpia pre spravodlivosť (héneken dikaiosýnēs). Lu-

dielnosť od prézentného času nie je v danom kontexte podľa neho presvedčivá. Porov. Green, H. B.: Matthew, Poet of the Beatitudes, s. 246.
Podľa Gnilku formulácia slovesa v perfekte charakterizuje prenasledovanie ako stále a potrebné znamenie učeníkov. Porov. Gnilka, J.: Commentario Teologico del Nuovo Testamento. Il vangelo di Matteo. Parte
prima, s.198-199. Gamba interpretuje použitie perfekta ako poukázanie
na skutočnosť, že prenasledovaní nosia v sebe znaky podstúpeného prenaledovania. Porov. Gamba G. G.: Vangelo di San Matteo. La Proclamazione del Regno dei Cieli : la fase della semina (Mt 4,17-13,52), s. 61.
2. Dupont, J.: Beatitudini III. Gli evangelisti. Milano : Edizione Paoline, 1992, s. 515.
3. Porov. Tyrol, A.: Evanjelista Matúš a jeho svet. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2002, s. 30.
4. Porov. Farkaš, P.: Ježišova reč na vrchu. Bratislava : RKCMBF
UK, 2001, s. 43.
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kášova verzia používa vyjadrenie „pre Syna človeka“ (héneka toû hyioû toû anthrōpou ).5
Biblický pojem spravodlivosti
Pre pochopenie blahoslavenstva je vhodné objasniť koncept spravodlivosti. Termín spravodlivosť väčšina odborníkov vidí ako kľúčové slovo kompozície blahoslavenstiev
v reči na vrchu i celej reči.6 O akú spravodlivosť išlo? Pojem spravodlivosť je v Biblii chápaný inak ako u súčasného človeka. Spravodlivý podľa súčasného chápania
dáva každému, čo mu patrí, a to správne a nepodplatiteľne, nežije na úkor iných, nikomu nedáva prednosť a nikomu nekrivdí. Pre Izraelitu však spravodlivosť spočívala vo vernom zachovávaní záväzkov, ktoré človek v živote
mal. Zodpovedajúcu predstavu mali aj o Božej spravodlivosti. Boh bol pre nich Bohom Abraháma, Izáka, Jakuba,
Bohom, ktorý si vyvolil Izraela spomedzi všetkých národov a urobil ho svojím ľudom. Bol pre nich Bohom, ktorý nadviazal so svojím ľudom Zmluvu. Božia spravodlivosť bola preto chápaná v tom zmysle, že Boh stál verne
pri svojom národe, preto sa modliaci Izraeliti často dovolávali Božej spravodlivosti, a nie Božieho milosrdenstva
(porov. napr. Ž 31,2; 71,15). Spravodlivosť Izraelitu spočívala vo vernom plnení záväzkov voči Bohu a ľuďom, ktoré pre nich vyplývali z uzatvorenia Zmluvy s Bohom, kde
im zjavil svoju vôľu.7
V SZ je spravodlivý ten, kto zachováva všetky Božie
prikázania, koná podľa Tóry a usiluje sa plniť všetky jej
požiadavky. Spravodlivý je zbožný, bezúhonný služobník,
Boží priateľ (porov. Ž15, 2n; 18, 21-22.25; 37, 1n;140,14;
Ez 18,5-9). Pojem spravodlivého konania vyjadruje napr.
prorok Micheáš: „Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo
žiada Pán od teba: iba zachovávať právo (mišpāṭ) milovať
milosrdenstvo (s významovým odtieňom vernosť) (chesed) a pokorne chodiť so svojím Bohom“ (Mich 6,8). Podobne je to vyjadrené u proroka Ozeáša: „Ty sa však vráť
k svojmu Bohu, zachovaj lásku (chesed , ) a spravodlivosť (mišpāṭ ) i ) a ustavične vo svojho Boha dôveruj.“ (Oz
12,7).8 Slovo mišpāṭ znamená právo, rozsudok, čo sú prejavy Božej spravodlivosti a v SZ predstavuje zvlášť bohatý pojem a nadobúda rôzne sémantické odtiene. Označuje
5. Porov. Dupont, J.: Beatitudini III. Gli evangelisti. Milano : Edizione Paoline, 1992, s. 513.
6. V Lukášovej reči na rovine je kľúčovým slovom láska. Porov. Viviano, B. T.: Kázanie na hore. Tišnov : Sursum, 1992, s. 5.
7. Porov. Limbeck, M.: Evangelium sv. Matouše, Malý Stuttgartský komentár. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 71-72.
8. Porov. Lohfink, N.: Láska. Étos Nového zákona vznešenejší než
étos Starého zákona? In: Kde sú dnes proroci? Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 1997, s. 79-80.
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vykonávanie spravodlivosti, súdny proces, ale i právo, zákon, v niektorých textoch požiadavku, nárok zákona, príkaz, v iných uznesenie, rozhodnutie. V niektorých textoch
je termín mišpāṭ použitý v spojitosti s termínom ṣeḏāqâ.
Kým mišpāṭ označuje objektívne právo, univerzálne právo alebo všeobecne zaväzujúce normy, pojem ṣeḏāqâ znamená subjektívny zmysel spravodlivosti, práva.9 V závere SZ sa stále viac myšlienka Božieho súdu spája s eschatologickým očakávaním príchodu dňa Pána (porov. napr.
Am 5,18n; Ez 33,19).10 V posledných knihách SZ nadobúdajú tradičné témy týkajúce sa spravodlivosti nové odtiene. K spravodlivosti, ktorá má regulovať vzájomné vzťahy medzi ľuďmi (porov. Job 8,3;35,8; Kaz 5,7), sa pridáva ďalší aspekt: spravodlivosť je múdrosť uplatňovaná
v praktickom živote (Múd 1,1.15; 8,7). Múdrosť učí miernosti a rozvážnosti, spravodlivosti a sile, štyrom kardinálnym čnostiam. Pre Židov spravodlivosť nebol iba pasívny
postoj nezaujatosti, ale zainteresovaný postoj sudcu v prospech toho, kto je v práve, je to človek, ktorý dáva almužnu, koná milosrdne (porov. Tob 12,8).11
Chápanie spravodlivosti v Matúšovom evanjeliu
V Matúšovom evanjeliu sa slovo spravodlivosť (dikaiosynē) vyskytuje sedem krát, z toho päť krát v reči na vrchu (Mt 5,6.10. 20; 6,1.33). V blahoslavenstvách sa termín
spravodlivosť vyskytuje dvakrát (blahoslavenstvo lačných a smädných po spravodlivosti a prenasledovaných
pre spravodlivosť). Niektorí autori nestotožňujú spravodlivosť v štvrtom a ôsmom blahoslavenstve. Rozdiely medzi týmito pojmami odôvodňujú aj gramatickými kategóriami: neprítomnosť člena v ôsmom blahoslavenstve pred
substantívom dikaiosu n, hj , prísľub v tretej časti blahoslavenstva sa tu nachádza v prítomnom čase, na rozdiel od
prísľubu vo štvrtom blahoslavenstve, kde je v budúcom
čase. Green vysvetľuje absenciu člena v ôsmom blahoslavenstve vo vzťahu k počtu slov v jednotlivých strofách.
Obidve strofy blahoslavenstiev obsahujú 36 slov. K zachovaniu tejto štruktúry strôf a jednotlivých veršov viedlo
pridanie člena th n, v treťom blahoslavenstve oproti žalmu
36,11 (LXX) a vynechanie člena th ,j v ôsmom blahoslavenstve.12 Spravodlivosť vo verši 6 má skôr odtieň práv9. Porov. Johnson, B.: Mišpāṭ. In: Theological Dictionary of the Old
Testament, Volume IX. Grand Rapids : Wm. B. Eerdmans Publishing
Co, 199, s. 87-93.
10. Porov. Milne, B. A.: Soud. In: Nový biblický slovník. (ed.
DOUGLAS, J. D. a kol.) Praha : Návrat domů , 2009, s. 948-949.
11. Porov. Descamps, A.: Giustizia. In: Dizionario di Teologia Biblica, (ed. X avier Leon-Dufour a kol.) Genova : Casa Editrice Marietti S.
p.A., 1976, s. 477-478
12. Green zároveň pripomína, že pridanie datívu tw / pneu m, ati
v Matúšovej verzii z podobných dôvodov je nepresvedčivé a nepravde-
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nickej spravodlivosti ako osobnej spravodlivosti, ako to
vyplýva z kontextu prvých troch blahoslavenstiev – chudobných, plačúcich, tichých. Títo patria do kategórie ľudí,
ktorým sa nedostalo spravodlivosti, a preto túžia po tom,
aby Boh zasiahol. Očakávajú naplnenie spravodlivosti od
neho a dostanú do vlastníctva kráľovstvo. Táto interpretácia však nevylučuje zmysel termínu dikaiosynē ako osobnej spravodlivosti.13
Termín dikaiosynē môže mať tri rôzne odtiene: a) postoj
človeka, jeho osobnú spravodlivosť, čestnosť; b) môže vyjadrovať Božiu moc alebo Božia danosť; c) a tiež sa týmto termínom označuje zároveň Božia spravodlivosť i spravodlivosť v Božom poriadku zmluvy s Bohom, ako dar
i úloha.14
Matúšovo evanjelium bolo napísané pre kresťanov zo
židovstva, avšak pojem spravodlivosti v ňom nadobúda aj
iné odtiene ako v SZ. Spravodlivosť sa stáva Ježišovou požiadavkou, vyjadrením príslušnosti k Nemu a Jeho spoločenstvu.15 Ježiš zdôrazňuje spravodlivosť ako súhlas s celou Božou vôľou uvedený do života jeho učeníkmi.
V Ježišovej narácii o spravodlivosti tak pozorujeme dve
základné línie:
1. odsúdenie nepravej spravodlivosti a pokryteckú nábožnosť a bezduché dodržiavanie náboženských predpisov s akcentom na ich vonkajšie zachovávanie (porov. Mt
23);
2. V reči na vrchu nachádzame opis pravej spravodlivosti učeníka, ktorá má byť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov (porov. Mt 5, 17-48; 6,1-18). Život učeníka sa oslobodzuje od formalizmu a úzkeho sústredenia sa
na povrchné dodržiavanie zákonov. Ježiš dáva spravodlivosti novú interpretáciu, založenú na vernosti Zákonu, ale
jeho dodržiavanie interiorizuje a radikalizuje.16 „Ježiš kladie vo svojom posolstve do stredu seba a všetkému tým

podobné. Porov. Green, H. B.: Matthew, Poet of the Beatitudes, s. 40.
245-246.
13. Porov. H agner, D. A.: Word Biblical Commentary, Volume 33a:
Matthew 1-13. Dallas : Word books, Publisher, 1993, s. 93.
14. Porov. Luz, U.: Das Evangelium nach Matthäus I/1 (Mt 1 7). EKKNT 1/1. Benzinger Verlag, Neukirchener Verlag Zürich und
Braunschweig, 1989, s. 210. Luz, Ulrich, Das Evangelium nach Matthäus
2: Mt 8-17, EKKNT ½. Zürich / Braunschweig: Benzinger Verlag, 1989,
s. 210.
15. Porov. Gnilka, J.: Commentario Teologico del Nuovo Testamento. Il vangelo di Matteo. Parte prima. Brescia : Paideia, 1990, s. 198.
16. Porov. Descamps, A.: Giustizia. In: Dizionario di Teologia Biblica, (ed. X avier Leon-Dufour a kol.) Genova : Casa Editrice Marietti S.
p.A., 1976, s. 479.

Monika Golianová, FMA

dáva novú orientáciu. Dokonalosť, ktorú vyžadovala Tóra,
svätosť podľa Božej svätosti (porov. Lv 19,2; 11,44) teraz
spočíva v nasledovaní Ježiša.“17 Nová spravodlivosť teraz
pochádza z nového pochopenia Tóry, ktoré prináša Ježiš.18
V tomto zmysle by sme mohli povedať, že Ježiš nie je služobník Tóry, ale jej Pán.19 Ježišom ohlasovaná nová spravodlivosť spočíva v obrátení sa, vydaní sa na cestu pokánia, ktoré si vyžaduje blízkosť nebeského kráľovstva (porov. Mt 4,17). Pri krste v Jordáne Ježiš pripomína Jánovi,
že „sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé“ (Mt
3,15). V Matúšovom evanjeliu termín dikaiosynē zahŕňa
celé Ježišovo učenie o obrátení, ktoré evanjelista prináša
v 3 a 4. kapitole.20
Spravodlivosť a jej dôsledky
Zaujímavé je pozorovanie, že práve postoje a konanie,
ktoré Boh odmieňa spôsobom, ako je vyjadrený v tretej
časti blahoslavenstiev, provokujú prenasledovanie, vylúčenie a násilie. V porovnaní s predchádzajúcimi blahoslavenstvami toto blahoslavenstvo neopisuje ďalší aspekt
spravodlivého správania, pridáva však novú zodpovednosť, neoddeliteľnú úlohu pre kresťana. Potvrdzuje, že nestačí byť tvorcom pokoja, ale je potrebné neprestávať v
úsilí o pokoj až po znášanie odmietnutia a zlého zaobchádzania. Nestačí byť „hladným a smädným po spravodlivosti“, ale pre ňu byť aj ochotný znášať utrpenie. Aj finálna pozícia blahoslavenstva prenasledovaných dosvedčuje,
že jeho dosiahnutie predpokladá dôsledné prežívanie postojov opísaných v predošlých blahoslavenstvách. Iba ten
môže byť prenasledovaný pre spravodlivosť, kto je po nej
hladný a naozaj ju praktizuje.21
SZ opisuje ako dôsledok spravodlivosti šālôm (pokoj),
a to najmä v niektorých žalmoch alebo textoch prorokov
(porov. Ž 72,7; Iz 32,17).22 Pojmy ṣeḏeq (spravodlivosť)
a šālôm sú spojené spoločnými kontextami. Spoločne opi17. R atzinger Joseph – Benedikt Xvi.: Ježiš Nazaretský. Trnava :
Dobrá kniha 2007, s. 121.
18. Porov. H agner, D. A.: Word Biblical Commentary, Volume 33a:
Matthew 1-13. Dallas : Word books, Publisher, 1993, s. 109.
19. Porov. Luz, U.: Das Evangelium nach Matthäus I/1 (Mt 1 7). EKKNT 1/1. Benzinger Verlag, Neukirchener Verlag Zürich und
Braunschweig, 1989, s. 210. Luz, Ulrich, Das Evangelium nach Matthäus
2: Mt 8-17, EKKNT ½. Zürich / Braunschweig: Benzinger Verlag, 1989,
s. 221.
20. Porov. Gamba, G. G.: Vangelo di San Matteo. La Proclamazione
del Regno dei Cieli : la fase della semina (Mt 4,17-13,52). Roma : LAS,
2006, s. 60.
21. Porov. Stock, K.: Discorso della montagna Mt 5-7. Le beatitudini, s. 129- 130.
22. Porov. R inggren, H., Johnson, B.: Ṣāḏaq. In: Theological Dictionary of the Old Testament, Volume XII. (ed. Botterweck, G. J., R in-
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sujú šťastie a prosperitu (porov. Ž 35,27; 85,11). Kde chýba spravodlivosť, tam nastupuje nešťastie, pád, strata prosperity, ktoré zasahujú tých, čo konali nespravodlivo, ako
to opisuje Jeremiáš v prípade kráľa Joakima (porov. Jer
19,13-22). Nespravodlivosť aj podľa múdroslovných vyjadrení smeruje proti životu (porov. Prís 11,30; 12,28). Tí
však, čo konajú spravodlivo, budú požívať ovocie spravodlivosti (porov. Prís 13,2). K ovociu spravodlivosti stojí
za to dostať za aj za cenu prenasledovania, ako to dosvedčujú osudy SZ prorokov, ktorí za svoje ohlasovanie pravdy, práva, spravodlivosti, milosrdenstva boli prenasledovaní a často vyhnaní, napr. prorok Amos, ktorý ohlasoval
sociálnu spravodlivosť a varoval pred dôsledkami jej nedodržiavania (porov. Am 7,12-13), prorok Jeremiáš bol nepochopený od svojich súčasníkov a za ohlasovanie spravodlivosti, upozorňovanie na nedodržiavanie zmluvy bol
nenávidený a prenasledovaný a to aj svojimi najbližšími
(porov. Jer 12,6; 20,10;) aj spoluobčanmi a kráľovským
dvorom (Jer 11,21; 26,7-11).
Aj blahoslavenstvo prenasledovaných je naozaj dôsledkom predchádzajúceho blahoslavenstva, sú to práve tvorcovia pokoja, ktorí v úsilí o nastolenie pravého pokoja
podstupujú prenasledovania pre spravodlivosť.23
Prenasledovanie – vernosť učeníka v NZ
NZ prináša svedectvá o tom, že do Božieho kráľovstva sa ide cez príkoria a prenasledovania. Koreň slovesa „prenasledovať“ – diōkō sa v Matúšovom evanjeliu
vyskytuje na troch miestach: v reči na vrchu (porov. Mt
5,10.11.12.44), v misionárskej reči (porov. Mt 10,23) a v záverečnej naratívnej časti evanjelia v spore s farizejmi a zákonníkmi (porov. Mt 23,34).
Ježiš v Mt evanjeliu predpovedá prenasledovanie učeníkov a dané texty (Mt 10,17-25; 24,9) ako aj zmienky o prenasledovaní v blahoslavenstve sú pravdepodobne reflexiou nad situáciou v Matúšovskej komunite.24 Ak sú učeníci prenasledovaní, dôvodom ich blaženosti nie je samotné prenasledovanie, ale vernosť Ježišovi, kvôli ktorému
trpia. Vzor, ktorý majú nasledovať, je sám Ježiš Kristus,
ktorý bol prenasledovaný a predpovedal prenasledovanie
svojim učeníkom: „Spomeňte si na slovo, ktoré som vám

Monika Golianová, FMA

povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás...“ (Jn 15,20).
Vo veršoch 11-12 sa zopakuje blahoslavenstvo prenasledovaných a je adresované priamo na učeníkov, o čom
svedčí druhá osoba plurálu. Ich prenasledovanie Ježiš
bližšie špecifikuje a prirovnáva k prenasledovaniu starozákonných prorokov, ktorí boli poslaní od Boha. Podobne
tých, ktorí sú poslaní od Ježiša, teda jeho učeníkov, neminie prenasledovanie (porov. Mt 10,23).25
K postoju prenasledovaných voči prenasledovateľom sa
Ježiš vyjadruje v záverečnej antitéze reči na vrchu: „Ale ja
vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za
tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca,
ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,44-45). V týchto veršoch sa
nachádzajú dve témy, ktoré spájajú blahoslavenstvo tvorcov pokoja a prenasledovaných: prenasledovanie a Boží
synovia (porov. Mt 5,9-10).
Verše Mt 5,11-12 sú spojené s predchádzajúcim blahoslavenstvom slovami diw k, ein (prenasledovať) a ouranós
(nebesia). Aj keď niektorí odborníci ho nepokladajú za autentické blahoslavenstvo, je jasné, že nesie charakteristické črty blahoslavenstva. Ako tvrdí Meynet, toto blahoslavenstvo má funkciu „pántu“, spája blahoslavenstvá s textom Mt 5,13-16. Text Mt 5,3-16 totiž predstavuje jeden literárny celok, v ktorom pojem „nebesia“ tvorí inklúziu,
nachádza sa na jeho začiatku i na konci (porov. Mt 5,316). Literárna forma tohto blahoslavenstva je odlišná od
ôsmich predchádzajúcich blahoslavenstiev dĺžkou textu
a priamym oslovením adresátov v druhej osobe plurálu.
Štruktúra textu nie je trojčlenná, ale štvorčlenná:26
A - Blahoslavení ste
B - keď vás budú pre mňa potupovať (oneidísōsin) a prenasledovať (diōxōsin ) a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť
C - radujte sa a jasajte
D - lebo máte hojnú odmenu v nebi
Štyri prvky, ktoré tvoria tento výrok, sú nasledovné:
A - makarizmus

ggren,

H., Fabry, H.-J.) Grand Rapids : Wm. B. Eerdmans Publishing
Co, 2003, s. 246.
23. Porov. Gnilka, J.: Commentario Teologico del Nuovo Testamento. Il
vangelo di Matteo. Parte prima, s. 198.
24. Porov. H agner, D. A.: Word Biblical Commentary, Volume 33a:
Matthew 1-13. Dallas : Word books, Publisher, 1993, s. 95; Porov. Dumais, M.: Il Discorso della Montagna. Torino : ElleDiCi, 1999, s.200.
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25. Porov. Stock, K.: Discorso della montagna Mt 5-7. Le beatitudini, s. 124-125.
26. Porov. Estrada, B.: The Last Beatitude, Joy in Suffering. In: Biblica. 2010, roč. 91, č. 2, s. 188-194.
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B - situácia, ktorá je príčinou utrpenia
C - pozvanie radovať sa
D - budúca odmena
Špecifickosť tohto výroku spočíva aj v tom, že obsahuje
pozvanie radovať sa v prenasledovaniach pre Krista. Obracia sa predovšetkým na učeníkov, o čom môže svedčiť
aj použitá druhá osoba plurálu a prirovnanie k prorokom.
Posledné blahoslavenstvo sa dotýka priamo učeníkov,
ktorí podstúpia rôzne nespravodlivosti.27 Lukáš ich vo
svojom štvrtom blahoslavenstve vyjadruje štyrmi spôsobmi postojov a konania: „Blahoslavení budete, keď vás
budú ľudia nenávidieť (mish s, wsin), keď vás vylúčia (a v fori,swsin) spomedzi seba, potupia (o nv eidi,swsin) a ako
zlo zavrhnú vaše meno (e kv ba l, wsin to . o n; oma u m` w n/ ) pre
Syna človeka“ (Lk 6,22). Matúš vo veršoch, ktoré nasledujú za ôsmym blahoslavenstvom, opisuje tri postoje nespravodlivosti zo strany prenasledovateľov: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať o nv eidi,swsin a
prenasledovať diw x, wsin a všetko zlé na vás nepravdivo
hovoriť (ei p; wsin pa n/ ponhro n. kaqV u m` w n/ Îyeudo m, eno iÐ).“28 Slovo a vfori,swsin použité u Lukáša, sa vzťahuje na
neprijatie kresťanov v židovských prostrediach.29 Sloveso
diw x, wsin u Matúša má omnoho širší význam ako sloveso a vfori,swsin a vzťahuje na všeobecnejšie situácie prenasledovania, ktoré nastali v historickom kontexte redakcie Matúšovho evanjelia.30 Prenasledovanie je dôsledkom
predchádzajúceho blahoslavenstva, sú to práve tvorcovia
pokoja, ktorí v úsilí o nastolenie pravého pokoja podstupujú prenasledovania pre spravodlivosť.31
Prenasledovaní pre spravodlivosť – pre Krista?
Zdá sa, akoby vo veršoch 10 a 11 boli menované dve
príčiny prenasledovania: spravodlivosť a Kristus. Koncept
spravodlivosti, ktorý sa ohlasuje v blahoslavenstve, sa
zhoduje s Ježišovým učením, s Jeho spravodlivosťou. Pre-

27. Porov. Dupont, J.: Beatitudini I,II. Milano : Edizioni Paoline,
1992, s. 325-326.
28. Porov. Dupont, J.: Le Beatitudini. III. Gli evangelisti. Milano :
Edizione Paoline, 1992, s. 515.
29. Porov. Dupont, J.: Beatitudini I, II. Milano : Edizioni Paoline,
1992, s. 959-962.
30. Porov. Dupont, J.: Le Beatitudini. III. Gli evangelisti. Milano :
Edizione Paoline, 1992, s. 516.
31. Porov. Gnilka, J.: Commentario Teologico del Nuovo Testamento. Il
vangelo di Matteo. Parte prima, s. 198.
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to vo verši 11 sa hovorí o prenasledovaní „e n[ eken e mv ou “/
(kvôli mne).32
Blahoslavenstvo prenasledovaných pre spravodlivosť
nachádza ozvenu v dvoch blahoslavenstvách Prvého Petrovho listu, ktorý vo veršoch znovu preberá tému tohto
blahoslavenstva a komentuje ho (porov. 1 Pt 4,12-14).33
Prvé blahoslavenstvo sa nachádza v kontexte príkladu trpiaceho Krista: „Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení“ (1Pt 3,14). Podobný obsah má druhé blahoslavenstvo: „Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva“ (1Pt
4,14).34 Na základe týchto veršov je možné aj spresnenie
pojmu „pre spravodlivosť“. Porovnaním týchto dvoch blahoslavenstiev možno konštatovať, že blahoslavenstvo prenasledovaných pre spravodlivosť je istá varianta prenasledovaných pre Krista.
Byť identifikovaný s Ježišom a s kráľovstvom znamená zároveň byť na ceste spravodlivosti, ako je naznačené
v Mt 3,15 a Mt 21,32.35
Záver
Blahoslavenstvo prenasledovaných pre spravodlivosť
zjednocuje celú sériu blahoslavenstiev a zmienkou o nebeskom kráľovstve ju odkazuje na začiatok. Dôvod prenasledovania je spravodlivosť, ktorej starozákonné chápanie
Ježiš v Matúšovom evanjeliu interiorizuje a radikalizuje,
chápe ju ako súhlas s celou Božou vôľou, ktorú jeho učeník uvádza do života. Ježiš prináša nové chápanie a interpretáciu Tóry, ako jej Pán, ako zákonodarca. Dokonalosť,
ktorá sa dosahovala zachovávaním Tóry, svätosť podľa
Božej svätosti (porov. Lv 19,2; 11,44) teraz spočíva v nasledovaní Ježiša. Práve nasledovanie Ježiša predpokladá aj
prežívanie veľkonočného tajomstva spolu s ním a vernosť
aj v skúškach. Zmienky o prenasledovaní v Mt evanjeliu
sú podľa odborníkov pravdepodobne reflexiou nad situáciou v Matúšovskej komunite, kde boli kresťania prenasledovaní, či už zo strany Židov alebo pohanov. Prenasledovanie pre spravodlivosť je prenasledovaním pre Krista,
32. Porov. Gamba, G. G.: Vangelo di San Matteo. La Proclamazione
del Regno dei Cieli : la fase della semina (Mt 4,17-13,52). Roma : LAS,
2006, s. 63.
33. Porov. Dumais, M.: Il Discorso della Montagna. Torino : ElleDiCi, 1999, 199-200; Porov. H agner, D. A.: Word Biblical Commentary,
Volume 33a: Matthew 1-13. Dallas : Word books, Publisher, 1993, s.
94-95.
34. Porov. Stock, K.: Discorso della montagna Mt 5-7. Le beatitudini, s. 128.
35. Porov. H agner, D. A.: Word Biblical Commentary, Volume 33a:
Matthew 1-13. Dallas : Word books, Publisher, 1993, s. 94.
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ako o tom svedčí kontext a porovnanie dvoch blahoslavenstiev v 1 Pt 4,12-14. Z veršov Mt 3,15 a Mt 21,32 vyplýva,
že byť identifikovaný s Ježišom a s kráľovstvom znamená zároveň byť na ceste spravodlivosti. Koncept spravodlivosti, ohlasovaný v blahoslavenstve, predstavuje Ježišovo učenie, a teda aj verš 10 aj 11 hovoria o tej istej príčine
prenasledovania a to je príslušnosť ku Kristovi. Nie každé
prenasledovanie je blahoslavenstvom, len ak je prežívané
z dôvodu vernosti ku Kristovi, viery a snahy ostať na ceste spravodlivosti, ktorá je darom i úlohou.
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Realita času
The Reality of Time
In our day-to-day lives we take as granted that time flows from past through the present to future. We cannot escape from the passing of time, and we also cannot experience the backward flowing of time. The flowing of time is
set as default and considered the reality of time. This paper explains McTaggart’s notions on the unreality of time.
The author critically reflects upon the McTaggart’s assumptions on the meaning of time. By identifying the key
assumptions underlying any thought of human actions, the author arrives at the conclusion of the necessity of the
reality of the time.

V bežnom živote predpokladáme, že žijeme v čase, tento reálne plynie a nevieme sa z tohto plynutia nejako vymaniť. Nevieme ho ani zvrátiť, nedokážeme zabezpečiť,
aby plynul naspäť. Práve toto reálne plynutie času môžeme označiť ako realitu času. Viacerí autori v dejinách filozofie popierali realitu času. V tomto článku predstavím
názory vplyvného filozofa J. Ellisa McTaggarta, ktorý popieral realitu času. Budem si všímať predpoklady takého
chápania, poukážem na kritiku tohto názoru a diskusiu
okolo neho a predstavením predpokladov vysvetlenia konania človeka poukážem na potrebu prijatia reality času.
Popieranie reality času podľa McTaggarta
Jedným z najvplyvnejších autorov v súčasnosti, ktorý
popieral realitu času, bol J. Ellis McTaggart.1 McTaggart
rozlišuje najprv dve chápania času, „A sériu“ času a „B
sériu“ času. Série času predstavujú série pozícií, ktorých
obsahom sú udalosti. Pozíciu v čase chápe ako moment.
„A séria“ času hovorí o minulosti, prítomnosti a budúcnosti. „B séria“ času hovorí o porovnaní časov, ako prv
a neskôr. „A séria“ času je dynamická, hovorí o subjektívnej skúsenosti času. „B séria“ času je statická, hovorí o objektívne spoznateľnom priebehu času. McTaggart v prvej
časti svojho článku zdôvodňuje názor, že čas nemôže byť
bez „A série“ času. V druhej časti zdôvodňuje názor, že
v „A sérii“ času sa vyskytujú protiklady, preto nemôže
jestvovať: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú nekompatibilné určenia. Každá udalosť by mala mať iba jedno
určenie, nemala by ich mať viac ako jedno. Lenže v priebehu času sa tieto určenia udalostí menia, preto nespĺňajú
podmienky, ktoré na ne McTaggart kladie. Keďže čas nemôže jestvovať bez „A série“ času, čas reálne nejestvuje.
McTaggart ešte pripúšťa možnosť „C série“ času, ktorá nie
je časová, lebo nezahŕňa zmenu, je to iba séria poradia. „C
1. Porov. Mctaggart, J. E.: The Unreality of Time. Mind, Vol. 17,
1908, No. 68, s. 457-474. K interpretácii McTaggarta porov. M achula,
T.: Filosofie přírody. Praha: Krystal OP 2007, s. 77-81. Podľa Machulu prekladám anglický výraz „tense“ ako „dynamický“. Argumentáciu
McTaggarta približujú aj Martin Schmidt s Milošom Taligom, tí však
kritizujú dynamické chápanie času a čas spájajú s priestorom do časopriestoru. Porov. Schmidt, M., Taliga, M.: Filozofia prírodných vied.
[Bratislava]: Aleph, 2013, s. 157-173. Tento názor podrobujem v texte
kritike a zdôvodňujem jeho neopodstatnenosť.

séria“ času je podľa McTaggarta viac pravdepodobná. McTaggart vidí svoje riešenie ako blízke Hegelovi.
Indexikalita výrazov o čase
Všimnime si niektoré predpoklady McTaggarta. Hovorí iba o sérii udalostí. Nehovorí o substanciách, ktoré pretrvávajú v čase. Okrem toho si nevšíma indexikality časových určení minulosti, prítomnosti a budúcnosti, ich
nestálu referenciu. Indexikály sú jazykové výrazy, ktoré majú nestálu referenciu, čiže vzťahovanie sa na niečo.
Pri vysvetľovaní konania sa bez indexikálov nezaobídeme, pretože konanie vykonáva človek na základe dôvodov,
medzi ktoré patria aj dôvody vyjadrené skrze časové indexikály, napr. teraz, potom. Napr. nejaký študent sa teraz
učí na skúšku z nejakého predmetu, aby potom v budúcnosti v konkrétnom termíne obstál v danej skúške. Tento
študent, ktorý má spraviť skúšku, je ten istý, keď sa učí, aj
keď ide na skúšku. Jestvuje teda v dlhšom časovom úseku ako ten istý. Jeho identita v dlhšom časovom trvaní sa
označuje ako diachronická identita. Nedostatok McTaggartovho popierania reality času v „A sérii“ spočíva v nesprávnej analýze časových určení minulosti, prítomnosti,
budúcnosti. McTaggart na ne kladie požiadavky, aby mali
stálu referenciu. Tým ich nezaraďuje medzi indexikály,
ktoré majú nestálu referenciu, čo predstavuje nesprávnu
analýzu týchto jazykových výrazov. Na tento nedostatok
v McTaggartovej argumentácii poukazuje už E. J. Lowe.2
Lowe prináša argument McTaggarta v nasledovnej forme:
„(1) Čas esenciálne zahrňuje zmenu.
(2) Zmenu je možné vysvetliť iba v pojmoch použitých
vo výrazoch ,A sérieʿ.
(3) Výrazy ,A sérieʿ zahrňujú protiklady a tak nemôžu
opisovať realitu.
(4) Teda čas je nereálny.“3
2. Porov. Lowe, E. J.: The Indexical Fallacy in McTaggart´s Proof of
the Unreality of Time. Mind, Vol. 96, 1987, No. 381, s. 62-70.
3. Tamže, s. 63. Aj keď Lowe sa odvoláva na McTaggartovu argumentáciu z jeho neskoršieho diela Mctaggart, J. M. E.: The Nature of
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Lowe potom kritizuje premisu (3) McTaggartovho argumentu o nereálnosti času a zdôvodňuje svoj názor, že
táto premisa je nepravdivá. Poukazuje pritom na indexikalitu výrazov vyjadrených v „A sérii“ času. Tieto majú
neeliminovateľný indexikálny charakter, pretože tieto indexikálne výrazy sa v A sérii času používajú, nie iba spomínajú. Jazykové výrazy, ako „minulosť“, „prítomnosť“,
„budúcnosť“, „vtedy“, „teraz“, „potom“, „nabudúce“, „neskôr“, sú časové indexikály. Ich vlastná časová perspektíva sa nedá vypustiť. Kontext, v ktorom sa používajú, pomáha určiť ich referenciu. Tento indexikálny charakter
musí byť zachovaný pri snahe nahradiť ich inými výrazmi.
Disanalógia času a priestoru
Charakter zmeny, ktorý je spomenutý v prvej premise,
poukazuje na disanalógiu času a priestoru. To je vyjadrené v probléme plynutia času, ktorý si nemôžeme voliť.
Môžeme ho len prijať, čo znamená prijať fixnú sekvenciu
časových perspektív. To znamená, že každý z nás má dráhu v čase, ktorá pozostáva zo sekvencie priestoro-časových pozícií, v ktorých sa môže meniť len poradie priestorových pozícií, nie časových, lebo tie jednoducho plynú.4
Predstavuje to monodimenzionalitu času. Budúcnosť potom nie je reálna v prítomnom okamihu, ani minulosť, iba
prítomný okamih.
Podobne ako Lowe argumentuje aj Gal Yehezkel v prospech jestvovania „A série“ času. Aj Yehezkel zdôvodňuje disanalógiu času a priestoru.5 Okrem toho spomína aj
dvojznačnosť v chápaní zloženiny A-vlastností, aktuálnu
a relatívnu. A-vlastnosti predstavujú indexikály minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Aktuálne chápanie predstavuje prítomnosť a relatívne porovnanie s minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Pomocou A-vlastností možno
opísať aj prúd času, ktorý opisuje aktuálnu zmenu v Avlastnostiach. Yehezkel však tvrdí, že svojou argumentáciou ešte nezdôvodňuje to, že zmena v A-vlastnostiach,
čiže prúd času, je objektívnou črtou reality, alebo že disanalógia medzi časom a priestorom reflektuje objektívny
rozdiel medzi časom a priestorom. Yehezkel teda zostáva
iba na rovine opisu.

Existence. Cambridge: Cambridge University Press, 1927, kde ju vyjadril podrobnejšie ako vo vyššie spomínanom článku z roku 1908 (The
Unreality of Time), na štruktúre argumentácie a znenia jej premís to nič
nemení a platí aj pre jeho článok z roku 1908.
4. Porov. Runggaldier, E., K anzian, C.: Grundprobleme der Analytischen Ontologie. Paderborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand
Schöningh, 1998, s. 154-165.
5. Porov. Yehezkel, G.: McTaggart, the flow of time, and the Disanalogy between Time and Space. Kriterion – Journal of Philosophy, Vol.
22, 2009, s. 32-43.
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Dynamické fakty
Proti argumentácii Loweho za „A sériu“ času sa ozvali kriticky Robin Le Poidevin a D. H. Mellor.6 Le Poidevin s Mellorom kritizujú v Loweho formulácii McTaggartovho argumentu premisu (2) a súhlasia s premisou (3),
čím sa líšia od Loweho argumentov. Le Poidevin s Mellorom uprednostňujú „B sériu“ času. Pravdivostné podmienky výrokov o čase sú podľa nich nedynamické (tenseless).
Preto podľa nich nejestvujú dynamické fakty (tensed facts).
Proti tomu možno namietať, že časové indexikály predpokladajú dynamické fakty. Pravdivé výroky o čase zo
subjektívnej perspektívy, ktoré sú nevyhnutné na vyjadrenie činnosti aktéra, človeka konajúceho skutky, predpokladajú pravditeľa, teda ontologickú skutočnosť, ktorá
zaručuje pravdivosť výrokov o čase. Tým pravditeľom sú
práve dynamické fakty. Takým aktérom je aj študent učiaci sa na skúšku a skladajúci skúšku. Loweho argumentácia sa mi zdá byť dobre zdôvodnená. Loweho zdôvodnenie metafyzickej odlišnosti času a priestoru potom má
dôsledky aj na chápanie diachrónnej identity osôb v čase.
Keďže medzi priestorom a časom jestvuje disanalógia, na
vysvetlenie diachrónnej identity človeka nemožno prijať
štvordimenzionálne chápanie osôb a predmetov (tri rozmery priestoru a čas), ale trojdimenzionálne (tri rozmery
priestoru) a čas treba chápať ako osobitnú dimenziu.
Indexikálne presvedčenie o identite vlastného ja
s určitou deskripciou
Disanalógiu priestoru a času podporuje ďalším vysvetlením aj Edmund Runggaldier.7 Pre vysvetlenie ľudského
konania potrebujeme časové indexikálne výrazy. Ľudské
konanie vysvetľujem tým, že udávame dôvody, na základe ktorého sme daný skutok vykonali. Tieto dôvody sú zamerané na dosiahnutie niečoho v budúcnosti. Aby sme to
mohli dosiahnuť, musíme aj my jestvovať v dlhšom časovom úseku, teda vtedy, keď niečo konáme, aj vtedy, keď
dosahujeme to, na čo zameriavame svoje konanie. To predpokladá teda diachronickú identitu aktéra. Túto najlepšie
ontologicky vysvetľuje substancia. Ak aktér jestvuje ako
substancia, tak môže niektoré vlastnosti nadobúdať a iné
strácať a pritom zostať tým istým. Vysvetlenie konania na
základe dôvodov a aktéra ako substancie vysvetľuje kauzalita aktéra. To znamená, že aktér koná na základe dôvodov a keď konaním spôsobuje nejaký účinok, aktér pôsobí
ako príčina. Ten, kto zvažuje dôvody, ktoré spoznáva rozumom a vykonáva skutok vôľou, používa racionálne schop-

6. Porov. Le Poidevin, R., Mellor, D. H.: Time, Change, and the ʿIndexical Fallacyʾ. Mind, Vol. 96, 1987, No. 384, s. 534-538.
7. Porov. Runggaldier, E.: Are There ʿTensedʾ Facts (A-Series)? In:
Stadler, F., Stöltzner, M. (eds.): Time and History. Zeit und Geschichte. Frankfurt-Lancaster-Paris-New Brunswick: Ontos Verlag, 2006, s.
77-84.
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nosti. Takéto racionálne schopnosti vlastnia osoby. Preto
takéto vysvetlenie možno označiť ako personalistické. Aktér je indivíduom s kauzálnymi schopnosťami. Na to, aby
niekto dokázal vykonať skutok, potrebuje pochopiť, že je
to on, kto má vykonať daný skutok. Ak má nejaký kongres otvoriť svojím príhovorom dekan určitej fakulty, musí
pochopiť, že on ako dekan je tým, kto má svojím príhovorom otvoriť kongres. Ako na to poukazuje Runggaldier,
v odbornom jazyku to môžeme vyjadriť tak, že objektívne dôvody musia byť doplnené indexikálnym presvedčením o identite vlastného ja s určitou deskripciou. Pri aplikovaní na spomenutý príklad s otvorením kongresu je určitou deskripciou výraz „dekan XY fakulty“, kde XY zastupuje názov danej fakulty. Podobne aj naše emócie sú indexikálne podmienené.8 To znamená, že študent má strach
pred očakávanou skúškou v budúcnosti. Ak by niekto pociťoval úľavu napr. pred skúškou v autoškole, jeho emocionálne prežívanie by bolo neadekvátne, lebo by neodpovedalo okolnostiam jeho života. Indexikálne presvedčenie
o identite vlastného ja s určitou deskripciou predpokladá
jestvovanie ja, ktoré je aj aktérom pri vykonávaní skutkov.
Preto na vysvetlenie konania nie je adekvátne prírodovedecké vysvetlenie kauzality, ktoré mnohí prijímajú ako pôsobenie udalostí, kde udalosti ako príčiny spôsobujú udalosti ako účinky, napr. vrhnutie kameňom spôsobilo rozbitie okna. To sa odlišuje od vysvetlenia pomocou kauzality
aktéra, podľa ktorej aktér vrhnutím kameňa rozbil okno.
Ontologické vysvetlenie základnej štruktúry sveta však
nemôže byť jedno pre vysvetlenie konania človeka a iné
pre vysvetlenie kauzality v prírode. Musí byť jednotné.
Tým jednotným pojmovým rámcom, ktorý zahrňuje konanie človeka aj kauzalitu v prírode, sa potom ukazuje
substančná ontológia, ktorá prijíma substancie ako pretrvávajúcich nositeľov meniacich sa vlastností. Na základe toho niektorí filozofi v súčasnosti, ktorí prijímajú vysvetlenie konania človeka kauzalitou aktéra, chápu všetku
kauzalitu v prírode ako substančnú kauzalitu.9
Časová indexikalita potrebná na vysvetlenie konania
prináša potrebu prijatia jedného ontologického rámca pre
celú prírodu vrátane všetkých jej súčastí, medzi ktoré patrí aj človek. Týmto rámcom môže byť len substančná ontológia schopná ponúknuť vysvetlenie diachrónnej identity človeka v čase. Táto ontológia zároveň poskytuje podklady na prijatie reality času, čiže „A série“ času. Dynamické fakty, ktoré zaručujú pravdivosť výrokov o čase,
predstavujú plynutie času, čiže realitu času. Tým sa ukázala McTaggartova kritika reality času ako neopodstatnená. Z teologickej stránky nereálnosť času odsúdil biskup

8. Porov. Cockburn, D.: Tense and Emotion. In: Le Poidevin, R. (ed.):
Questions of Time and Tense. Oxford: Oxford University Press, 1998, s.
77-91.
9. Takým je napr. E. J. Lowe. Porov. Lowe, E. J.: Personal Agency.
The Metaphysics of Mind and Action. Oxford: Oxford University Press,
2008, s. 154.
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Štefan Tempier v roku 1277.10 V tomto článku som racionálne, čiže čisto filozoficky, zdôvodnil realitu času.
Táto štúdia bola napísaná v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA
1/0192/14 Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách.
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Ferko Skyčák a tomizmus
Ferko Skyčák and Thomism
This year we commemorated the 70 years’ anniversary of the death of the professor of philosophy and rector of the
Priest Seminary in Spišska Kapitula (d. 5.1.1945 ). His strong personality and demanding philosophical thought
permeated all philosophical disciplines taught in the period 1922-45 at the Theological College in Spišska Kapitula.
Although he did not write any systematic work, he wrote a number of articles in reaction to specific contemporary
social questions and church-related developments. This study not only addresses the question of Thomism and scholastics through Skyčák’s perspective, but also reflects on the current affairs and church developments, especially in
the area of contemporary state of Slovak Catholic theology.

Úvod
Téma štúdie je „Ferko Skyčák a tomizmus“. Má to svoje
súvislosti. Dňa 5. januára 1945 zomrel rektor Kňazského
seminára Ferko Skyčák. Zomrel veľmi mladý, 17. februára v uvedenom roku by sa bol dožil 46 rokov veku.1 Teda
tohto roku (5. 1. 2015) bolo 70. výročie jeho smrti. Patrí sa, aby sme mu venovali primeranú pozornosť. Preto
je v téme prednášky meno Ferko Skyčák. Ďalším dôvodom pre meno Ferka Skyčáka v názve prednášky je fakt,
že existuje „Klub priateľov Ferka Skyčáka“, ktorý vydáva časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť pod názvom
„Nové Horizonty“. Predsedom občianskeho združenia je
kňaz Spišskej diecézy Anton Ziolkovský a „Klub“ existuje už 10 rokov.
V nadpise štúdie je aj slovo „tomizmus“, ktoré sa spája s osobou sv. Tomáša Akvinského, anjelského učiteľa a dominikána, ktorý žil v rokoch 1225-1274. Zomrel
na ceste na koncil v Lyone v talianskom kláštore cisterciátov Fossanuova pri Neapole a pochovaný je v kostole
jakobínov v Tolouse vo Francúzsku.2 Kánonizovaný bol
v roku 1323;3 vyhlásený za učiteľa Cirkvi bol v roku 1567
pápežom sv. Piom V. a za patróna katolíckych škôl pápežom Levom XIII. v roku 1889.4 V tomto pojednávaní si
1. K životopisu Ferka Skyčáka pozri „heslo“ J. Letz, Skyčák, František, ml., In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Lúč,
Bratislava 2000, s. 1243-1245. Je pochovaný v krypte v Spišskej Kapitule. Zdá sa, že jeho meno v jeho rodisku v Kline pri Námestove a vôbec
na Orave nie je dosť známe. Čo je určite veľká škoda.
2. K životopisu sv. Tomáša Akvinského pozri ktorýkoľvek teologický slovník, napr. Lessico dei teologi, Queriniana, Brescia 1991, s. 311313. Sv. Tomáš Akvinský zomrel 7. marca 1274 a bol pochovaný v Opátstve Fossanuova. Preto v starom liturgickom kalendári sa slávil 7. marca
na výročitý deň jeho „narodenia“ pre nebo, ako to bolo určené v úkone
jeho kánonizácie v roku 1323. V roku 1368 prevzali jeho telesné pozostatky Dominikáni a pochovali ho v Tolouse (dnes v kostole jakobínov
v Tolouse). V novom liturgickom kalendári sa slávi jeho liturgická spomienka 28. januára, pretože v Tolouse uložili jeho telesné ostatky 28. januára 1368.
3. Porov. Ondruš, R: Blízki Bohu i ľuďom, Tatran, Bratislava 1991, s.
61.
4. Leo PP. XIII: Epistola encyklica Aeterni Patris de philosophia
christiana ad mentem Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelicis in
scholis catholicis instauranda (4. 8. 1889), In: Enchiridion delle encicliche, vol. 3, Bologna 1997, s. 52-93.
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kladieme za úlohu dať odpoveď na zdanlivo už zodpovedané otázky: bol rektor spišského seminára Ferko Skyčák „tomistom“, resp. „neo-tomistom“? Čo je vlastne „tomizmus“ alebo ako môžeme „tomizmus“ identifikovať?
Ovplyvňuje „tomizmus“ nejako aj súčasnosť?
Tomizmus a scholastika
V spisoch Ferka Skyčáka, ktoré sa nám zachovali, sa
veľmi často používa slovo „tomizmus“ (napr. „scholastika rieši paradox i kliatbu našich čias“, s. 89) i slovo „scholastika“ (napr. storočie, v ktorom sv. Tomáš žil nazýva
„scholastickým storočím“, s. 101) alebo hovorí jednoducho „ o náuke sv. Tomáša“ („Sv. Tomáš na prelome časov“ z roku 1941, s. 91). Zdá sa, že v posledných rokoch
významní znalci náuky sv. Tomáša hovoria skôr o „tomášovskej teológii“ a nie o „tomistickej teológii“ pritom nejde o nejakú hru slov. Pri „tomášovskej teológii“ ide pri riešení súčasných teologických otázok o niečo ako „inšpiráciu“ sv. Tomášom Akvinským, kým „tomizmus“ znamená skôr tvorbu teológie prostredníctvom teoretických manuálov, ktoré nereflektujú danosti súčasného sveta (napr.
Jean-Pierre Torrell).5 Sv. Tomáš bol hlboko presvedčený,
že vo svete (prírode) a tiež v prirodzenosti človeka vládne (Boží) poriadok, ktorý je človek schopný „spoznávať“ prostredníctvom svojho prirodzeného rozumu. On
dal „ľudskému rozumu“ skutočnú vznešenosť a dôveru.
Rozum poznáva pravdu silou jej vnútornej priamej alebo
sprostredkovanej skúsenosti/evidencie (Benedikt XVI.,
Príhovor na generálnej audiencii 16. 6. 2010, s. 297). Výstižne to popísal už spomínaný Jean-Pierre Torrell citujúc sv. Tomáša: „Je dôležité, aby tí, ktorí hľadajú korene
pravdy, sa opierali o rozumové dôvody a aby sa snažili aj
druhým ľuďom vysvetliť, prečo je pravdivé to, čo tvrdia.
Ak sa učiteľ uspokojí s tým, že riešenie otázky oprie výlučne o veľké autority, môže síce presvedčiť svojho poslucháča, že je to skutočne tak, ale žiadne skutočné pochopenie
to poslucháčovi neprinesie a on bude odchádzať s prázd-

5. Porov. Petráček, T: Mistr a teologie. Dominikán Jean-Pierre Torrell, Tomáš Akvinský a radosť z myšlení, in: Torrell, J.-P.: Fenomén
„katolícka teologie“, Krystal OP., Praha 2013, s. 14.
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nou hlavou“.6 Človek však poznáva pravdu aj na základe viery čiže poznanie na základe autority Boha a svätých
(Summa Theologica, I., q.1, a.2). Ako sa vyjadril pápež
Benedikt XVI. v roku 2010, „veľkým objavom sv. Tomáša
bolo veľké presvedčenie o zlučiteľnosti poznania z rozumu
a z viery“ (s. 296). Je to záležitosť, ktorú rieši sv. Ján Pavol
II. v encyklike „Fides et ratio“ (viera a rozum).
Naozaj, tomášovskosť či tomizmus, spočíva nie v opakovaní téz a myšlienok sv. Tomáša Akvinského, ale v metóde jeho „robenia“ teológie. V roku 1985 vyšla vo Friburgu (Švajčiarsko) dvojzväzková dogmatika dominikána Jean-Hervé Nicolasa, veľkého znalca tomášovskej teológie
„Synthése dogmatique“ a v talianskom preklade vo Vatikáne v roku 1991. V predhovore vtedajší kardinál Joseph
Ratzinger napísal aj takúto charakteristiku tomizmu: „tomistická opcia ako východisko (tejto dogmatiky) sa neopiera o autoritu tvrdení sv. Tomáša ako takého, ale o projekt jeho teologického myslenia, ktoré autor prijíma ako
kriticky prepracovanú a premyslenú metódu. Charakteristickou črtou takto definovanej teológie je najmä syntéza historického poznania s filozofickým uvažovaním. Zároveň je to jednota učenia Cirkvi s kritickým myslením,
jednota učenia a praktického života: zjavené pravdy nie
sú iba pravdami, ale sú aj princípmi spôsobu života, obrátenia a potom aj ohlasovania“.7
Dobu sv. Tomáša Akvinského nazýva páter Jean-Pierre
Torrel „zlatým vekom“ či „vrcholom“ scholastickej teológie (Fenomén „katolíckej teológie“, s. 46). Bol to spôsob
či metóda vyučovania teológie na univerzitách 13. storočia. Na teologickú metódu majú vplyv tri faktory: prvým
je faktor Biblie (napr. v Paríži na Sorbone sa 2 roky čítali/memorovali biblické texty/sacra pagina, ďalšie 2 roky
sa čítali sentencie Petra Lombardského a ďalšie 2 roky sa
zasa čítali biblické texty, avšak tentoraz už kriticky spolu
s náukou cirkevných otcov a kritického rozumu), druhým
faktorom sú diela cirkevných otcov (patristika však bola
iba pomocníčkou pri výklade Biblie) a napokon tretím
faktorom bola racionálna skúsenosť vyjadrená aj v dielach či tvrdeniach nekresťanov (gréckych, židovských,
arabských a rímskych). Práve tento posledný faktor niesol
so sebou veľké riziká, ktoré sv. Tomáš Akvinský ešte dokázal „ustáť“, ale jeho rovesník Bonaventúra zaujal opačný postoj, ktorý nie je nesprávny, ale je iný.8
Napr. sv. Tomáš Akvinský v spise „De rationibus fidei“
(O dôvodoch viery) napísal svojmu priateľovi do Antio6. Torrell, J.-P.: Fenomén „katolícka teologie“, Krystal OP., Praha
2013, s. 43.
7. R atzinger, J: Prefazione, in: Nicolas, J.-H.: Sintesi dogmatica,
vol. I., LEV 1991, s. 5. V češtine vyšiel v roku 2003 prvý zväzok tejto
dogmatiky a v roku 2007 aj druhý zväzok. V roku 1983 na katedre dogmatickej teológie pátra Nicolasa vystriedal ďalší dominikán a tomista
Jean-Pierre Torrel.
8. Torrell, J.-P: Fenomén „katolícka teologie“, Krystal OP., Praha
2013, s. 46-47.
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chie toto: „Tvrdíš, že neveriaci toto napádajú a zosmiešňujú. Saracéni (moslimovia) sa totiž vysmievajú tomu, ako
hovoríš, že nazývame Krista Božím Synom, lebo Boh nemá
manželku. Považujú nás za pomätencov, keď vyznávame
tri Osoby v Bohu a tvrdia, že vyznávame vieru v troch bohov. Vysmievajú sa tiež nášmu tvrdeniu o tom, že Kristus
Boží Syn bol ukrižovaný za spásu ľudského rodu, lebo Boh
je všemohúci a mohol spasiť ľudský rod bez utrpenia svojho Syna. A mohol stvoriť človeka tak, aby človek nemohol
zhrešiť. Nám kresťanom vytýkajú, že každý deň pojedáme
na oltári svojho Boha a tvrdia, že Kristovo telo – i keby
bolo veľké ako hora – už dávno by bolo úplne zjedené.
(...) Žiadaš ma, aby som k týmto otázkam poskytol morálne a filozofické dôvody, ktoré by aj neveriaci mohli prijať.
Ale je zbytočné sa odvolávať na autority9 proti tým, ktorí autority neprijímajú... Chcem ťa upozorniť, že pri dišputách s neveriacimi o článkoch viery sa netreba pokúšať
našu vieru dokazovať dôvodmi... Stačí, aby sa prostredníctvom rozumu ukázalo, že to, čo vyznáva katolícka viera
nie je mylné“ (či hlúpe).10
Opačný, aj keď pravdivý postoj, zaujal sv. Bonaventúra,
generálny predstavený františkánov, neskôr kardinál, ktorý bol rovesníkom sv. Tomáša Akvinského: „Kresťanské
myslenie nemá potrebu žobrať v učení Grékov a Arabov...
Kristus je univerzálnym prostriedkom v poriadku poznania, ako je ním aj v poriadku bytia, milosti a slávy. V ňom
musí teda naše myslenie začínať... Poznanie metafyzické,
teologické i mystické má teda jediný zdroj – Slovo, ktoré je
najvyšším vzorom, Slovo vtelené a inšpirované... Od Neho
pochádza každé svetlo. Metafyzika a kresťanská mravouka majú teda špecifický základ: exemplarizmus (Krista).
Tým sú odstránené veľké Aristotelove omyly ohľadom večnosti sveta, prozreteľnosti a jednoty inteligencie“.11
Ľudská inteligencia musí „vedieť“, kde akú argumentáciu je rozumnejšie použiť. Práve na toto poukázal Ferko
Skyčák v roku 1942, keď pri príležitosti 300. výročia smrti Galilea zaujal postoj k sporu Galileo versus Cirkev článkom „Galileo Galilei z dnešného vidu“. Celý problém spočíval v tom, že páter Caccini z kazateľnice vo Florencii napadol Galileiho náuku ako odporujúcu sv. Písmu a nebezpečnú Cirkvi. Šlo vlastne o Kopernikove učenie. Skyčák
napokon píše: „Galileiho prípad dokazuje, že aj Cirkev na
zemi sa musí prebíjať pralesom mienok, záujmov a zdaní, niekedy najsvätejšieho vzhľadu, vnútorne však bezcenného obsahu... Niet skrátenej cesty duchovného pochodu.
Zásadne sa musia upotrebovať aj nové prostriedky vedy,
kultúry, politiky, moci a peňazí – lenže so všetkou opatrnosťou.“12 O tomistickej syntéze v dobe Ferka Skyčáka pí9. Za „autority“ považuje texty Biblie.
10. Akvinský, T: O dôvodoch viery, Krystal O.P., Praha 2011, s. 27-29.
11. In: Torrell, J.-P: Fenomén „katolícka teologie“, Krystal OP.,
Praha 2013, s. 44-45.
12. Kritické reflexie filozofa a teológa, Lúč, Bratislava 2000, s. 315317.
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sal aj Ladislav Hanus v diele „Spomienky na Ferka Skyčáka“:13 “Čo je to syntéza sv. Tomáša? Ponajprv, i z teologického stanoviska, zo stanoviska zbožnosti, nové zhodnotenie prírody. Dištinkciou a zdôraznením „causae secundae“ teologicky a ontologicky podložil prirodzený poriadok... Dôraz je položený na tom: nejde o prírodu osve
izolovanú, z náboženského súvisu vyňatú. Ide o jej syntézu s milosťou. Milosť prírodu nepopiera, neničí – mohli by
sme povedať neabsorbuje – ani nijako nezužuje a neupodozrieva, uznáva jej postať, potencie a sily v plnom rozsahu. Ale ju zdvihne ponad jej prirodzenú postať: posvätí ju,
posvätením zdokonalí. Syntéza tomášovská je príroda posvätná, sakrálna. Príroda, ale milosťou dvihnutá a posvätená. Milosť, ale pôsobiaca cez posvätenie prírody. Celková syntéza tomášovská sa pojme do kategórie kresťanského humanizmu, ktorá je ideou a programovou úlohou
spolu.“14 A napokon vhodne to vystihla profesorka Trnavskej univerzity Alexandra Krsková slovami, že „Tomášova viera strávila silný pokrm aristotelovskej filozofie. Tomáš nezmieril Krista s Aristotelom, ale Aristotela s Kristom. Podarila sa mu syntéza, ktorá zachránila integritu
ľudského ducha a dal transfúziu krvi katolíckej vierouke...
Rozum a viera pochádzajú od Boha, nemôžu byť v protiklade. V ich syntéze má však viera istú prednosť. Jedinou
pravdou je viera, nemôže jej odporovať žiadny prírodný
objav... Tomáš bol hlboko a vrúcne veriaci muž... Bol šokujúci najmä svojou čestnosťou a láskou k pravde. Za 30
rokov svojej univerzitnej kariéry nestratil nezávislosť. Od
tohto sveta neočakával nič, odmietol aj stolec arcibiskupa v Neapole. Bol tolerantný, každého vypočul, ale zostal
pevný vo svojej viere.“15
Zápas o sv. Tomáša Akvinského?
Chceme sa krátko dotknúť témy, ktorú sme našli tak
u Ferka Skyčáka,16 Ladislava Hanusa17 i u profesorky Alexandry Krskovej. Táto vznešená a úctyhodná dáma slovenskej právnej filozofie naozaj píše, že „vplyv Tomášovho učenia na oficiálne prejavy pápeža a kúrie sa výrazne
zmenšil po Druhom vatikánskom koncile (1962-65), kto-

13. H anus, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka, Lúč, Bratislava 2001,
najmä s. 49-55.
14. H anus, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka, Lúč, Bratislava 2001, s.
51.
15. K rsková, A.: Dejiny politickej a právnej filozofie, Iura Edition,
Bratislava 2011, s. 182.
16. Kritické reflexie filozofa a teológa, s. 90-97. Ide o článok z roku
1941 k vydaniu encykliky Leva XIII. Aeterni Patris (4. 8. 1889).
17. H anus, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka, Lúč, Bratislava 2001, s.
50. Hanus tu poukazuje na ťažkosti a podozrievania, ktorého sa dostalo
tomizmu v rôznych dobách. Ale povedal aj toto: „Sv. Tomáš, toto zdôrazňoval Skyčák, nielenže je moderným mysliteľom prítomnosti, ale aj
tým (Nemec by povedal „der“) ideológom pripravovanej a nastupujúcej
budúcnosti“.
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rý k tomizmu zaujal rozporuplný postoj. Historická skúsenosť však ukazuje, že každá kríza tomizmu privodila krízu
celého katolíckeho myslenia.“18 Nevieme správne vyhodnotiť, v akých dokumentoch a v čom konkrétne II. vatikánsky koncil zaujal voči „tomizmu“ rozporuplný postoj.
Povedzme, že skôr by sme mohli s profesorkou súhlasiť,
že po II. vatikánskom koncile dochádza ku kríze aj v teologickej oblasti i v praktickej oblasti náboženského života. Jasne na to poukazujú viacerí autori, napr. Jean-Pierre
Torrel, George Gilson, Zenon Grocholewski a iní.19 Ale to
by azda bolo na nejakú ďalšiu prednášku.
Skôr sa dá pripustiť tvrdenie profesorky Krskovej, že
vplyv náuky sv. Tomáša Akvinského na oficiálne prejavy pápeža a kúrie po II. vatikánskom koncile môže byť
umenšený. Napríklad, azda by sme mohli povedať, že jedna z najvýraznejších postáv pokoncilovej teológie (ak dokonca nie najvýraznejšia postava pokoncilovej katolíckej
teológie vôbec), Joseph Ratzinger, emeritný pápež Benedikt XVI. bol viac ovplyvnený sv. Augustínom, než sv.
Tomášom Akvinským. Dokazujú to jeho práce: doktorát
písal na tému „Boží ľud a Boží dom v Augustínovej náuke o Cirkvi“ (1953)20 a docentúru písal na tému „Pojem
zjavenia u sv. Bonaventúru“ (1957).21 Nie je našou úlohou
vstupovať do hĺbky tohto problému. Kto by sa týmto problémom chcel hlbšie zaoberať, odkazujeme ho na autorov,
ktorí o tom píšu a nie sú to neznámi autori.22 Máme však
za to, že spor/zápas o sv. Tomáša, ktorý trochu spomína
profesorka Krsková, sa naozaj niesol a stále nesie dejinami Cirkvi, že „historická skúsenosť však ukazuje, že každá kríza tomizmu privodila krízu celého katolíckeho mys18. K rsková, A.: Dejiny politickej a právnej filozofie, Iura Edition,
Bratislava 2011, s. 189. Odkazujem na filozofov, aby „povedali“ v čom
a v akých dokumentoch zaujal II. vatikánsky koncil voči tomizmu „rozporuplný postoj“.
19. Torrell, J.-P: Fenomén „katolická teológie“, Krystal, Praha
2013, najmä 5. Kapitola (s. 108-158). Torrel je dominikánom a pokoncilové problémy sa týkajú: hermeneutickej teológie, teológie oslobodenia,
feministickej teológie, pastorálnej (praktickej) teológie a vzťahu teológie a magistéria. Gilson, G.: Diecézny kňaz v pastoračnej službe, Kňazský seminár, Spišské Podhradie, 2001 (píše napr. o sexuálnej revolúcii v roku 1968 a iných turbulenciách, ktoré hlboko zasiahli aj Cirkev).
Grocholewski, Z.: Štúdie z procesného kánonického práva, Kňazský
seminár, Spišské Podhradie 1995 (píše o tom, ako po II. vatikánskom
koncile zavládlo v niektorých kruhoch presvedčenie, že v Cirkvi už nepotrebujeme zákony a príkazy, ani tresty a že veriaci už budú žiť iba na
základe lásky).
20. Benedikt XVI.: Z môjho života. Autobiografia, Dobrá kniha, Trnava 2005, s. 57.
21. Tamtiež, s. 64. Sv. Bonaventúra (vlastným menom Giovanni di
Fidanza) žil v rokoch 1218-1274 bol rovesníkom sv. Tomáša Akvinského. Patril k nasledovníkom sv. Františka z Assisi. Je známy ako „serafínsky učiteľ“. Kánonizovaný bol v roku 1482 a za učiteľa Cirkvi ho
ustanovil pápež Sixtus V. v roku 1588 (R. Ondruš, s. 323)
22. Napr. Benedikt XVI.: Velké postavy středověké církve, Kostelní
Vydří 2011 (pozri napr.: sv. Bonaventúra: dílo, s. 266-273) alebo J. Pieper , Scholastika. Osobnosti a námety stredovekej filozofie, Vyšehrad,
Praha 1993.
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lenia“ (Krsková, s. 189). Zdá sa, že niečo na tomto tvrdení je.23
Zápas o „tomizmus“ už za života
sv. Tomáša Akvinského?
Benedikt XVI. na generálnej audiencii 10.3.2010 hovoril o diele sv. Bonaventúru, ktorý bol 17 rokov generálnym predstaveným menších bratov františkánov. Na základe spisov cisterciatskeho opáta Joachima z Fiore, ktorý zomrel v roku 1202, približne v polovici 13. storočia
medzi františkánmi vzniklo tzv. duchovné hnutie. Toto
hnutie tvrdilo, že sv. Františkom z Assisi sa končí etapa Cirkvi a na jej miesto nastupuje charizmatické spoločenstvo slobodných ľudí vedených Duchom Svätým. Toto
hnutie malo svojho protivníka aj v oblasti teológie a v závere svojho života bol s týmto hnutím konfrontovaný aj
sv. Tomáš Akvinský. Sv. Bonaventúra tento problém síce
ustál, ale musel „ustúpiť“ rozumu v prospech zážitku alebo až mystike. Iste, aj Tomáš Akvinský mal mystické zážitky, ale jeho teológia bola „rozumnou teológiou“, ktorá
sa opierala o rozumné argumenty, nie o subjektívne zážitky, ktoré je niekedy ťažké posúdiť z hľadiska objektívnej
pravdy. Po smrti sv. Tomáša si začala raziť cestu teológia,
ktorá nedôverovala „rozumu“, proste nastal spor, ktorý
sv. Ján Pavol II. popísal v encyklike Fides et ratio v roku
1995. U sv. Tomáša „ratio“ (rozum) a „fides“ (viera) tvorili jednotu, po jeho smrti nastávala medzi nimi postupne
priepasť: „ratio“ prestávalo slúžiť „viere“. Tri roky (1277)
po smrti sv. Tomáša Akvinského parížsky biskup Etienne
Tempier odsúdil niektoré tézy učenia sv. Tomáša ako bludárske, pričom dodnes sa vedú akademické debaty o tom,
čo vlastne z učenia sv. Tomáša odsúdil, lebo odsúdenie je
tak „vágne“, že sa z neho nedá vyvodiť nič zásadné.24
Čo sa dialo s náukou a metódou sv. Tomáša Akvinského po jeho smrti až do Tridentského koncilu? Ide o obdobie od roku 1274 až do roku 1545, kedy začal Tridentský
koncil. Nebudeme sa touto témou tu zaoberať, ale odkazujeme napr. na štúdiu, ktorú napísal Joseph Pieper pod názvom Scholastika.25
23. Na podporu tvrdenia pani profesorky Krskovej by sme mohli
uviesť nasledovné slová Jean-Piera Torrella na adresu súčasnej teológie:
„Každý, kto sa pokúsi popísať súčasný stav teológie, ktorá je výsledkom horúčkovitej aktivity, ktorá nasledovala po II. vatikánskom koncile, ocitne sa tvárou v tvár mimoriadne rozvrstvenej situácii, do priestoru ktorej sa derú noví protagonisti, nové témy, nové prístupy (...) Nielenže dejiny a dejinnosť sa stávajú povinným aspektom všetkých ostatných
tém, ale dokonca sa zdá, že sa posúvajú z posledného na prvé miesto...
A tu si treba klásť otázku, či – aby sme použili Newmanovu formuláciu
– klasická podoba teológie odolá zmenám alebo či bude modernosť silnejšia než stáročné korene“ - Torrell, J.-P.: Fenomén „katolícka teologie“, Krystal, O.P., Praha 2013, s. 108-109.
24. Porov. Pieper, J.: Scholastika, Vyšehrad, Praha 1993, s. 102.
25. Tamtiež.
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Bol koncil v Tridente „návratom“ k tomizmu?
Bol to veľmi náročný i úspešný koncil, ktorý musel zaujať postoj k reforme Martina Luthera. Možno si z tohto
koncilu niektorí súčasníci robia žarty, ale rozvážni ľudia hovoria o tomto koncile s veľkou úctou, lebo konciloví otcovia museli nanovo vysloviť dovtedy nespochybnené pravdy viery, ktoré spochybňovali rôzne protikatolícke hnutia. A dokumenty Tridentského koncilu i Katechizmus tridentského koncilu pre farárov jasne dokazujú, že to
Katolícka cirkev zvládla úspešne. A možno povedať, že to
zvládla úspešne aj vďaka sv. Tomášovi Akvinskému. Počas koncilových rokovaní boli na oltári položené tri otvorené knihy: prvou knihou bola Biblia, druhou knihou bolo
kánonické právo (presnejšie zbierky pápežských dekretálii) a treťou knihou bola teologická suma sv. Tomáša Akvinského.26 Keď to pápež Lev XIII. spomína, hovorí, že
sa tak stalo lebo si to želali konciloví otcovia a dodáva,
že „nikdy sa nijakému inému katolíckemu učencovi takéto
niečo nestalo, aby si jeho knihu žiadali postaviť na oltár“.
Z Písma, nariadení kánonického práva a teologickej sumy
čerpali svoje formulácie správnej a pravej katolíckej náuky. Možno teda oprávnene povedať, že Tridentským koncilom nastúpila nielen „katolícka reformácia“, ale náuka
sv. Tomáša sa opäť stala aktuálnou a účinnou aj na báze
katolíckej náuky. Po Tridentskom koncile sa Cirkev opäť
vzopla a s Božou pomocou aj správne a účinne.
Encyklika „Aeterni Patris“ (4. 8. 1889)
pápeža Leva XIII. o obnove tomistickej filozofie27
Na túto encykliku reagoval priamo Ferko Skyčák už ako
rektor seminára v roku 1941. Píše, že „ak Tomášova filozofická náuka dosiaľ nezaujala to miesto, ktoré jej prináleží, toho príčinou je, že sa stala obeťou podobného osudu aristotelizmu. Stalo sa to tak: tomizmus a aristotelizmus pobádal v stredoveku zapodievať sa viacej prírodou;
ako pribúdalo poznávania prírody, zistili sa niektoré nedostatky vo vysvetľovaní fyzických javov, napr. v ponímaní geocentrickej sústavy. Pre tieto druhoradé nedostatky
začali pohŕdať aristotelizmom a spolu aj s náukou sv. Tomáša. Podceňovali ju... Zisťujeme, že myšlienkove hodnoty sv. Tomáša nepochopili ani mnohí katolíci. Podľa mojej
mienky aj to je príčinou viaznutia Katolíckej akcie... Len
organizáciou zbožnosti sa mienilo nahradiť všetko.“ Potom hovorí, že treba stavať na zbožnosti, ale aj lačnieť za
prostriedkami a vedomosťami na výške doby. „Katolícku akciu treba pokladať za praktický tomizmus“ (Skyčák,
26. Leo XIII.: Litt. Enc. Aeterni Patris (4. 8. 1889), In: Enchiridion
delle encicliche 3, Bologna 1997, s. 82. Túto skutočnosť spomína aj Skyčák , Sv. Tomáš na prelome časov (1941), In: Kritické reflexie filozofa
a teológa, Lúč, Bratislava 2000, s. 90.
27. Tamtiež.
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s. 96). Máme však za to, že sociálna situácia v druhej polovici 19. storočia a následne dve svetové vojny v Európe
v poslednom storočí druhého milénia, znemožnili rozvoj
tomizmu, ku ktorému mala inšpirovať encyklika Aeterni
Patris Leva XIII. z roku 1889.
Nie je Katechizmus Katolíckej cirkvi „výzvou“
k obnove tomizmu?
Na jednom internetovom portáli „visel“ článok o obrodení Katolíckej cirkvi v škandinávskych krajinách. Neboli to percentuálne vysoké čísla, ale napriek tomu článok
zaujal. Dokonca jeden z najznámejších teológov údajne sa
stal katolíkom a pritom vyhlásil, že takú knihu ako Katechizmus Katolíckej cirkvi ešte nečítal. Aj mnohí katolíci obdivujú toto dielo, ktoré sme chápali najmä ako dielo kardinála Josepha Ratzingera, ktorý stál na čele Komisie, ktorá katechizmus pripravovala. Avšak pápež Benedikt XVI. prezradil, odkiaľ vzal inšpiráciu. V roku 1273
iba rok pred svojou smrťou sv. Tomáš Akvinský mal pôstne kázne v kostole sv. Dominika v Neapole. Kázne sa zachovali ako Opuscula. Sv. Tomáš tam vysvetľuje Vyznanie viery, Desatoro, modlitbu Otče náš. A pápež Benedikt
XVI. dodáva, že „obsah kázania anjelského učiteľa takmer
zodpovedá obsahu/štruktúre Katechizmu Katolíckej cirkvi“.28 Je tam vyznanie viery, morálka, chýba iba liturgia
(sviatostí) a je tam aj život modlitby a vôbec spiritualita.
Tieto Kázne sv. Tomáša Akvinského z roku 1273 existujú
aj v slovenskom preklade.29
Novodobí „vyzývatelia“ tomizmu
Nechcem vstupovať do veľkých problémov a výziev
v súčasnej doby podrobne, ale asi ich ani nemožno nevšímavo obísť. Ide o určité myšlienkové prúdy v živote
Cirkvi i v teológii a pomenoval som ich vo vzťahu k metóde sv. Tomáša Akvinského ako „Novodobí vyzývatelia
tomizmu“. Podľa niektorých autorov sú to „hermeneutická teológia“, „teológia oslobodenia“, „feministická teológia“ a „chápanie pastorálnej teológie“.30

28. Príhovor na generálnej audiencii 23 júna 2010, In: Veľké postavy
stredovekej cirkvi, s. 307.
29. A kvinský, T.: Výklad apoštolského vyznania viery, modlitba
Pána a Desatora Božích prikázaní, SSV, Trnava 2010.
30. Torrell, J.-P: Fenomén „katolícka teologia“, Krystal, Praha
2013, s. 108-163. Sledujeme „líniu“ dominikána Torrella, ale sú iní autori, ktorí chápu problém podobne, ale venujú sa viac a podrobnejšie jednotlivým témam ako je napr. teológia peňazí od kardinála Kurta Kocha.
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Hermeneutická teológia
Hermeneutika sa obvykle chápe ako spôsob interpretácie Biblie, ale v časoch Lutherovej reformácie dostáva
aj určitý filozofický a teologický kontext. A tak niektoré filozofie a teológie samy seba označujú za hermeneutické. Luteráni vytvorili určitý interpretačný kruh podľa zásady „scriptura scripturae interpres“ (písmo sa vykladá písmom), čo niektorí katolícki autori zase vyjadrujú
vetou „kánonické čítanie písma“.31 Zdá sa, že touto metódou spracoval svoju knihu Ježiš Nazaretský aj pápež Benedikt XVI. V zásade tento interpretačný kruh výkladu
Písma nemusí byť problémom vtedy, ak sa nebráni vstupu
Tradície a Magistéria, čiže ak ostáva otvorený. Ak sa stane uzavretým interpretačným kruhom, to má svoje negatívne dôsledky.32
Teológia oslobodenia
Teológia oslobodenia patrí do širšieho smeru tzv. kontextuálnej teológie. To znamená, že základom a východiskom tejto teológie je určitá spoločenská situácia. Teológia oslobodenia, pôvodne teológia revolúcie, vznikla v sociálnom a politickom kontexte latinskej Ameriky
60. rokov minulého storočia. Obľúbenými pápežmi stúpencov tejto teológie sú sv. Ján XXIII. (encyklika Mater
et Magistra z roku 1961) a bl. Pavol VI. (encyklika Populorum progressio z roku 1967). Teológia oslobodenia je
„induktívnou teológiou“. To znamená, že vychádza z určitého sociálneho kontextu, analyzuje ju (metódou tu má
vplyv aj marxizmus) a napokon ju chce efektívne riešiť.
Pre túto teológiu je príznačný čin, angažovanosť, oslobodzujúca činnosť... občas i militantná. Situáciu okolo teológie oslobodenia riešil pápež sv. Ján Pavol II., osobitne
jeho Kongregácia pre náuku viery svojim prehlásením Libertas conscientia zo 6. 8. 1984 (podpísal ju kardinál Joseph Ratzinger; vyhlásenie bolo publikované 22. 3. 1986).
Problém však pokračoval kauzou „Jon Sobrino“ salvadorského jezuitu. V roku 2007 vydala Kongregácia pre náuku viery pod vedením kardinála Levadu inštrukciu, v ktorej odsúdila niektoré jeho tézy (vydaná 26. 11. 2006, zverejnená v marci 2007).33
31. Takto nazval výklad Biblie prof. František Trstenský pri obhajobe svojej kandidatúry na titul „profesor“ v katolíckej teológii pred Vedeckou radou Katolíckej univerzity na jeseň v roku 2014 (autor tejto štúdie tam bol osobne prítomný).
32. Zdá sa, že táto teológia upadá do rôznych smerov. Napr. profesor
Dupois (1923-2004) to mal nasmerované k určitej náboženskej pluralite. Svojim dielom „Ku kresťanskej teológii náboženského pluralizmu“
(1997) sa dostal do konfliktu s Kongregáciou pre náuku viery. Inštrukcia Dominus Jesus (1997) Kongregácie pre náuku viery zaujala postoj
práve k podobným tendenciám. Kongregáciu v tom čase viedol kardinál
Joseph Ratzinger.
33. Jedna z téz Jona Sobrina, jezuitu zo San Salvadora, ktorá bola
odsúdená Kongregáciou je tá, ktorá považuje „cirkev chudobných za
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Feministická teológia
Feministická teológia je ďalšou kontextuálnou teológiou. Súčasná gender ideológia má svoj prameň práve v hnutí žien za svoju rovnoprávnosť, až napokon dospeli k tomu, že nechcú rešpektovať prirodzené odlišnosti žien a mužov. V politickej oblasti toto hnutie popísala Anna Záborská a v teologickej Jean-Pierre Torrel a iní.
Toto hnutie sa zrodilo v USA. Aj sv. Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae (99) spomenul pojem „nový feminizmus“. Toto hnutie, podobne ako teológia oslobodenia,
naberá v politike, spoločnosti i v teológii stále novú silu.34
Pastorálna teológia
Pastorálna teológia mala byť vlastne teológiou „pastierov Cirkvi“, čiže bola v podstate deduktívnou vedou: vychádzala z dogmatiky a smerovala k pastoračnej praxi.
V posledných rokoch sa to obrátilo a dnes sa nielen namiesto pastorálnej teológie dáva prednosť názvu „praktická teológia“, ale má tendenciu zmeniť aj metódu z deduktívnej (aplikovaná teológia) na induktívnu a stáva sa z nej
ďalší smer kontextuálnej teológie. Praktická teológia hľadá nové východiská, potom hľadá nové metódy komunikácie, aby dosiahla účinný výsledok. Preto sa praktická teológia stáva často lokálnou disciplínou, lebo skúma sociálne podmienky konkrétnych spoločenstiev. Na druhej strane, nie všetci teológovia sa zriekli názvu „pastorálna teológia“ a ostali pri pôvodnej koncepcii.
Zhrnutie III. kapitoly
Zdá sa, že naša doba je poznačená povrchnosťou, množstvom informácii a dezinformácii, odklonom od racionálnosti, príklonom a sloganom a heslám, nad ktorými sa príliš ľudia nezamýšľajú. Pokiaľ ide o teológiu, zdá sa, že tu
taktiež dochádza k zmenám. Jean-Pierre Torrell to vyjadril takto: „Každý, kto sa pokúsi popísať súčasný stav teológie, ktorá je výsledkom horúčkovitej aktivity nasledujúcej po II. vatikánskom koncile, sa ocitne tvárou v tvár mimoriadne rozvrstvenej situácii, keď do priestoru teológie
sa derú noví protagonisti, nové témy, nové prístupy... No-

prameň teologického poznania pre kristológiu, lebo ide o skutočnosť,
ktorú vytvárajú chudobní“ (Porov. Torrell, s. 145). V Cirkvi nemôže
byť zdrojom poznania Krista „cirkev chudobných“, ale zásadne apoštolská viera, ktorá stojí na apoštoloch. Málokto dnes si už spomína, že
v roku 1985 Indiáni Ánd a Ameriky vrátili Bibliu späť Jánovi Pavlovi
II., lebo za 500 rokov im nedala „lásku, ani pokoj, ani spravodlivosť“
(Koch).
34. Feministická teológia sa usiluje „prekopať“ celú teologickú terminológiu, lebo Boh predsa musí byť ženou. Novú intenzitu hnutie nabralo potom, ako sa pripojili k nim aj spoločenstvá LGBTI a ich zástancovia.
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vými protagonistami sú teológovia mimo západného sveta (Latinská Amerika, Afrika, Ázia) a najmä laici, muži
i ženy... Dochádza k triumfálnemu nástupu dejinnej situácie ako prameňa a východiska teologických úvah, čo
sa stalo priam povinným aspektom všetkých teologických
tém a dokonca sa zdá, že témy, ktoré boli kedysi na posledných sa dostávajú na prvé miesta... A tu sa natíska otázka, či – aby sme použili Newmanovu formuláciu – klasická
podoba teológie odolá zmenám alebo či bude modernosť
silnejšia než stáročné korene“.35 Ak by sme použili formuláciu profesorky Alexandry Krskovej, nie je to „ďalšia
kríza tomizmu“, ktorá nastúpila po II. vatikánskom koncile a ktorá privodila krízu celého katolíckeho myslenia?
(Krsková, s. 189). Asi by bolo naivné si myslieť, že odpoveď na otázky Torrella či Krskovej poznáme. Ale určite
treba s uznaním zobrať na vedomie nový záujem o spisy
sv. Tomáša Akvinského, záujem o ich publikovanie a interpretáciu. V tomto zmysle si treba položiť otázku, či tomistické spisy rektora Kňazského seminára na Spiši Ferka
Skyčáka nie sú pre nás skutočnou výzvou. Nie preto, aby
sme ich memorovali, ale aby sme si osvojili spôsob tomistickej čiže filozoficko-teologickej syntézy pri formácii súčasných bohoslovcov, kňazov i laikov, mužov i žien a vôbec nášho myslenia.
Záver
Na záver by som si dovolil naformulovať určité tézy,
ktoré sú mojim presvedčením a ktoré sú iba pozvaním
k tomu, aby sme uvažovali. Predovšetkým vyjadrujem
presvedčenie, že sv. Tomáš Akvinský (1217-1274) vykonal veľké dielo. Dokázal komunikovať s pohanmi aj kresťanmi: s pohanmi komunikoval prostredníctvom rozumu
a kresťanmi prostredníctvom Písma a Tradície. Pohanom
neargumentoval, iba pripomínal, že kresťanská viera nie
je hlúpa a nerozumná. Toto vedel obhájiť. Lebo viera je
Božím darom a iba Pán Boh ju môže darovať. Rektor seminára a profesor filozofie a teológie Ferko Skyčák určite
bol nasledovníkom sv. Tomáša Akvinského. Dokazujú to
jeho články, eseje, polemika napr. s Vladimírom Klementisom. Na tieto polemiky nepoužíval autoritu Písma, ktorú oni neuznávali, ale autoritu ľudského rozumu a ľudskej
skúsenosti. Takto mohol už v medzivojnovom období argumentovať Clementisovi i písať o Andrejovi Hlinkovi či
vysvetliť kauzu Galileo Galilei.
Odkaz i skúsenosti Ferka Skyčáka, ale i súčasné spoločenské, politické a náboženské prúdy nám pripomínajú, že budúcich kňazov v pastorácii čaká „zvonka“ sekularizmus spoločnosti a vo „vnútri“ teda v Cirkvi „sekularizovaná zbožnosť“ ako ju nazval v príhovore Rímskej
35. Torrell, J.-P: Fenomén „katolícka teologie“, Krystal, O.P., Praha 2013, s. 108-109.
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rote pápež František. Aj v Cirkvi stále viac kňaz musí obhajovať vieru a postoje hierarchie a to spôsobom rozumu
a skúsenosti, lebo ani v samotnej Cirkvi nezriedka nepoznajú alebo bagatelizujú autoritu Písma a Magistériu nedôverujú alebo len veľmi málo dôverujú. Takto zisťujeme,
že sv. Tomáš Akvinský a tomizmus je znova aktuálny. Po
Tridentskom koncile (1545-1565) museli vydať Katechizmus pre farárov, lebo úroveň ich zbožnosti a vzdelanosti
stála veľmi nízko. Ako by mohla Cirkev realizovať „katolícku reformáciu“, ak by sa toto nezmenilo? Neprislúcha
mi hodnotiť našu dobu a už tobôž nie zbožnosť a vzdelanosť súčasných farárov. Prečítajte si články Ferka Skyčáka, ktoré napísal pred 70-80. rokmi. A potom ich porovnajte s publikáciami súčasnosti a sami si urobte úsudok.
Táto prednáška odznela v aule Kňazského seminára
na Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, dňa 28. 1. 2015
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Katechumenát dospelých
a jeho miesto
v pastoračnej praxi Cirkvi
The Catechumenate of Adults and its Place in the Pastoral Practice of the Church
In the course of Church history the catechumenate was present since the very beginning; then, notably as a consequence of a growing general practice of baptising children, it gradually disappeared. After the Second Vatican
Council the catechumenate was reintroduced in the Latin Church and it was subdivided in several stages. In Slovakia,
the number of people baptized in later age is very small compared to that of children. Nevertheless, this phenomenon
deserves special attention, because the catechumenate is not just a way for adults preparing to receive the sacraments, but – as stated in the General Catechetical Directory – “it is a model for every catechesis”. In our country, a
great number of people were baptized, but many of them did not reach mature faith, and did not accept their share of
responsibility for the missionary tasks of the Church. Most of the believers associate baptism with the birth of a child,
and they consider this practice as a basic and normal case of baptism, despite the fact that – from a historical and
theological point of view – the basic reality is represented by the baptism of adults, which is associated with faith, just
like the child’s baptism is associated with its birth. Baptism of children is derived from the baptism of adults. In this
paper the author attempts to explore the meaning of catechumenate, its historical background, current understanding, and to provide consequent practical recommendations for this practice. In Slovakia, there exists no common
approach to this question and no unified content is communicated as part of preparation of catechumenate.

Náčrt problematiky
Počas histórie cirkvi bol v jej prvopočiatkoch prítomný katechumenát, no postupne, najmä v dôsledku prijatia
praxe celej cirkvi krstiť deti, na stáročia úplne vymizol.
Po Druhom Vatikánskom koncile bol do latinskej cirkvi
znovu zavedený katechumenát rozdelený na niekoľko
etáp. Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi má katechumenát umožniť katechumenom, „aby ako odpoveď na Božiu
iniciatívu a v spojení s určitým cirkevným spoločenstvom
priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru.“1
Hoci na Slovensku je počet krstov dospelých v porovnaní s krstami malých detí malé číslo2, zaslúži si špeciálnu
pozornosť, nakoľko katechumenát nie je iba cestou dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí, ale ako píše
Všeobecné katechetické direktórium „je modelom každej
katechézy.“3 V našej krajine je mnoho ľudí pokrstených,
no mnohí nedospeli k zrelej viere a k prijatiu spoluzodpovednosti za misijné úlohy Cirkvi. Viera mnohých pokrstených sa neprejavuje v ich osobnom ani vo verejnom živote, pretože mnohí vieru neprežívajú a o viere nemajú po1. Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1998, 1248.
2. Počty krstov dospelých za posledné roky: r. 2003 – 443; r. 2004 –
350; r. 2005 – 333; r. 2006 – 323; r. 2007 – 339; r. 2008 – 318; r. 2009 –
205; r. 2010 – 238; r. 2011 – 293; r. 2012 – 229; Zdroj: KBS. Počet katolíckych krstov detí: r. 2005 - 40 674; r. 2006 – 39 834; r. 2007 – 39 485;
r. 2008 – 40 965; r. 2009 – 42 613; Zdroj: KBS, in: Sudor K.: Deti dáva
krstiť väčšina Slovákov, Sme, 7.8.2010.
3. Posvätná Kongregácia Pre K lérus: Všeobecné katechetické direktórium, Saleziánske katechetické stredisko 1992, čl. 59.

znatky, čo vytvára veľké pole pre evanjelizáciu a následne
pastoráciu dospelých.
Väčšina veriacich si spája krst s narodením dieťaťa a považuje ho za základný a normálny prípad krstu, hoci historicky a teologicky je základnou skutočnosťou krst dospelého, ktorý je spájaný s vierou ako krst dieťaťa, ktorý
je spájaný s jeho narodením. Krst dieťaťa je odvodený od
krstu dospelého.4
Vo svojom príspevku sa budem snažiť priblížiť čo je
katechumenát, jeho historické pozadie, súčasnú situáciu,
kedy bol po II. Vatikánskom koncile opätovne zavedený
do cirkvi a následne odporúčania pre prax, nakoľko na
Slovensku nie je jednotný postup, ani obsah katechumenátnej prípravy.

Vysvetlenie pojmov
Katechumen (lat. catechumenus, gréc. κατεχουμένος
katechúmenos vyučený, vyškolený) označuje tých, ktorí
sa pripravujú na krst a prijatie do cirkvi a sú vyučovaní
v kresťanskej viere.
Katechumenát je obdobie prípravy dospelých k prijatiu
iniciačných sviatostí, kedy sa vhodným spôsobom zasvä4. Porov. Opatrný, A.: Příprava dospělých na křest, In: www.knihovna.net/KNIHA/0055_t.htm.
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cujú do tajomstva spásy a do praktizovania evanjeliových
mravov. Posvätnými obradmi, ktoré sa majú sláviť postupne, sa uvádzajú do života viery, liturgie a lásky Božieho
ľudu.5 Katechumenát má štyri stupne.
Sviatosti kresťanskej iniciácie sú krst, birmovanie,
Eucharistia: uvádzajú do kresťanského života.
Stručné dejiny katechumenátu
Katechumeni boli už v raných dobách cirkvi tí, ktorí
boli osobne vyučovaní v učení apoštolov. V apoštolskom
období je možné najmä z druhej kapitoly Skutkov apoštolských vytušiť proces kresťanskej iniciácie. Hlásanie spásy
darovanej Kristom (Sk 2, 26-36), žiadosť o krst a odpoveď
obsiahnutá v požiadavke obrátenia, krst v mene Ježišovom
a dar Ducha Svätého (Sk 2, 37-41), prijatie do spoločenstva
veriacich, vyučovanie, bratská jednota, modlitba a lámanie chleba. (Sk 2, 24-48) Postupne sa podoba tohto obdobia pred krstom stala viac právne určená. Ako ranný doklad materiálu používaného pre katechumenov sa uvádza
starokresťanský spis spísaný okolo roku 70-90 „Didaché
alebo Učenie dvanástich apoštolov“6.
Počas II. a III. storočia sa vytvoril katechumenát a asi
najdôležitejšie svedectvo tejto doby nachádzame v učení
Hipolyta Rímskeho „Apoštolská tradícia“7, kde opisuje
presné smernice pre prijatie katechumenov ku katechéze
a pre pripustenie ku krstu a iniciáciu tak, ako ju poznáme
dnes: predstavenie kandidátov, katechumenát, sviatostná
iniciácia a obdobie mystagógie. Dôležité poznatky nachádzame tiež v 24. katechézach katechumenom u sv. Cyrila Jeruzalemského „Mystagogické katechézy“, ktoré majú
veľký historicko-liturgický význam.8
Od VI. stor. do X. stor. sa iniciácia začína praktizovať
počas jedného obradu. Žiadateľ, ktorý sa pripravil, je pokrstený, pobirmovaný a prijíma eucharistického Krista.
Krstí sa ešte trojím ponorením. Začína sa obdobie, keď sa
viac krstia deti ako dospelí.
Od X. stor. do II. Vatikánskeho koncilu prestáva byť krst
spojený s Veľkou nocou. Od 12. stor. sa stáva krst detí jedinou krstnou praxou a katechumenát prakticky vymizol.
Po II. svetovej vojne sa objavili konverzie dospelých,
ktoré vyvolali potrebu pastorácie zameranej na uvádza-

5. Porov. Ad gentes, bod č. 14.
6. Porov. Špirko, J.: Patrológia, Životy a spisy sv. otcov, Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, Prešov 1995, 20-21.
7. Porov. Hippolyt Ř ímsky: Apoštolská tradice, Refugium, Velehrad
2000.
8. Viac v Sv. Cyril Jeruzalemský: Mystagogické katachese, Refugium, Velehrad 1997. Porov. Tiež: Špirko, J.: Patrológia, Životy a spisy
sv. otcov, 107-109.
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nie a prijímanie dospelých do cirkvi. V r. 1962 prišlo k prvej reforme krstných obradov. A následne sa tejto otázky
ujal II. Vatikánsky koncil v konštitúcii Sacrosanctum concilium9, v ktorej reformuje priebeh kresťanskej iniciácie
a znova zavádza inštitút katechumenátu pre celú cirkev.
Osobitný význam má v roku 1971 vydané Všeobecné
katechetické direktórium (Directorium catechisticum generale). V jeho všeobecnej deklarácii je napísané: „(Duchovní pastieri) nech tiež pamätajú, že katechézu dospelých – keďže sa vzťahuje na osoby schopné plne zodpovedného súhlasu a záväzku – treba pokladať za hlavnú
formu katechézy, ktorej sú podriadené všetky ostatné, aj
keď sú preto nie menej potrebné. Nech sa tiež horlivo starajú – z poslušnosti voči normám Druhého vatikánskeho
koncilu –, aby sa obnovil a lepšie prispôsobil našim časom
katechumenát pre dospelých.10
Publikovanie rímskeho rituálu Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života (Ordo initiationis christianae
adultorum- OICA) v roku 1972 znovu potvrdilo dôležitosť
katechézy dospelých prehĺbenej o evanjelizačný rozmer
naviazaný na formu katechumenátu. Z hľadiska prípravy katechumenov sú najdôležitejšie štruktúra a jednotlivé etapy uvedenia dospelých do kresťanského života11, ďalej ustanovenia pre iniciáciu u nepokrstených detí a pokrstených dospelých, ktorí nedostali katechetickú prípravu12.
Na Slovensku vyšiel v roku 1993 jeho preklad Obrad
uvedenia dospelých do kresťanského života. Naši biskupi vyhlásili v r. 1996 uvedenie katechumenátu na Slovensku a v časopise Liturgia uverejnili Štatút katechumenátu.13 Nakoľko katechumenát trvajúci len rok sa ukázal ako
nedostatočný, stanovili jeho trvanie na dva roky. V Košickej arcidiecéze boli v roku 2006 schválené „Smernice pre
katechetickú prípravu dospelých na krst, prijatie Eucharistie a na vstup do plného spoločenstva Cirkvi“14.

9. Sacrosantum Concilium 71: „Nech sa obnoví viacstupňový katechumenát dospelých a nech sa uvedie do praxe podľa dobrozdania miestneho ordinára. Takýmto spôsobom čas katechumenátu, určený na primeranú prípravu, bude možno posvätiť svätými obradmi slávenými postupne v určitom časovom poradí. (SC 64)
Obrad birmovania nech sa prepracuje aj preto, aby jasnejšie vynikol
úzky vzťah tejto sviatosti s celým kresťanským zasväcovaním (iniciáciou). Preto je vhodné, keď sa pred samým prijatím sviatosti birmovania obnovia krstné sľuby.“
10. Všeobecné katechetické direktórium 20.
11. Pavol VI.: Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života,
SSV, Trnava 1993, č. 4 – 40.
12. Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, č. 306-313.
13. Konferencia biskupov Slovenska: Štatút katechumenátu. Dokument schválený KBS 23. apríla na svojom 19. plenárnom zasadaní v Badíne. Vyhlásenie biskupov Slovenska o uvedení katechumenátu na Slovensku. Prečítané na 1. pôstnu nedeľu 1996. Oba dokumenty boli publikované v časopise Liturgia č. 3/1996.
14. Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita, Košice, 30.
11. 2006 (Prot. č. 1159/06) s účinnosťou od 1. 1. 2007
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Katechumenát a jeho stupne
Celý proces uvádzania do kresťanského života má dva
dôležité znaky: postupnosť a bohatstvo prípravných obradov. Pri uskutočňovaní katechumenátnej prípravy vo farnosti je potrebné dbať na zásady a rozlišovať jednotlivé
obdobia a ich náplň: 1. predkatechumenát, 2. katechumenát, 3. obdobie očisťovania a 4. mystagógia.
Prijatiu do katechumenátu predchádza predkatechumenát, počas ktorého sa kandidát oboznamuje s evanjeliom a so spoločenstvom cirkvi a dochádza k prvým krokom viery, ktoré znamenajú jeho obrátenie sa k Bohu. Vrcholí jeho prijatím do katechumenátu. Čiže v tejto etape
sa koná evanjelizácia. V nej sa ohlasuje tajomstvo Trojjediného Boha, vysvetľuje evanjelium, osvojujú sa základy
duchovného života a základné pravdy kresťanskej náuky.15
Katechumenát je dlhšie obdobie, ktoré sa začína obradom prijatia medzi katechumenov a je určené na plnú katechézu. Tu sa uskutočňuje nielen cesta poznania, ale proces obrátenia, ktorý umožní katechumenovi zmeniť život podľa Evanjelia a nastúpiť na cestu oslobodzovania
od hriechu. Vrcholí zaradením medzi čakateľov krstu (vyvolením), ktorým sa katechumen stáva čakateľom na skorú iniciáciu. Katechéza pre katechumenov má byť vhodne rozvrhnutá, prispôsobená liturgickému roku, založená
na sláveniach bohoslužby slova. Usiluje sa oboznámiť katechumena s článkami viery a prikázaniami, pomôcť mu
spoznať tajomstvo spásy, nájsť si vzťah k modlitbe, vyznávať vieru, zachovávať Kristovu vôľu a uskutočňovať
lásku k blížnemu.
Obdobie očisťovania a zasväcovania je príprava skôr
duchovná ako náuková, prekrýva sa spravidla s pôstnym
obdobím a vrcholí prijatím iniciačných sviatostí.
Mystagógia je obdobím uvádzania do tajomstva života z prijatých sviatostí a trvá prinajmenšom po celé veľkonočné obdobie, má tiež za cieľ začleniť sa do spoločenstva veriacich.
Celá cesta kresťanskej iniciácie nemá viesť len k tomu,
aby sa človek stal krstom kresťanom, ale má mu pomôcť
k tomu, aby chcel a mohol žiť ako kresťan z viery.
Čas prípravy
Pripravenosť katechumenov k prijatiu iniciačných sviatostí spravidla posudzuje farár, ktorý bude sviatosti udeľovať, alebo kňaz či diakon, ktorý viedol prípravu. Katechumenát môže trvať rôzne dlhé obdobie. Konferencia biskupov môže stanoviť záväznú dĺžku katechumenátu. Vo vše-

15. Porov. Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, 9-13.
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obecnosti sa odporúča, aby katechumenát trval v rozmedzí dvoch rokov. V praxi na Slovensku to väčšinou býva
tak obdobie jedného roka. Ideálne je, ak dĺžka prípravy
nie je vopred určovaná termínom krstu, ale dátum krstu je
určený podľa stupňa pripravenosti katechumena a tiež od
okolností ako je spôsob usporiadania katechumenátu, počet katechistov, možnosti stretávania sa a pod.
Katechumenát dospelých na Slovensku
Žiaľ, na Slovensku nemáme k dispozícii solídny prieskum
o súčasnej praxi katechumenátu a jeho účinnosti, ale mnohí dávajú za pravdu pastoralistovi ThDr. J. Kyselicovi SJ,
ktorý píše: „Prax katechumenátnej pastorácie vo farnostiach je napriek otvoreniu cesty zo strany biskupov veľmi chudobná a chaotická. Zdá sa, že celá výchova v našich seminároch, ba celé myslenie o podobe pastorácie sa
nachádza v modeloch, ktoré tu fungujú dlhé desaťročia, a
výsledky námah Druhého vatikánskeho koncilu, zhrnuté
do dokumentov, ešte stále netvoria základňu, z ktorej sa
musí vychádzať.“16
V dnešnej dobe je na Slovensku katechumenátna príprava dospelých skôr vo farnostiach vo väčších mestách, na
dedinách je to skôr ojedinelý jav.
Pastorácia na Slovensku by sa dala prevažne z veľkej časti charakterizovať prístupom vlastným tzv. ľudovej cirkvi.
Tento termín označuje cirkev, presnejšie spoločnosť, v ktorej život ľudu sa zhruba zhoduje so životom náboženstva a
Cirkvi. Hlavné prvky pastorácie v ľudovej cirkvi sú vysluhovanie sviatosti krstu, prvého sv. prijímania a birmovania
v detskom veku a s tým súvisiace vyučovanie náboženstva
pre deti; sviatostná pastorácia dospelých, nedeľná sv. omša,
kázeň, spovedanie, sobáše, pomazanie chorých, pohreby.
Táto prax považuje za samozrejmé, že ľudia žijú v spoločenstve Cirkvi a majú živú vieru. V súčasnosti však skúsenosti svedčia o tom, že tí, čo prijali iniciačné sviatosti,
nepraktizujú svoju vieru. Jednou z hlavných príčin tohto
javu je, že k prijatiu sviatostí ich neviedlo skutočné obrátenie a nemotivovala ich viera z presvedčenia. A ďalšou
príčinou je, že vo všeobecnosti sa im nedostalo primeranej prípravy; ďalej, že chýbalo prijímajúce spoločenstvo skupina, pomocou ktorej by sa mohli zapojiť do spoločenstva Cirkvi. V súčasnosti potrebujeme iný model, iné metódy a štýl pastorácie, ktoré zodpovedajú zmeneným podmienkam doby.
Katechumenátna pastorácia nemusí byť cestou iba pre
dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí, ale aj
obvyklú prípravu napr. k prvému sv. prijímaniu a birmovke možno robiť na spôsob katechumenátu. Cieľom kate16. Studia theologica, VI., č. 1, s. 73, in: http://www.communio.sk/
index.php?issue=17
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chumenátu je nielen sprostredkovanie učenia viery, ale
osvojenie kresťanského spôsobu života, integrovanie do
spoločenstva farnosti a Cirkvi, vydávanie svedectva. Farské spoločenstvo má sprevádzať a posilňovať katechumena na ceste k tomuto cieľu účinnými obradmi. Takýto katechumenát je možný iba so zapojením miestneho spoločenstva do katechumenátneho procesu, čo Ordo initiationis christianae dultorum (OICA) výslovne požaduje.
Cirkevné hnutia a komunity
Veľkým dôrazom mnohých cirkevných hnutí, komunít a spoločenstiev je priorita pastorácie dospelých, ktorej podstatnou súčasťou sú katechézy dospelých ako o tom
hovorí Všeobecné katechetické direktórium. To znamená:
nielen osvojenie právd viery, ale predovšetkým osvojenie
kresťanského štýlu života, spojené s integrovaním do farského spoločenstva a vedením k životu svedectva. Mnohé
cirkevné hnutia, komunity a spoločenstvá ponúkajú rôzne
programy, ktoré sú zamerané na tých, ktorí hľadajú vieru (evanjelizačné), ale aj formáciu (katechézy), ako napr.
Kurz základov kresťana, kurz „Objav Krista“, „Nasleduj
Krista“, „Odovzdaj Krista“, Alfa kurzy, kurz Filip, biblické krúžky, a pod. Katechumenát je srdcom dvoch cirkevných hnutí, Neokatechumenátnej cesty založenej Kikom
Arguela a hnutia „Svetlo - Život“, ktoré sa spája s pôsobením Františka Blachnického.
Zahraničné skúsenosti
Na Slovensku však chýba premyslená koncepcia formácie dospelých. Väčšina materiálov dostupných na internete a v diecéznych katechetických centrách je zameraných na katechézu detí, mládeže, farskú katechézu, a pod.
Úplne chýba koncepcia prípravy dospelých ku krstu. Tiež
napr. nemáme zodpovedné osoby (referenta) pre formáciu dospelých v jednotlivých diecézach a pod. Napr. v Rakúsku, kde je ročne pokrstených okolo 280 dospelých17,
majú v každej diecéze určené kontaktné osoby, na ktoré
sa môžu ľudia obrátiť v prípade záujmu o prijatie sviatostí. Vo Viedenskej arcidiecéze je to dokonca tím ľudí. Tí, čo
majú záujem o prijatie sviatostí, delia na tri skupiny. Prvá
skupina sú tí, ktorí nie sú pokrstení, druhá skupina sú tí,
ktorí pokrstení sú, no vystúpili z cirkvi a chcú sa do cirkvi
opäť navrátiť. Do tretej skupiny patria tí, ktorí sú síce pokrstení, no o viere toho veľa nevedia. Veľkú časť, asi polovicu zo všetkých katechumenov, tvoria cudzinci z inak
hovoriacich spoločenstiev v Rakúsku a tiež tureckí Alaviti - konvertiti z islamu, ktorým je venovaná osobitná pozornosť, majú svoj koncept prípravy, ktorému sa venuje
inštitút sv. Justína.

17. K rieger, W.: Bericht „Erwachsene Katechumenat in Österreich“
(2010), in: www.katechese.at
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V Taliansku je napr. projekt zavedenia nového modelu katechumenátu, resp. katechéz katechumenátneho typu
s dôrazom na dospelých. Ide o autentickú realizáciu katechumenátu v jednej farnosti, ktorý sa stal kľúčovým faktorom dynamického, rastúceho modelu života farnosti.18
V Maďarsku sa pravidelne stretávajú záujemci s poprednými odborníkmi, aby sa prehĺbili v teoretických základoch katechumenátu a zúčastnili sa celoštátnej konferencie a praktických workshopov zameraných na katechumenát. Tieto konferencie sa konajú od svojho vzniku každý
rok a majú za cieľ napomáhať zavádzanie katechumenátu
vo farnostiach a skvalitniť ho.
Na európskej úrovni sa od roku 1968 koná každé dva
roky konferencia EuroCat, na ktorej sa zúčastňujú členovia úradu EuroCat, odborníci a zástupcovia jednotlivých
krajín, ktorí sú v nich zodpovední za prípravu katechumenov k sviatostiam, aby sa navzájom zdieľali, odovzdávali si svoje skúsenosti a poznatky. V priebehu rokov sa na
nich zúčastňuje čoraz viac krajín a tiež zástupcovia iných
kresťanských konfesií, čím sa otvára tiež veľké pole na
ekumenickú spoluprácu.19
Pastoračné odporúčania
- Popri stanovených obradoch katechumenátu je dobré
vypracovať katechézy, ktoré podávajú učenie Cirkvi jednotne a pre dospelých vhodným spôsobom. Jej základom
môže byť Katechizmus katolíckej Cirkvi. Na stretnutiach
katechumenov alebo katechizovaných je vhodné po prezentácii „teórie“ viesť v malých skupinkách dialóg. Katechéta a animátori môžu svojím svedectvom povedať ako
sa im darilo preniesť látku predchádzajúceho stretnutia do
života. Tiež sa môžu vyjadriť všetci účastníci.
- Kňazom aj laikom treba priblížiť takú koncepciu pastorácie, ktorá kladie dôraz na novú evanjelizáciu, čiže vedenie neveriacich (predovšetkým dospelých) k obráteniu
a živej viere. Evanjelizačnú činnosť treba rozšíriť mimo
kostola a fary. Dobrou príležitosťou sú slávnosti a akcie,
ktoré priťahujú ľudí a pritom majú kresťanskú náplň. Musíme sa naučiť vykročiť z priestorov kostolov a fár a osloviť ľudí tam, kde sa nachádzajú.
- Vo farnostiach nech je položený dôraz na katechézu
dospelých. Pri formácii dospelých treba venovať osobitnú starostlivosť liturgickému sláveniu, dôkladnému poznaniu Svätého písma, hlbšiemu pochopeniu a prežívaniu
sviatostí.
18. Porov. Tononi, R.: Význam a podstata novej koncepcie kresťanskej iniciácie detí a mládeže, in: http://www.communio.sk/citaj.php?id=136&issue=17
19. Porov. K rieger, W.: Geschichte des Katechumenats in Europa,
In: www.katechese.at
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- Je dobré, aby katechumeni patriaci k farnosti dostali možnosť nielen na osvojenie vieroučných právd, ale
aby našli prijímajúce spoločenstvo, do ktorého by sa
mohli začleniť a ktoré im umožní a pomôže prežívať vieru, prehlbovať získané vedomosti a osvojiť si kresťanskú formu života prostredníctvom živých skúseností.
- Mnohé cirkevné hnutia, komunity a spoločenstvá majú
praktické skúsenosti v oblasti evanjelizácie, formácie
a pastorácie dospelých. Je vhodné využiť ich pomoc, najmä ak pôsobia vo farnosti.
- Vhodné je vytvoriť možnosti a podmienky pre formáciu a ďalšie vzdelávanie kňazov, katechétov a ostatných laických spolupracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých
a evanjelizácie. Považujeme za potrebné, aby kňazi a laici
poverení biskupom mohli vykonávať túto službu na plný
úväzok, podobne ako je to v krajinách, kde už fungujú na
úrovni diecéz inštitúty a ľudia zodpovední za prípravu katechumenov alebo pastoráciu dospelých.

W.: Bericht „Erwachsene Katechumenat in Österreich“ (2010), in:
www.katechese.at. Opatrný, A.: Příprava dospělých na křest, In: www.
knihovna.net/KNIHA/0055_t.htm. Studia theologica, VI., č. 1, s. 73,
in: http://www.communio.sk/index.php?issue=17. Časopis Liturgia č.
3/1996. Denník Sme zo dňa 7. 8.2010.
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- V dobe veľkej mobility je možné zvážiť vytvorenie
väčších celkov (katechumenátnych stredísk), kde by sa katechumeni mohli pripravovať k sviatostiam, hlavne keď
ich je v jednotlivých farnostiach pomenej, trebárs na úrovni dekanátu alebo spojiť sily susediacich farností.
- Rozvíjať spoluprácu s odborníkmi a zodpovednými
ľuďmi za prípravu katechumenov k sviatostiam z iných
krajín, zúčastňovať sa stretnutí na národnej aj medzinárodnej úrovni, kde si môžu kňazi, laici a katechéti navzájom odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky.
Záver
Katechumenát je proces rastu človeka vo viere a v praxi
kresťanského života. Jeho cieľom je nielen osvojenie právd
viery, ale predovšetkým osvojenie kresťanského štýlu života, spojené s integrovaním do farského spoločenstva a
vedením k životu svedectva. Katechumenát nie je len záväzný cirkevný predpis pre prípravu dospelých k prijatiu
sviatostí, ich začlenenia do cirkvi, ale je veľkou inšpiráciou pre katechetickú a pastoračnú prax.
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Čítať v knihe sveta.
Stará myšlienka v novom svetle?
Reading the Book of the World – An Ancient Idea Revisited
Richard Schaeffler, a contemporary Christian philosopher, discusses the possibility of speaking about God philosophically, which is implied by the ‘reading the world’. According to Schaeffler, humans are able to reveal the Author’s handwriting in the ‘Book of the World’. He perceives the world as a book which can be read – the writing is
not ours, however, it is accessible, readable and appealing. The author of this study attempts to provide summarize
Schaeffler’s thought, and point to its seminal points worth attention, without failing short of addressing the weaknesses of Schaefller’s concept.

Úvod
Stredoveký kresťanský teológ a filozof Hugo zo sv. Viktora (12. st.) vo svojom diele O troch dňoch vyslovil myšlienku: „Celý tento zmyslový svet je totiž akoby kniha napísaná Božím prstom, t. j. stvorená božskou mocou a jednotlivé tvory sú ako tvary písmen, ktoré nevynašiel človek podľa svojej ľubovôle, ale ustanovilo ich božské rozhodnutie, aby ukazovali neviditeľnú Božiu múdrosť.“1 Nesporne by sme sa s touto ideou stretli aj skôr a rovnako aj
v storočiach nasledujúcich. Myšlienka, výzva či program
„čítať v knihe sveta“ mala a môže mať rôzne podoby, dá
sa chápať vo viacerých významoch. V renesancii napríklad ide o skúmanie sveta a človeka prostredníctvom prírodovedcov, lekárov či alchymistov. Nevyhnutné sú experimenty, vlastné pozorovania vedcov, špeciálny výskum.
Súčasný nemecký kresťanský filozof Richard Schaeffler
sa nanovo zamýšľa nad uvedenou myšlienkou. Uvažuje
o možnosti filozofického hovorenia o Bohu, ktoré vychádza z „čítania sveta“, pýta sa, či je možné filozofické odkrytie rukopisu autora v „knihe sveta“. Predpokladám, že tento
prístup vyvolá hneď na začiatku rozpaky a nesúhlas. Najmä
postmoderní autori by zaiste namietali: svet nie všetci chápu rovnako, interpretujú ho rozdielne a dospieť „čítaním“
sveta k jednému autorovi je takmer nemožné. Pokúsme sa
ukázať a zamyslieť, v čom spočíva ťažisko (jadro) Schaefflerových úvah, v ktorých bodoch je jeho myslenie hodné
pozornosti a kde sú naopak jeho slabé miesta.
Východiská a zámer
Nemecký filozof nechce jednoducho zopakovať či prebrať staršie filozofické prístupy, ktoré z pozorovania sveta vyvodili jeho príčinu. Opúšťa preto pojmový pár „účinok – príčina“ a volí inú párovú dvojicu: „javová podoba
(Erscheinungsgestalt) a významový obsah (Bedeutungs-

1. Hugo zo sv. Viktora: De tribus diebus. O třech dnech. Praha : OIKOYMENH, 1997, s. 57.
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gehalt)“.2 Z jeho pohľadu text primárne pred čitateľa kladie otázku, aký je zmysel/význam textu, nie ako bol vytvorený (zapríčinený). Veci nám niečo „hovoria“, „vyzývajú“ nás, iniciujú myslenie, ktoré môžeme chápať aj ako
čítanie. Čo nám teda svet a veci okolo nás hovoria a „dávajú myslieť“? Môžeme skutočne vo svete odkryť autora
tohto veľkolepého textu?
Podnetom pre Schaefflerove úvahy sú filozofické diskusie týkajúce sa existencie Boha a jeho dôkazov. Na jednej strane sú tu argumenty v prospech filozofického hovorenia o Bohu a dôkazov jeho existencie, na strane druhej protiargumenty popierajúce uvedené stanoviská. Jasne
to vidíme v dejinách myslenia od antiky až po súčasnosť.
Mohli by sme ale nemeckému autorovi na tomto mieste
položiť otázku, či je vôbec možné nájsť východisko z tejto situácie. Predsa sa však pýta, či to, čo chcú niektorí
potvrdiť prostredníctvom dôkazov, nie je možné dosiahnuť (odhaliť) iným spôsobom. V priebehu dejín sa ukázalo, že oba tábory mali pomerne silné argumenty v prospech vlastného stanoviska. Je preto otázkou, či Boh vôbec môže byť dokazovaný, či smie byť chápaný ako prvá
príčina, resp. konečný cieľ. Schaeffler sa preto prikláňa
skôr k spomenutému postupu – pokúsiť sa vidieť Boha ako
autora „knihy sveta“, bez ktorého by nebola možná žiadna strana knihy, ktorý však nie je a nemusí byť na žiadnej
z nich zobrazený resp. priamo podpísaný. Nechce teda podať akýsi „silný“, jasný, presvedčivý dôkaz, skôr zdôrazniť, že Boh sa človeku prihovára mnohorakým spôsobom
a človek môže byť čitateľom jeho „textu“.
Pre mnohých azda prekvapujúco, obracia sa pri realizácii svojho zámeru na Immanuela Kanta (1724-1804). Podľa Kanta „náboženstvo je poznanie všetkých našich povinností ako božích príkazov.“3 Vychádzajúc z tejto myšlienky, chce Schaeffler ukázať, že nielen naše morálne po2. Schaeffler, R.: Philosophisch von Gott reden. Überlegungen zum
Verhältnis einer Philosophischen Theologie zur christlichen Glaubensverkündigung. Verlag Karl Alber : Freiburg/München, 2006, s. 145.
3. K ant, I.: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.
Stuttgart : Reclam, 2004, s. 201.
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vinnosti, ale každú skúsenosť, ktorú vykonávame, smieme a máme chápať ako javovú podobu zaväzujúcej a súčasne oslobodzujúcej náklonnosti, priateľskosti, ústretovosti Boha. Dôležitou je v tejto súvislosti jeho myšlienka, že pre poznanie Boha je potrebné čítať každú stránku „knihy sveta“, byť vytrvalý a trpezlivý. Nestačí prečítať niektoré „kapitoly“ a uspokojiť sa s poznaným. Z môjho pohľadu tento moment jeho myslenia je dôležitý – jednotlivec nemôže povedať, že „je s Bohom hotový“, že mu
stačí to, čo doteraz spoznal a nič nové ho nemôže prekvapiť alebo osloviť. Bol by to veľmi nesprávny krok, ktorým
by sa človek uzatvoril v „ulite“ vlastného myslenia a sveta.
Nemôže to vysloviť ten, kto ho zatiaľ v „knihe sveta“ nenašiel a domnieva sa, že žiadny autor nejestvuje. Nemôže
to vysloviť ani ten, kto v Boha verí. Obaja by sa pred ním
uzatvorili, ochudobnili, skĺzli by do vlastného subjektívneho sveta. Prestali by byť pozornými a hĺbavými poslucháčmi, resp. čitateľmi. Okrem toho čítanie samotné nie
je iba procesom nadobúdania poznatkov. Text čitateľa informuje, to znamená formuje jeho myslenie, stvárňuje ho
do vhodnej formy (in-formatio). Pojem „informácia“ je tu
chápaný v jeho pôvodnom význame.
Schaeffler kladie dôraz na odkrytie nároku veci
(Anspruch der Sache), ktorá vystupuje pred nami. Sme
konfrontovaní so skutočnosťou a primárne ju síce zažívame (prežívame) subjektívne, no nárok veci prichádza „z jej
strany“ a my o ňom nerozhodujeme. Z uvedeného vidno,
že nemecký filozof neopúšťa predstavu jednej skutočnosti a objektívnej pravdy, čím sa dostáva do jasného protikladu s postmodernými autormi. Svet chápe ako knihu, v ktorej môžeme a máme čítať – text nepochádza od nás, no je
prístupný, čitateľný a oslovujúci. Môžu však byť i takí, ktorí ho ako veľmi špecifický druh „textu“ nechápu, zameriavajú sa na jednotlivé „znaky/písmená“ a nerobia ďalší krok.
Je to ako keď čitateľ nejakého významného diela nepochopí jeho zmysel či posolstvo a nepýta sa ani na jeho autora.
Čítanie v knihe sveta
„Kniha sveta“ podobne ako každá kniha, vyžaduje a vyvoláva vlastnú aktivitu čitateľa. Čitateľ nie je ten, kto nachádza v texte sám seba, nevidí v ňom iba vlastný obraz,
ale odkrýva nárok veci (Anspruch der Sache), ktorá ho
núti k premýšľaniu a neraz i k zmene myslenia. Kniha sveta hovorí tým, že odporuje naším príliš rýchlym pokusom
o pochopenie a popiera naše predsudky. Vo svojej cudzosti nás zároveň vyzýva k novému mysleniu, nespôsobuje
iba náš zmätok, neistotu, nepochopenie.
Okrem toho je možné a nepochybne prínosné čítať dobrú knihu viackrát. Nemecký filozof má na mysli opätovné
čítanie textu, pri ktorom čitateľ odhaľuje nové skutočnosti, uvedomuje si ďalšie aspekty, súvislosti a pod. Číta text
vo vlastnej novej situácii, je vystavený novým skúsenostiam. Neznamená to však zásadnú zmenu zmyslu celého
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textu. Čo bolo raz v texte odkryté a pochopené ako podstatné a pravdivé, zostáva takým natrvalo. Rovnako to platí
o knihe sveta. To čo sa v určitom čase a v určitej perspektíve ukázalo ako platné, si zachováva svoju platnosť (smerodajnosť, podstatnosť) a vďaka nej sa vykladajú nové aktuálne obsahy poznania, vďaka ktorým zasa spätne rozumieme pôvodne poznanému a platnému. Nové a staré sa tak
obohacujú a dopĺňajú v celku ľudskej skúsenosti.
Schaeffler sa pýta, či čítanie v „knihe sveta“ skutočne otvára cestu, ktorá umožňuje filozofické hovorenie o Bohu. V tejto súvislosti poznamenajme, že už Tomáš Akvinský rozlišoval dve cesty k odhaleniu/spoznaniu
božej existencie – cestu rozumu a cestu viery. Podľa Tomáša je racionálne možné potvrdiť existenciu Boha, teda
prostredníctvom poznania účinkov vo svete spoznať ich
príčinu. Je to filozofická, racionálna cesta, ktorá nie je dostupná pre všetkých, keďže je k nej potrebné náročné filozofické vzdelanie. Aj napriek tomu, že Boha je možné
poznať rozumom, je to zložitý proces a filozofické predstavy o Bohu sú neraz nesprávne. Keďže nie všetci ľudia
majú schopnosti a predpoklady poznať Boha racionálnou
cestou, prijímajú ho cestou viery. Schaeffler teda obnovuje starú otázku o možnosti odhalenia autora z textu „knihy sveta“. Prvým problémom je, či sa svet vôbec dá chápať ako „kniha“ a či sa v prípade kladnej odpovede otvára
možnosť pre filozofické hovorenie o Bohu. Môžeme hovoriť o svete ako o knihe ktorá je čitateľná a vedie k odhaleniu božského Autora?
Položme si otázku, či nemecký autor neotvára zbytočne problematiku, ktorú zrejme väčšina filozofov považuje dnes za vyriešenú resp. ukončenú. Dnes sa zdá byť na
pôde filozofie zložité, či priam nemožné chápať svet ako
jedno veľké literárne dielo, z ktorého dokážeme „vyčítať“,
kto je jeho autorom. Prvým problémom je chápanie sveta
samotného, ďalším je urobiť krok k jeho transcendentnému autorovi. Nemecký autor kladie zložité otázky, medzi
nimi i nasledovnú: jestvujú indície či náznaky toho, že svet
za svoju „čitateľnosť“ vďačí nie sám sebe, ale jeho božskému autorovi? Domnievam sa, že tu vyvstáva ďalší filozofický problém – ako chápať filozoficky „čitateľnosť“ sveta
a ako ju vysvetliť? Pýta sa tým, či jestvujú náznaky resp.
známky toho, že svet sa pre nás stáva nečitateľný vtedy, ak
ho nechápeme ako knihu pochádzajúcu od božského autora. Môžeme predpokladať, že viacerí filozofi by voči nemu
namietali a tvrdili: svet je pre človeka „čitateľný“ i vtedy,
ak nie je chápaný ako dielo Boha. Domnievam sa, že Schaefflerove texty podnecujú nielen k viacerým otázkam ktoré treba vyjasniť, ale aj ku kritike. Je to kresťanský autor
a jeho východiská a spôsob myslenia nekorešponduje s inými typmi racionality, s odlišnými filozofickými pozíciami.
Dôležité sú u neho dve otázky: 1. môžeme svet pochopiť, porozumieť mu iba vtedy, ak sa pýtame na jeho autora?, 2. jestvujú vo svete samom odkazy či náznaky, ktoré
nás privedú k tomu, že svetu porozumieme v dostatočnej
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miere iba vtedy, ak sa pýtame na pôvodcu tohto veľkolepého „textu“? Inými slovami – prichádzame pri našom poznávaní sveta k tomu, že jediná možnosť ako mu skutočne
porozumieť, je chápať ho ako knihu napísanú Bohom? Má
svet skutočne takúto podobu?
Autor neobchádza ani myšlienku, podľa ktorej si text,
resp. v jeho prípade svet stačí sám, nie je potrebné sa pýtať
na jeho autora. Text hovorí sám zo seba, vieme mu porozumieť bez toho, aby sme ho vysvetľovali z vyššej príčiny,
resp. hľadali jeho pôvodcu. V tomto spôsobe uvažovania
je svet sebestačný a nemáme dôvody pýtať sa ďalej. Pripomeniem, že takto číta svet veľká skupina ľudí, konkrétne ateisti, ľudia ktorí nemajú náboženskú skúsenosť. Dalo
by sa pripustiť, že pre nich je tiež svet knihou, avšak „uzatvorenou“, text tu vypovedá sám zo seba a neodkazuje ponad seba. Neveriaci človek nemusí mať skúsenosť, ktorá
ho vedie či pobáda klásť si otázku o Bohu. Nemecký filozof si sám kladie otázku, či jeho prístup v službe dobrému úmyslu nespôsobuje násilie úplne profánnym, každodenným skúsenostiam. Predpokladám, že viacerí by jeho
postoj takto chápali; ako násilné hľadanie Boha v profánnych ľudských skúsenostiach, ako ich jednostranný výklad, ktorý vychádza z jeho náboženskej skúsenosti.
Čitateľovi Schaefflerových textov nie je, resp. nemusí
byť celkom jasné, ako by mal pozorovateľ sveta, konkrétnejšie „knihy sveta“ odhaliť či vypátrať jej jediného autora. Často sa ukazuje, zvlášť v oblasti filozofie, pre ktorú je takéto čítanie nášho sveta úlohou, opačný výsledok
než by očakával Schaeffler. „Čitateľ“ neraz odmieta existenciu jej transcendentného autora. Stotožňujem sa s myšlienkami nemeckého autora Ch. Tappa, či je vôbec korektné hovoriť o jednej knihe sveta a nie skôr o „viacerých
knihách“. Nemalo by byť práve najskôr demonštrované,
že ide o jeden svet, bez toho, aby to bolo už vopred predpokladané? A ďalej: od jedného autora môžu predsa pochádzať viaceré knihy, alebo za množstvom kníh môžeme nájsť viacero autorov. Pokiaľ Schaeffler bude ako premisu brať to, čo je nejasné a čo by malo byť zdôvodnené,
celý jeho zámer je pochybný. Ch. Tapp výstižne poznamenáva, že Schaeffler má želanie nájsť jeden základ rozdielnych svetov skúsenosti, no otázkou zostáva, či skutočnosť
naozaj zodpovedá tomuto želaniu.4

val a ukázal, že svet sa pre nás stáva čitateľnou knihou až
prostredníctvom vlastnej činnosti subjektu. Subjekt tým
ale v knihe sveta nenachádza iba sám seba, neodzrkadľuje
v nej svoju podobu, ale sa stretáva s novým, „cudzím“, ktoré sa pre neho môže stať mierou jeho kritického seba-hodnotenia. Týmto spôsobom sa uskutočňujú viaceré, štrukturálne od seba odlišné kontexty, ktoré sa však prelínajú. Čo
to znamená pre problematiku čítania v knihe sveta?
Kniha sveta sa rozčleňuje na množstvo rozličných kníh
a v každej sa nachádzajú aj „citáty“ z iných kníh. Ak zanecháme obraznú rovinu, znamená to, že napr. obsahy našej
estetickej skúsenosti sú prítomné aj v náboženskom kontexte, obsahy náboženskej skúsenosti v kontexte teoretickej alebo mravnej skúsenosti, a pod.. Takto je konštituovaná jednota nášho sveta a skúseností. Naše skúsenosti nie
sú izolované, sme „jednotnou“ bytosťou, ktorá pristupuje
k jednotnému svetu, i keď rozčlenenému do plurality kontextov. Na jednej strane si teda musíme byť vedomí rôznych druhov našich skúseností, na strane druhej ich nemôžeme chápať izolovane, bez začlenenia do jedného celku.
Zaiste by sme uvedené Kantove úvahy mohli akceptovať. Problematickým sa už ale môže javiť ďalší Schaefflerov krok, podnietený opäť Kantovou filozofiou. Píše:
„Odkry v „texte“ tvojho skúsenostného sveta vždy konkrétne podoby, v ktorých ťa Boh používa (vyžaduje) pre
službu účinného dosvedčenia jeho prichádzajúceho kráľovstva a zároveň ťa robí schopným k naplneniu tejto úlohy.“5 V našich skúsenostiach sme konfrontovaní s nárokmi (požiadavkami) Boha, ktoré majú špecifickú podobu. Boh sa človeku prihovára určitým spôsobom. V konečnom dôsledku to znamená, že jednotlivý obsah každej
z kníh sveta môže byť primeraným spôsobom pochopený
iba vtedy, ak v každej knihe spoznávame podpis jediného
božského autora.
„On napísal knihu sveta tak, že k nám hovorí v nároku
veci a zároveň v slobodnej odpovedi, ku ktorej nás tento
nárok uspôsobuje. ...Oslobodzujúca sila skúsenosti, ktorú
vykonávame, je podpisom, na ktorom spoznávame božského autora a jeho oslobodzujúcu slobodu.“6

Prínos Kantovej filozofie pri traktovaní tohto problému
spočíva podľa Schaefflera v nasledovnom. Kant sa domnie-

Klasické dôkazy Boha môžu tak byť pochopené v novom svetle, akoby pretlmočené do súčasnosti – sú výzvou
čítať v knihe sveta. V pôvodných dôkazoch bol Boh chápaný ako „prvý hýbateľ“ či „posledný cieľ“, ktorý je veľmi vzdialený od súcien tohto sveta. Ak podľa Schaefflera zdôrazníme myšlienku čítania v knihe sveta, Boh sa
už nebude javiť ako vzdialený, nedostupný, neosobný, ale

4. Irlenborn, B., Tapp, Ch., (Hg.): Gott und Vernunft. Neue Perspektiven zur Transzendentalphilosophie Richard Schaefflers. Verlag Karl
Alber : Freiburg/München, 2013, s. 148. Vašek, M.: Reinterpretácia morálneho dôkazu Boha? Poznámky k filozofii Richarda Schaefflera. In:
Etika vo svetle pravdy: sloboda, hodnoty, identita, čin, pravda. Nitra :
Dielo sv. M. Kolbeho, 2014, s. 95-109.

5. Schaeffler, R.: Philosophische Einübung in die Theologie. Band
2: Philosophische Einübung in die Gotteslehre. Verlag Karl Alber :
Freiburg/München, 2004, s. 358.
6. Schaeffler, R.: Philosophisch von Gott reden. Überlegungen zum
Verhältnis einer Philosophischen Theologie zur christlichen Glaubensverkündigung. Verlag Karl Alber : Freiburg/München, 2006, s. 179-180.
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bude prítomný v našich skúsenostiach rovnako, ako autor
na každej stránke jeho knihy.
V Schaefflerových textoch sa viackrát objavuje myšlienka otvoreného postoja voči realite. Človek je bytosťou,
ktorá je konfrontovaná s niečím, čo je mimo neho, čo on
neovláda, čím nedisponuje. Nemôže k realite pristupovať
zaujato, s predsudkami, s vopred hotovými odpoveďami,
či „nastaveným“ poznávacím prístupom. Schaeffler tak
zdôrazňuje aspekt možnosti zmeny jednotlivca, jeho chápania seba a sveta okolo neho. Čítanie (vrátane „čítania
sveta“) chápe ako proces vzdelávania a formovania. Ako
už bolo uvedené, dobrá kniha človeka „in-formuje“, kde
výraz „formovať“ máme chápať v pôvodnom slova zmysle. Znamená to, že nás núti k zmene myslenia a tak mení
aj samotný spôsob (formu) myslenia. Učíme sa napr. to čo
sme vedeli a poznali, vnímať novým spôsobom.
Schaeffler vo svojej filozofii hovorí o hermeneutickom
prístupe ku skutočnosti, „hermeneutickom rozume“, o meniacej sa realite, s ktorou sa konfrontuje ľudská racionalita, o dejinnej kontextuálnosti nášho prístupu k nej. Stále je
však pred ním predstava jednej reality, ktorú rozum poznáva ako konštituovanú Bohom. Z toho pre človeka vyplývajú
požiadavky univerzálneho charakteru. Odpovedanie na ne
v princípe nemôže viesť k diferencovaným morálnym postojom, resp. ich dialektika je prekonaná práve odvolaním
sa na jediného Zákonodarcu. Nemecký filozof je takto vystavený kritike nielen ateistických, ale aj postmoderných filozofov. Najmä postmoderná filozofia zvýraznila pluralitu
svetov, skúseností, interpretácií a odmietla predstavu jedného (a jednotného) sveta a jediného výkladu reality.
Záver
Nesporne poznáme veľa ľudí i z blízkeho okolia, ktorí skutočnosť nevnímajú tak ako my, dokonca sa s nami
rozchádzajú v podstatných otázkach (v otázke existencie
Boha, pôvodu sveta a človeka, v chápaní cieľa ľudskej bytosti, v riešení morálnych dilem). Iste by ich kresťanský
autor a filozof – akým je i Schaeffler – nechápal ako nezodpovedných alebo povrchných. Napriek tomu zásadné
a priepastné rozdiely zostávajú.
Domnievam sa, že z vlastného „pozorovania“ sveta okolo nás môžeme neraz vyvodiť záver, že ľudia skôr zostávajú po celý svoj život spätý s tým, čo prijali vo svojej
mladosti. Týka sa to najmä životného presvedčenia, viery a náboženstva, ktoré sú trvalé. „Čítanie sveta“ nevedie
ľudí k zmene vlastných postojov, k opusteniu viery, k prechodu „na opačnú stranu“. Vidíme často opačnú tendenciu – upevnenie sa vo vlastnej pozícii. Teda napr. ateista
sa utvrdzuje vo vlastnom presvedčení a nachádza vo svete veľa dôvodov pre svoj postoj, veriaci sa pridŕža vlastnej viery. Svet pre mnohých iba potvrdzuje neprítomnosť
Boha, jeho „smrť“, dejiny z ich pohľadu nevypovedajú
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o starostlivom Bohu. Ako uvádza vo svojom texte J. Uram:
„...neveriaci už verí, že Boh nie je, nech sa filozofi a teológovia akokoľvek usilujú. Bertranda Russela sa raz pýtali, čo by povedal, ak by po smrti prišiel k Bohu a ten by sa
ho spýtal, prečo bol nevercom. Ten odpovedal: „Povedal
by som: «Nedostatok evidencie, Bože! Nedostatok evidencie.»“7 Pre veriaceho je zasa každý deň potvrdením jeho
existencie, prijatím darov Boha. Z môjho pohľadu Schaeffler túto skutočnosť nedostatočne zdôrazňuje. Pochopiteľne je jeho zámer iný, no z tejto perspektívy môžu pôsobiť jeho texty o čítaní v „knihe sveta“ jednostranne.
Na druhej strane ale považujem za Schaefflerov prínos
opätovné premýšľanie a hľadanie prienikov náboženského
a nenáboženského myslenia. V rámci filozofie necháva neustále živú otázku, akým spôsobom sa božský svet dotýka ľudského a ako môže človek tieto dotyky odhaliť. Božie
oslovujúce slovo v „knihe sveta“ je možné postrehnúť, dôležitá je pripravenosť človeka. Filozofia si nemôže prestať
klásť otázku o Bohu, o tom, ako Boh pred človeka „predstupuje“, ako ho oslovuje, aký „text“ pred neho kladie.
Táto práca vznikla v rámci projektu Christian Philosophy in Central
and Eastern Europe (ID 443.20132321/21885).
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Pokušenia
pastoračných pracovníkov
očami pápeža Františka
Cieľom článku je priblížiť posolstvo druhej kapitoly
exhortácie pápeža Františka - Evangelii Gaudium. Druhá časť uvedenej kapitoly nesie názov „Pokušenia pastoračných pracovníkov“. To, že ide o zaujímavý a miestami možno až príliš kritický obsah, prezrádza už samotný
nadpis. Pre správne pochopenie je potrebné hneď na úvod
poznamenať, že cieľom pápežových slov nie je kritika pre
kritiku, ktorú si média často interpretujú svojím vlastným
spôsobom. Je zrejmé, že úmyslom Svätého Otca nie je poskytovať materiál neprajníkom Cirkvi, ale že práve naopak, veľmi mu záleží na obraze Cirkvi, aby čo najvernejšie vo svete sprítomňovala Krista, a preto ju vyzýva na pokánie. Je totiž presvedčený, že obnova Cirkvi, ktorú sám
pred svetom reprezentuje, musí začať vnútorným obrátením jej členov. Už Druhý vatikánsky koncil zdôraznil požiadavku neustáleho pokánia: „Cirkev je svätá, a predsa
sa stále potrebuje očisťovať”(LG,8). Nadväzujúc na tohto
učenie pápež František pokračuje v línií svojho predchodcu Benedikta XVI., ktorý veľmi citlivo vnímal prítomnosť zla uprostred Cirkvi. Jozef Ratzinger ešte ako kardinál v meditácii krížovej cesty na Veľký piatok napísal o
„špinavom odeve a tvári Cirkvi“ a zdôraznil, že „sme to
my sami, ktorí ju špiníme“. Prefekt Kongregácie pre náuku
viery otvorene hovoril o „špine v Cirkvi“ a vyjadril ľútosť
nad tým, že „Cirkev vyzerá ako topiaca sa loď, do ktorej
vniká zo všetkých strán voda“. V podobnom duchu sa vyjadril potom už ako pápež počas apoštolskej cesty v Portugalsku, keď povedal, že „utrpenia Cirkvi prichádzajú z jej
vnútra, z hriechov, ktoré existujú vo vnútri Cirkvi“. Jeho
nástupca na Petrovom stolci, František, na základe svojej
dlhoročnej pastoračnej skúsenosti už prechádza ku konkrétnym oblastiam prítomného zla a otvorene pomenúva
problémy či pokušenia, ktorým členovia a predstavitelia
Cirkvi musia čeliť.
Pápež František začína svoje uvažovanie poukázaním na
príklady obetujúcich kresťanov, ktorí konajú rôzne služby
nezištnej lásky: „Prínos Cirkvi pre súčasný svet je naozaj veľký. Naša bolesť a naša hanba pre hriechy niektorých členov Cirkvi, aj pre naše vlastné, nám nesmú dovoliť, aby sme zabudli na kresťanov, ktorí svoje životy obetujú s láskou“ (b. 76). Je preto potrebné poďakovať a oceniť službu všetkých tých, ktorí pracujú v nemocniciach, v
hospicoch a sprevádzajú ľudí v ťažkých chvíľach zomierania, ako aj všetkých, ktorí na najchudobnejších miestach
pomáhajú tým najbiednejším a opusteným, a tak im sprí-
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tomňujú Božiu lásku. Aj napriek tomu, že média sa usilujú
informovať predovšetkým o škandáloch Cirkvi a vykresľovať ju v negatívnom svetle, títo ľudia nám ukazujú, čím
skutočne Cirkev bola a je. A ani zlyhania jednotlivých členov Cirkvi nám nemôžu zatieniť toto silné svedectvo kresťanskej služby. Je dobré na to nezabúdať a neustále si pripomínať veľké vzory kresťanského života - množstvo svätých, ktorých tak v minulosti ako aj dnes Pán posiela svojej Cirkvi.
Majúc pred očami túto silnú skúsenosť viery Cirkvi
a jej prínos pre človeka a spoločnosť, pápež František prechádza k jednotlivým pokušeniam pastoračných pracovníkov. Pozornosť zameriava osobitným spôsobom na tých,
ktorí pracujú na poli pastorácie a evanjelizácie, lebo od
nich vo veľkej miere závisí obraz a charakter Cirkvi. Svoje myšlienky a postrehy formuluje do dvoch výziev a štyroch imperatívov:
„Áno výzve misionárskej spirituality“
Svätý Otec konštatuje, že u mnohých ľudí, vrátane zasvätených osôb, je možné vnímať „prehnanú starosť o
vlastné priestory autonómie a oddychu, ktorá ich privádza k tomu, že svoje úlohy berú len ako prívesok k životu,
akoby neboli súčasťou ich vlastnej identity“ (b.78). Často sa totiž stáva, že u pastoračných pracovníkov namiesto
zápalu a nadšenia pre evanjelizáciu prevláda postoj individualizmu a egoizmu spojeného strachom o vlastné pohodlie. Ak sa k tomu pripojí negatívna verejná mienka týkajúca sa Cirkvi, môže vzniknúť „akýsi druh komplexu
menejcennosti“, ktorý spôsobuje „ukrývanie svojej kresťanskej identity“ (b.79). Podľa Svätého Otca vzniká tak
začarovaný kruh: títo ľudia „nie sú šťastní z toho, čo robia a čím sú“, a preto sa „necítia stotožnení s poslaním
evanjelizovať“ a tento stav v konečnom dôsledku „veľmi
oslabuje ich službu“(b. 79). Iba ten, kto má sám skúsenosť viery a je vnútorne presvedčený o kráse života s Bohom, môže autenticky a s nadšením ohlasovať evanjelium.
Len veľmi ťažko môžeme zapáliť srdce druhého človeka,
ak naše vlastné srdce je studené a nehorí. V tejto súvislosti František upozorňuje aj na problém relativizmu. Je zaujímavé, že sa tu nemyslí doktrinálny, ale praktický relativizmus, ktorý je však podľa pápeža „ešte nebezpečnejší“ (b.80). Praktický relativizmus totiž „spočíva v ta-
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kom konaní, akoby Boha nebolo“ (b. 80). „Stojí za to všimnúť si, že ešte aj tí, ktorí majú zdanlivo pevné doktrinálne a duchovné postoje, často upadajú do životného štýlu,
ktorý ich privádza k naviazaniu sa na ekonomické istoty
alebo na ľudskú moc a slávu, dosahovanú za každú cenu
namiesto toho, aby svoje životy v misii obetovali za druhých“(b. 80). Je teda možné navonok bojovať za čistotu
viery a brániť pravosť katolíckeho učenia, avšak v skutočnosti dotyčnému vôbec nemusí ísť o dobro Cirkvi a lásku
k dušiam. Môže hľadať v Cirkvi len uznanie, obdiv či ekonomické výhody, pričom vo svojom živote zmýšľa a koná
tak, ako keby Boh neexistoval. Skrývať sa za ortodoxnosť
a vernosť doktríne, a mať pritom tvrdé srdce, neschopné
bratskej lásky, ktoré sleduje len pozemské záujmy, je pre
Cirkev škodlivejšie ako akákoľvek diskusia o jej morálnom učení.
„Nie sebeckej ľahostajnosti“
V dobe, keď Cirkev viac ako inokedy potrebuje misijný
zápal a dynamizmus všetkých svojich členov, mnohí „sa
snažia utiecť od akejkoľvek povinnosti, ktorá by im mohla ubrať z voľného času“ (b. 81). Jednou z príčin podľa pápeža Františka je skutočnosť, že ľudia cítia silnú potrebu
zachovať si svoj autonómny priestor, ako keby ohlasovanie evanjelia bolo nepríjemnou záťažou a „nie radostnou
odpoveďou na Božiu lásku, ktorá nás povoláva na misiu
a robí nás naplnenými a plodnými“ (b. 81). Každodenné
problémy a snaha vidieť okamžité výsledky svojej námahy spôsobujú, že namiesto radosti často prežívame sklamanie, malomyseľnosť a smútok. „Rozvíja sa psychológia
hrobu, ktorá krok za krokom premieňa kresťanov na múmie z múzea. Sklamaní realitou, Cirkvou a sebou samými žijú v neustálom pokušení prepadnúť melancholickému smútku a beznádeji, ktorá sa zmocňuje ľudského srdca
ako „najúčinnejší elixír démona“ (b. 83). Hoci ohlasovanie evanjelia je vždy spojené s námahou a vyžaduje si čas,
bolo by veľkým nepochopením, ak by pastoračný pracovník pokladal túto základnú činnosť Cirkvi len za nepríjemnú povinnosť, ktorá ho vyčerpáva a ktorú je potrebné
vybaviť v rámci úradných hodín. Ak sa tomu pridá sklamanie zo seba samého, či postupné znechutenie zo správania veriacich, je už len malý krôčik k vnútornej uzavretosti, zatrpknutosti a k vyhýbaniu sa kontaktu s ľuďmi.
„Nie sterilnému pesimizmu“
Jedno z najväčších pokušení, ktoré potláča zápal a nadšenie, je podľa Svätého Otca „pocit porazenia, ktorý z nás
robí nespokojných, skleslých pesimistov so zamračenou
tvárou“ (b.85). Ťažko je vyhrať, ak sa už vopred pochybuje o víťazstve. „Kto začína bez dôvery, ten už dopredu
prehral polovicu bitky.“ (b. 85) Pápež František všetkým
skeptikom pripomína, že „duch porazenectva je bratom
pokušenia oddeľovať pšenicu od kúkoľa pred naplnením
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času“(b. 85). Kresťanské víťazstvo je vždy spojené s krížom, ktorý je symbolom a dôkazom toho, že dobro je silnejšie ako zlo a že nakoniec má predsa posledné slovo. Aj
keď sa zdá, že v dnešnom svete dominuje zlo, predsa musíme veriť v silu a víťazstvo dobra a vedieť čakať na pôsobenie Božej milosti v srdciach ľudí. Je to nevyhnutný
predpoklad a postoj Pánovho učeníka. Kto v pohľade na
šíriace sa zlo rezignoval a nemá trpezlivosť čakať až do
žatvy, veľmi ťažko obstojí v službe slova. Svet okolo nás
nie je čierno-biely, nikto nie je celkom zlý, v každom je
kúsok dobra, ktoré je potrebné objaviť. Musíme sa preto
učiť pozerať sa na človeka Božími očami a vidieť ho takého, akého ho chce mať Boh. Bez vnútorného zápalu a dôvery v Božiu pomoc sa ťažko môžeme dotknúť srdca blížneho a očakávať jeho obrátenie.
„Áno novým vzťahom vytvoreným Ježišom Kristom“
V dobe, keď technika prekonáva všetky vzdialenosti a komunikácia prebieha cez sociálne siete, cítime viac
ako doposiaľ potrebu „objaviť a sprostredkovať tajomstvo spoločného života; schopnosť stretávať sa, objať sa,
podoprieť sa navzájom“ (b. 87). Napriek túžbe po vzťahu a vzájomnej blízkosti vpísanej do ľudského srdca mnohí sa snažia utiecť pred ľuďmi a zavrieť sa do pohodlného súkromia, odkiaľ vedú vzťahy len prostredníctvom zariadení, cez obrazovky a systémy, ktoré možno kedykoľvek zapnúť a vypnúť ovládačom. Podľa pápeža Františka, mnohí kresťania by chceli „Krista len čisto duchovného, bez tela a bez kríža“ (b. 88). „Evanjelium nás však
pozýva nebáť sa riskovať stretnutie s tvárou druhého človeka; s jeho fyzickou prítomnosťou, ktorá je naliehavá”.
Autentická viera v Krista je neoddeliteľná od daru seba
samého pre blížneho, ktorý žije v mojej prítomnosti. Nie
je možné milovať Boha a vstúpiť s ním do opravdivého
vzťahu, ak nemilujem blížneho, ak mu neviem vo svojom
srdci urobiť miesto, ak sa bojím a vyhýbam jeho prítomnosti. V dobe vyspelých komunikačných technológií, ktoré však neponúkajú fyzickú blízkosť a lásku, pápež František zdôrazňuje, že „viac než ateizmu dnes čelíme výzve
adekvátne odpovedať na smäd mnohých ľudí po Bohu,
aby sa ho nesnažili uhasiť nezmyselnými ponukami alebo
Ježišom Kristom bez tela a bez záujmu o druhého“ (b. 89).
Ak Cirkev neponúkne ľudom otvorenú náruč, ak sa nestretnú s úprimným záujmom a duchovnosťou, ktoré naplnia ich životom skutočným pokojom a radosťou, nechajú
sa zviesť inými ponukami, ktoré ich nerobia ani ľudskejšími, ani šťastnejšími.
„Nie duchovnému zosvetšteniu“
Ďalšie pokušenie pastoračných pracovníkov sa týka
duchovného zosvetštenia, ktoré sa často môže skrývať za „zdanlivú nábožnosť“ alebo „dokonca aj za lásku
k Cirkvi“, pričom v skutočnosti spočíva „v hľadaní ľud-
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skej slávy a osobného blahobytu namiesto Pánovej slávy“
(b. 93). Práve toto vyčítal Kristus farizejom: „Ako môžete
veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu,
ktorú dáva len Boh?!“ (Jn 5, 44) Ide tu o klamný spôsob
hľadania „vlastných záujmov, nie záujmov Ježiša Krista“
(Flp 2, 21). Keďže človek, ktorý sleduje len vlastnú kariéru a slávu, je zameraný predovšetkým na vonkajšok, môže
sa všetko navonok javiť úplne v poriadku. Takéto myslenie sa prejaví až po dlhšom čase a má pre život Cirkvi
horšie následky ako zlyhania „čisto morálneho charakteru“ (b. 93). Svätý Otec nás tu opäť vyzýva ku skúmaniu
a očisťovaniu motívov nášho konania. Navonok sa všetko
môže javiť v najväčšom poriadku, môžem deklarovať tie
najsvätejšie dôvody, ako veľmi mi záleží na šírení Božieho kráľovstva, avšak pravým motívom konania môže byť
v skutočnosti niečo úplné iné.
S postojom zosvetštenia podľa pápeža Františka úzko
súvisí aj „egocentrický prometeovský neopelagianizmus“
(b. 94).Týka sa predovšetkým tých, ktorí sa „spoliehajú len na vlastné sily a cítia sa nadradení nad druhými,
pretože sa riadia určitými normami“ (b. 94). Tieto osoby postupne nadobudnú falošnú „disciplinárnu istotu, ktorá však vedie k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu, v ktorom druhých namiesto evanjelizovania analyzujú i klasifikujú a namiesto toho, aby im uľahčili prístup k
milosti, míňajú energiu na ich kontrolovanie“ (b. 94). Je
tu teda prítomné riziko, že aj v duchovnej oblasti je možné vybudovať si falošný sebaobraz dokonalosti, ktorý vedie k pohŕdaniu, k vyvyšovaniu a k následnému kontrolovaniu tých, ktorí nadobudnuté kritéria nedosahujú. Namiesto úprimného záujmu o človeka a svedectva osobného života sa uprednostňuje princíp kontroly a vzájomnej
nedôvery. V takomto prípade Ježiš Kristus, ohlasovanie
ani konkrétny človek už nestoja v strede záujmu. Venuje sa nadmerná pozornosť „liturgii, učeniu alebo prestíži Cirkvi, avšak bez toho, aby ich skutočne zaujímalo hlásanie evanjelia uprostred Božieho ľudu“ (b. 95). V takejto
mentalite sa mnohí zdanlivo uspokoja s pocitom, že Cirkev má ešte moc a vplyv, avšak v skutočnosti sú „generálmi porazených vojsk”, ktorí síce ľuďom ponúkajú „inštrukcie, ale sami zostávajú vonku“, keďže „stratili kontakt s realitou utrpenia veriaceho ľudu“ (b. 96). Ak sa pri
ohlasovaní evanjelia stratí kontakt s Božím ľuďom, s jeho
skutočnými problémami, je pravdepodobné, že potom aj
dobre mienené príhovory duchovných pastierov nenájdu
svojich adresátov. Je úplne prirodzené, že každého kňaza poteší plný kostol veriacich, avšak bolo by ilúziou myslieť si, že všetci, ktorí sa formálne hlásia k viere, prijímajú
učenie Cirkvi a žijú podľa evanjelia. Možno by sme ostali prekvapení, keby sme sa dozvedeli, čo si naši veriaci naozaj myslia o Cirkvi a jej predstaviteľoch. Je stále lepšie v
pravde poznať skutočnú situáciu, ako uzavretý do svojho
vnútrocirkevného sveta a liturgického priestoru žiť v ne-
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reálnom svete a byť generálmi, ktorých už málokto berie
vážne a ktorí postupne strácajú vplyv na dianie v spoločnosti. Svätý Otec nás preto s veľkou naliehavosťou varuje pred týmto postojom: „Nech nás Boh chráni od zosvetštenej Cirkvi, ktorá sa ukrýva pod duchovným a pastoračným závojom!”(b. 97) Duchovná prázdnota a povrchnosť
vedie len k „hľadaniu moci, prestíže, pôžitku alebo ekonomickej istoty“(b. 98).
„Nie vojne medzi nami“
Svätého Otca Františka veľmi trápi, že aj uprostred Božieho ľudu je veľa konfliktov, hádok a vzájomných napätí.
Namiesto žiarivého bratského spolunažívania medzi kresťanmi často vládne závisť a žiarlivosť. „Som preto veľmi
nešťastný, keď v niektorých kresťanských spoločenstvách,
ba dokonca aj medzi zasvätenými osobami vidím, že dávajú priestor nenávisti, rozdeleniu, klebetám, ohováraniu, pomste, žiarlivosti, túžbe presadiť vlastné myšlienky
za akúkoľvek cenu, dokonca aj za cenu prenasledovania,
ktoré vyzerá ako neúprosný hon na čarodejnice. Koho chceme evanjelizovať takýmto správaním?“ (b. 100) Ak by
niekto neveriaci zvonku prišiel na nejaký čas do našich
cirkevných spoločenstiev a komunít, zatúžil by tam ostať?
Našiel by tam srdečné prijatie, vzájomnú lásku a otvorenosť? Alebo by musel konštatovať, že cirkevné spoločenstvo sa svojím správaním ničím nelíši od iných svetských
pracovných kolektívov, kde dominuje žiarlivosť, klebety,
ohováranie, snaha presadiť sa na úkor druhého. Vo verejnom politickom živote sme často svedkami toho, že ak má
niekto iný názor, je vnímaný ako nepriateľ, a preto oponentov, ktorí s nami nesúhlasia, je potrebné odstrániť alebo aspoň zdiskreditovať. Ak by sa podobná mentalita dostala aj do cirkevných prostredí, bolo by to v hlbokom rozpore s evanjeliom a namiesto príťažlivého kresťanského
svedectva bol by takýto postoj veľkým pohoršením.
Je preto veľmi dôležité, aby sme sa, snažiac v Cirkvi
o opravdivú bratskú lásku, vedome vyhýbali postoju závisti, vyvyšovania, pohŕdania a učili sa tešiť z úspechu
druhých. Každý má rovnakú dôstojnosť, každý je rovnako Bohom chcený, milovaný, a preto si zaslúži našu úctu.
Každý člen cirkevného spoločenstva má svoju skúsenosť,
každý vidí veci trochu ináč ako ja, a preto nemôže byť pre
mňa ohrozením ani súperom, ale darom a veľkým obohatením. Ak sa budeme vzájomne milovať, ak namiesto
závisti a rivality budeme spolupracovať, potom radosti
a úspechy druhých budú aj našimi úspechmi a náš život
v Cirkvi sa stane omnoho ľahším a krajším. Svätý Otec
František na záver pripomína: „Sme predsa všetci v jednej Cirkvi, na tej istej lodi a smerujeme k tomu istému prístavu!“(b. 99)
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Emilio Alberich, Ludvík Dřímal:
Katechetika
Praha : Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-382-6.

Kniha Katechetika od autorov Emilia Albericha a Ludvíka Dřímala z roku 2008 predstavuje manuál o identite, podmienkach a postupoch v oblasti
katechetickej praxe, dejinách katechetiky, o rôznych formách dnešnej katechézy aj o vzájomnom vzťahu medzi
katechézou a inými formami služby
slova. Prof. Emílio Alberich je emeritný profesor katechetiky na saleziánskej univerzite v Ríme, autor mnohých
publikácií a Doc. Dr. Ludvík Dřímal,
Th.D., je vyučujúcim na Katedre kresťanskej výchovy na CMTF Univerzity
Palackého v Olomouci. Katechetika je
štrukturovaná do jedenástich kapitol,
ktoré ponúkajú poznatky z rôznych
oblastí katechetiky. Autori sa v publikácii venovali katechetike vo všeobecnosti a snažili sa čitateľovi ponúknuť
základy, my sa v recenzii zameriame
na vybrané témy.
Na začiatok by bolo vhodné ozrejmiť pojmy katechetika a katechéza.
Katechetika je samostatný vedný odbor zaoberajúci sa katechézou, ktorý
autori umiestňujú medzi oblasť teológie a pedagogiky (s. 10). Vo vedeckej rovine ide na jednej strane o pastorálnu teológiu a na druhej strane o didaktiku náboženskej výchovy. V rovine praxe ide o pastoráciu (službu slova) a na druhej strane o výchovnú prax
(náboženskú výchovu). Už názov knihy nám evokuje, že publikácia nebude
o jednej katechetickej oblasti (len iniciačná katechéza alebo len katechéza
rodín, či školská katechéza), ale je to
všeobecná publikácia o samostatnom
vednom odbore, ktorá obsahuje všetky
zložky katechetiky - je to katechetika
„v kocke“. Na rozdiel od katechetiky,
katechéza je už proces, ktorý je nadstavbou nad prvotnou evanjelizáciou kerygmou. Neexistuje pre ňu jednotná
definícia. Autori ju však súhrnne de-

finujú ako každú formu služby Cirkvi
Božiemu slovu, ktorá je zameraná na
pomoc pri zrení kresťanskej viery jednotlivcov aj celých spoločenstiev (s.
50). Autori katechézu predstavujú tiež
ako učenie viery, prehlbovanie viery,
cestu viery k zrelosti. Katechéza obsahuje isté dôležité kroky a to sú: záujem
o evanjelium; obrátenie ako základné
rozhodnutie rozchodu so zlom a prijatie novej mentality a nového spôsobu života; priľnutie ku Kristovi behom osvojovania si kresťanského spôsobu života - učeníctvo, ktoré privádza
k výslovnému vyznaniu viery; napojenie na Krista a začlenenie do Cirkvi
skrze sviatosti kresťanskej iniciácie
ako skúsenosť exodu a ponorenia do
Kristovho veľkonočného tajomstva;
pokračovanie cesty viery k zrelosti. To
je dynamika viery, ktorá predpokladá
chuť človeka ísť vpred. Je to objavovanie niekoho nepoznaného, a predsa láska tohto nepoznaného nás ženie
vpred bez toho, aby sme ho poznali.
V publikácii sa veľký dôraz kladie
na Božie slovo. Ním katechéta oslovuje. V skutočnosti oslovuje samotným
Kristom - vteleným Slovom. Oslovuje
aj cestou, pravdou a životom. Oslovuje
živým Slovom, ktoré má moc pretvárať životy, ba viac - má moc slovami
kňaza chlieb a víno premeniť v Boha.
Azda nemá moc premeniť srdcia ľudí?
Môže sa tu naskytnúť otázka, ako je
možné, že niektorí sa po oslovení rozhodnú pre evanjelium a niektorí nie?
Nakoľko je úlohou katechétu osloviť
a „obrátiť“ a nakoľko je tu potrebná
Božia milosť, ktorá v človeku pôsobí?
Kde sú mantinely, za ktoré sa už nedá prejsť k srdcu človeka? A naopak
ako ďaleko je katechéta povinný zájsť,
aby bola misia z jeho strany splnená?
Aká je cesta k tým, ktorí vyrastajú v
spoločnosti popierajúcej kresťanstvo?

Možno je cesta v hľadaní styčných
bodov medzi „svetom“ a „kresťanstvom“. Jeden z týchto styčných bodov
môže byť transcendencia. Každý totiž
túži po niečom, čo ho presahuje. Každý túži po nedeli ako dni oddychu, túži po sviatkoch, po radostnom živote,
stretnutí s priateľmi. A už toto je niečo, čo je v človeku božské. Tá túžba,
ktorú Boh dáva do sŕdc a ktorú len on
dokáže naplniť je tá platforma, na ktorej sa dá budovať vzájomný vzťah medzi svetom a náboženstvom.
Katechézu si dovolím nazvať božsko-ľudskou činnosťou, a preto tam
musí byť aj ľudský prvok, teda nejaké
metódy, ktorými sa katechéta priblíži
ku katechizovanému. Ako autori sami
podotýkajú, v katechéze existuje napätie medi obsahom a metódu a je tendencia prikláňať sa na jednu, či druhú
stranu. Zástancovia obsahu pred metódou presadzujú výrok „vernosť Bohu a vernosť človeku“ akoby bola metóda vernosťou človeku a obsah vernosťou Bohu. Niektorí teológovia úplne potierajú pedagogickú kompetenciu a vnímajú ju ako zbytočnú. Trvajú na tom, že rast viery má charakter
nadprirodzený a akákoľvek činnosť
človeka je zbytočná (s. 177). Avšak naskytá sa tu Pavlova otázka: „Ale ako
môže niekto Boha vzývať, ak v neho
neverí? A ako môže uveriť, ak o ňom
nepočul? A ako počujú, keď im Božie slovo nikto nezvestoval?“ (Rim 10,
14). Čo je teda katechetická metóda?
Je to akési pôsobenie na človeka, v katechéze by to malo byť pôsobenie na
rozum (myseľ) a na srdce (dušu) poslucháča. Autori Katechetiky spomínajú
štvoro možných interpretácií pojmu
metóda. Avšak iste nenahraditeľná je
aj samotná osobnosť katechétu, ktorej
sa venuje posledná kapitola s názvom
Identita a formácia katechétov. Otáz-
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ka znie : aký má byť katechéta? Autori odpovedajú trojdimenzionálne a to:
katechéta má byť, vedieť a vedieť konať. Osobnosť katechétu má byť predovšetkým presvedčivá a dôveryhodná v rovine prirodzenej aj v rovine viery. Najprv má byť človekom a potom
katechétom, jednoducho povedané má
byť formovaný po intelektuálnej aj
duchovnej stránke. Prirodzená zrelosť
je podľa autorov platformou na zrelosť
viery. Katechéta má byť osobnosť zapálená pre Krista a pre druhých. Má
ohlasovať tak, aby tí, ktorým bude
hlásať Slovo, vedeli, koho ohlasuje.
Samozrejme má mať solídny teologický základ. Má byť schopný vychovávať svojich zverencov, komunikovať,
animovať a tiež plánovať.
Katechéza má oveľa širší záber ako
len školské vzdelávanie. Katechéti sa
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venujú tiež dospelým, rodičom, starým aj opusteným. Venujú sa katechéze všetkých vekových kategórií. Od
predškolskej katechézy v materských
školách, cez rodinnú katechézu, až po
domovy dôchodcov. Poslucháč nie je
len skupina žiakov v triede, dá sa povedať, že je to každý, kto nám ide naproti, je to celá spoločnosť, celý svet.
„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium...“ (Mk 16,15). Myslím, že
katechéza by sa mala viac zameriavať
na komunikáciu nových cirkevných
rozhodnutí, reforiem. Hlavnou otázkou by bolo ako jednoduchým ľuďom
komunikovať závery synod, obsahy
konštitúcií a encyklík. Toto je výzva
do budúcna ako správne nasmerovať
katechézu, aby sme neostali len na rovine detí a mládeže, ale aby sme sa posunuli do rovín, kde je slovo katechétu v dnešnej dobe veľmi potrebné a to

je práve v rodine. Katechetika je kniha, ktorú odporúčam každému poslucháčovi štúdia katechetiky a didaktiky náboženskej výchovy. Ponúka ucelený obraz o podstate, úlohách, cieľoch, metódach či problémoch v katechéze. Ak sa do nej začítate so záujmom nájsť odpoveď na otázku: „Ako
mám katechizovať?“ odpoveď ťažko
nájdete. Ide skôr o široký teoretický
základ toho, čo je katechetika. Otázku ako katechizovať je potrebné opýtať sa toho, koho Emauzskí učeníci nespoznali, ale keď k nim hovoril, horeli im srdcia.
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MILOSRDENSTVA
Walter Kasper: Milosrdenstvo
W
Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu
Zá
Fundovaná štúdia renomovaného teológa WalteF
ra Kaspera o Božom milosrdenstve hĺbkovo analyzuje, ako milosrdenstvo chápe ﬁlozoﬁa, Biblia,
ly
dogmatická teológia, Cirkev, ako ho uchopili iné
d
náboženstva, aký je jeho význam z pohľadu hlavnén
ho prikázania lásky, a zároveň poukazuje na Panh
nu Máriu ako na vzor milosrdenstva. Brožovaná,
n
268 strán, 20 €, členovia SSV 17 €
2

Józef Augustyn: Sviatosť zmierenia
Jó
Kniha obľúbeného poľského autora vychádza už v druK
hom vydaní a ponúka návod, ako čo najlepšie nazrieť do
ho
vlastného vnútra a ako sa čo najlepšie zahĺbiť do spyvl
tovania svedomia, ktoré je najdôležitejšou prípravnou
to
časťou sviatosti zmierenia. Určená je tak pre kajúcniča
ka, ako i pre spovedníka. Brožovaná, 88 strán, 4,80 €
ka
Členovia SSV 4,08 €
Č

EDÍCIA PÁPEŽSKÉ DOKUMENTY

BULA, KTOROU SA VYHLASUJE
MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA,

MISERICORDIAE VULTUS
František,
biskup Ríma, sluha sluhov Božích;
tým, ktorí budú čítať tento list,
milosť, milosrdenstvo a pokoj.

96

Misericordiae vultus
Bula pápeža Františka, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
Brožovaná, 40 strán, 2,10 €
Členovia SSV 1,76

Závesný baner
do kostola
70 x 200 cm, 24,90 €
Členovia SSV 21,17 €

Modlitba
Praktická kartička s modlitbou za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva pomôže lepšie sa pripraviť
na výnimočnú udalosť.
0,20 €, členovia SSV 0,17

Dostupné v predajniach Spolku svätého Vojtecha, v internetovom obchode eVojtech.sk,
možnosť objednávky na 033/5907718; objednavky@ssv.sk; www.ssv.sk
Predajne Spolku sv. Vojtecha: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Košice, Michalovce,
Nitra, Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves,
Šaštín, Malacky, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina

