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V budúcom roku pôjde o veľa
Nedávno sme slávili štvrťstoročnicu od novembrovej revolúcie. Ani sa
nechce veriť, že už viac ako dvadsať
rokov uplynulo od tých mrazivých,
ale pre nás tak dôležitých novembrových dní. Spoločnosť v bývalom Československu, a od roku 1993 v Slovenskej republike prešla turbulentným vývojom. Transformácia z jedného režimu na druhý nie je jednoduchá, a v niektorých oblastiach stále
trvá. Dajú sa meniť zákony, prispôsobujeme legislatívu európskych normám, žijeme s pocitom európanstva
a užívame si slobodu. S ľudskou mentalitou je to oveľa ťažšie. Zmeniť vlastné zvyky a myšlienkové schémy nie je
vôbec jednouché. Slovensko je určite krajinou, ktorá za posledné dve desaťročia prešla kus cesty. Sme slobodnejší a snáď aj hrdí na to, čo sme dokázali. Sme však na ceste. Dlhú dobu
sme sa s obdivom dívali na krajiny západnej Európy, veľmi sme si priali žiť
v rovnakom spoločenskom systéme.
Na pocite spolupatričnosti k Európe
sa nič nezmenilo, ale na druhej strane si vo verejnom diskurze nemožno
nevšimnúť tendencie v krajinách bývalého východného bloku nanovo definovať svoje postavenie na starom
kontinente. Nástup demokracie a pluralizmu spôsobil do istej miery stratu
hodnôt, ktoré sa chápali ako spoločenský ideál. Základné ciele sú pre väčšinu týchto krajín dosiahnuté: stali sa
členmi NATO, Európskej únie, vstúpili do Schengenského priestoru a postupne vstupujú do eurozóny. Komunita bez hodnôt, ktoré ju spájajú a cieľov,
ktoré ju motivujú, nedokáže normálne
žiť, môže len prežívať.
V poslednom období sme boli konfrontovaní s niekoľkými udalosťami,
ktoré nám pomáhajú odkrývať realitu. Už niekoľko mesiacov sme svedkami vojnového konfliktu na Ukrajine. Toto nie sú bežné udalosti, ktoré by sa nás netýkali. Anexia Krymu
bola ukážkovým prípadom slabosti
mocností, ktoré sa pasujú do role ga-

rantov svetového poriadku a flagrantným porušením medzinárodného práva. Ukrajine sa stalo čosi podobné,
ako Československu v tridsiatomôsmom. I nám garantovali mocnosti
územnú celistvosť a keď došlo na lámanie chleba, Veľká Británia s Francúzskom nás hanebne vydali Hitlerovi
napospas. Dejiny sa zopakovali. Dohoda z Budapešti garantovala Ukrajine územnú celistvosť. Len kvôli nej
boli Ukrajinci ochotní sa vzdať jadrového arzenálu, ktorý zostal na ich území po rozpade Sovietskeho zväzu. Táto krajina prišla o časť svojho územia
a západné krajiny ponechali Ukrajinu
rovnako napospas osudu.
Povedzme si iný príklad. Pred rokom schválil Európsky parlament
tzv. report Lunachek. Ide o odporúčanie, ktorého cieľom je v podstate liberalizovať rodinné právo, zavádzať
nové právne inštitúty pre spolužitie
osôb rovnakého pohlavia, šíriť rodovú
ideológiu a upraviť výchovno-vzdelávací systém, aby menil pohľad ľudí na niektoré základné hodnoty. Jeho
schvaľovanie bolo spojené s veľkým
zápasom. Tento dokument je fakticky
určený krajinám strednej a východnej
Európy, ktoré vo väčšine prípadov takúto legislatívu nemajú.
Dostali sme sa do absurdnej situácie. Na Slovensku máme dobrý zákon
o rodine. Rastúci tlak na liberalizáciu
rodinného práva a zavedenie inštitútu registrovaných partnerstiev nás núti vytvárať spoločenský tlak, aby tradičná kultúrna matrica o manželstve
a rodine zostala zachovaná. Vždy sme
chceli vstúpiť do Európskej únie. Dnes
zisťujeme, že tento subjekt je stále viac
všade dookola vnímaný ako dekadentný nemravný spolok, kde ľudia síce
majú peniaze, ale nijaké hodnoty. Pre
kresťanov, ktorí sú promótormi európskej integrácie, sa to neľahko počúva.
Situácia je o to komickejšia, že Rusko,
považované za polodiktátorský režim,
získava v západnom svete povesť ob-

hajcu základných prirodzených hodnôt ako je rodina, manželstvo a život
od počatia. Samotní vysokí politickí predstavitelia v Európe občas neoficiálne pripúšťajú, že LGBTI agenda
sa príliš zdôrazňuje. Potom sa nečudujme, ak niektorí hovoria posmešne
o starom kontinente ako o Gayrope.
Z týchto pozorovaní vyplýva niekoľko dôležitých záverov. Krajiny
strednej a východnej Európy by vo
vlastnom záujme mali v procese európskej integrácie viac spolupracovať
a presadzovať vlastné záujmy. Obávame sa, že západná časť kontinentu nemá síl ani úprimný záujem riešiť
s dobrými úmyslami problémy v jej
východnej časti. Mali by to byť krajiny strednej a východnej Európy, ktoré
sa stanú sprostredkovateľmi pre riešenie konfliktov na Ukrajine a v Bosne.
Je chvályhodné, že Slovensko sa
v uplynulom roku pripojilo ku krajinám, ktoré vložili do ústavy definíciu
manželstva. Všetci poslanci, ktorí toto
ustanovenie podporili, si zaslúžia ocenenie za odvahu. Teraz je na rade ďalší
krok: zakotviť v ústave článok, podľa
ktorého nie je možné priznať rovnaké
práva ako manželom iným dvojiciam
alebo skupinám osôb a umožniť im
adopciu detí. Inštitút registrovaných
partnerstiev nie je neškodným prijateľným kompromisom, ale trójskym
koňom na presadzovanie ďalších práv
neheterosexuálnych menšín. Je to vložená noha do dverí. Ak by sme ho zaviedli, je takmer isté, že vďaka súdnemu aktivizmu Európskeho súdu pre
ľudské práva a možno aj nášho Ústavného súdu, by sme v krátkom čase boli
svedkami ďalšej liberalizácie, čo fakticky znamená umožnenie adopcií pre
takéto páry a trestanie tzv. homofóbie.
V sobotu 7. februára 2015 nás čaká
referendum z dielne Aliancie za rodinu, ktorého cieľom je ústavne ukotviť
zákaz adopcií pre páry rovnakého pohlavia a prednostné právo rodičov na
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sexuálnu výchovu detí. Doterajšie signály naznačujú, že jestvuje reálna nádej, aby referendum bolo nielen úspešné, ale aj platné. Podľa podrobného
prieskumu agentúry Focus zo septembra by k takémuto referendu bez kampane išlo až 45 percent voličov. Rovnako je dôležité, že témy referenda
zreteľne podporuje väčšina obyvateľstva, všetky významné cirkvi a politické strany. Veľmi dôležitý bude aj
Národný pochod za život v Bratislave,
ktorý sa uskutoční v septembri. Z pohľadu života Katolíckej cirkvi bude-

Tony Anatrella

me všetci očakávať riadne zasadanie
biskupskej synody o rodine v októbri. Pre Slovensko bude nemenej významná návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v novembri vo Vatikáne.
Katolíci chcú meniť Slovensko. A to
je výborná správa. Nie sme odkázaní,
aby sme sa hlásili k socialistickej alebo liberálnej vízii štátu. Evanjelium
a sociálna náuka: to je naša vízia. Skutočná tretia cesta. Prestaňme sa hanbiť chodiť okolo veže, v ktorej je ukry-

tá, ale vytiahnime ju z nej a všetkým
ukážme jej krásu.
Čaká nás dôležitý rok. Bez pátosu
možno povedať, že na jeho konci už
nič nebude ako predtým. To nie je dôvod na obavu, skôr príležitosť k osobnému angažovaniu sa a vytrvalej modlitbe. Lebo ako hovorí Písmo: „Blažený národ, ktorého Bohom je Pán.“

Rodová ideológia napácha viac škôd
ako marxizmus
Rozhovor s Tonym Anatrellom
Monsignor, čo sa môže stať ľuďom, ktorí nevidia jasne rozdiely
medzi pohlaviami?
Teraz ešte nevidieť dôsledky popierania odlišnosti medzi pohlaviami, ale
o takých dvadsať rokov to bude zrejmé: ak to takto pôjde ďalej, staneme
sa svedkami veľkej krízy identity a šírenia psychických problémov. Skutočnosť sa zmieša s predstavami a nič sa
už viac nebude považovať za stabilné.
Chronická neistota navyše plodí násilné správanie. Dieťa vyrastá zdravo a bezpečne, keď môže zvnútorniť pohlavnú rozdielnosť. Ak nastáva konflikt pri jej akceptovaní, lebo
ho mentalita okolia núti, aby neprijalo rozdielnosť, stáva sa náchylnejšie k
tomu – ako sa to stáva u homosexuálov – , že vyrastá v depresii, je neisté a nie je schopné akceptovať rozdielnosť. Obrovské psychické škody spôsobené rozvodmi, ktoré v súčasnosti
konštatujeme, nie sú ničím oproti tomu, čo môže spôsobiť rodová ideológia pre budúce generácie.
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Hovoríte o narastajúcom šírení
homosexuálneho správania. Je to
len dôsledok prijatia tohto modelu
ako normálneho alebo tiež prevládajúcej narcistickej mentality?
Hovoríme, že narcistická mentalita,
ktorá odmieta inakosť ako prvok nevyhnutný pre naplnenie človeka, uľahčuje homosexualitu. Prípady homosexuálneho správania pribúdajú, pretože
spoločnosť, namiesto toho, aby pomáhala človeku prijať najprv svoje a potom opačné pohlavie, napomáha jeho
regres do infantilnej fázy sexuality, v
ktorej sa inakosť nechápe ako pozitívna. Ak však nebudeme pomáhať dieťaťu, aby vyšlo zo seba samého a prekonalo tieto infantilné fázy, napr. análnu, môže dôjsť k veľmi vážnym problémom: okrem homosexuality sú to alkohol, drogy, bulímia a mnohé iné.
Teda homosexualita nemá fyziologický, neurologický alebo genetický pôvod?

Takmer všetky štúdie sa zhodujú v tom, že tu ide o narušenie psychiky, ako už tvrdil Sigmund Freud.
Muž a žena dozrievajú psychicky tým,
že počas detstva a adolescencie zvnútorňujú vlastné pohlavne rozlíšené telo. Keď sa tak nestane, jednotlivec neakceptuje vlastné skutočné telo a namiesto toho prijíma iné, čo nekorešponduje s jeho osobnou skutočnosťou:
toto imaginárne telo sa líši od skutočného tela.
Vo vašej knihe sa píše, že homosexualita je vlastnícka, vo vzťahu
k inému hľadá vyplnenie nedostatku a nie je schopná darovať sa. Ako
teda môže Cirkev od homosexuálov
žiadať, aby žili v čistote?
Cirkev hovorí, že sexuálne úkony medzi osobami toho istého pohlavia sú svojou vnútornou povahou nezriadené, pretože homosexuál nedokáže vyriešiť svoju frustráciu tým, že sa
spája s tým, kto má rovnaké pohlavie.
Napriek tomu, že prežíva také vzťahy, zostáva neuspokojený. Preto Cir-
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kev ponúka osobám, ktoré sú skutočne homosexuálne (ak nie, môžu podstúpiť terapeutickú liečbu, ktorá ich
privedie k heterosexualite), aby sa zdržiavali praktizovania homosexuality
a snažili sa hľadieť do vnútra a zakladať svoje vzťahy na inej láske, ktorá
môže zahojiť ich ranu, a tou je láska
Krista v Cirkvi. Je to namáhavá cesta,
ale jediná, ktorá umožňuje žiť v tomto
stave v pokoji. Existujú kresťania, ktorí majú takéto sklony a prijímajú ich,
no nechcú ich prejavovať navonok alebo praktizovať. Niektorí môžu mať zlé
skúsenosti a chcú to zmeniť, pričom
nachádzajú vo viere v Krista zdroj
svojej cesty ku šťastiu: v láske Cirkvi
môže každý človek nájsť svoje miesto.
Aký je vzťah medzi rodovou lobby a populáciou, ktorú – ako tvrdia
– reprezentujú? Reprezentujú tieto
nátlakové skupiny naozaj všetkých
homosexuálov?
Homosexuálna lobby robí veľa kriku. Možno to jasne vidieť, keď organizujú manifestácie ako sú pochody Gay
Pride, ktoré sú otvorené aj pre heterosexuálov, aby bola čo najväčšia účasť.
Zostáva však skutočnosťou, že homosexuáli predstavujú veľmi malé percento celkovej populácie. Výskum vo
Francúzsku ukázal, že v roku 2008
len 1,1% mužov a 0,3% žien malo sexuálne kontakty s osobami rovnakého pohlavia, čo nevyhnutne neznamená, že to boli skutoční homosexuáli. Hovorme teda o nepatrnej menšine,
no s veľkou mocou v oblasti politiky
a médií, ktorá chce nanucovať svoj životný štýl väčšine populácie, ktorá nevie, čo sa vlastne deje: médiá majú takú moc a psychologický vplyv, že za
zlého sa považuje už aj ten, kto sa pýta, aby to pochopil. Donútia nás považovať za normálne aj to, čo človek odjakživa vnímal ako evidentne problematické. Dokonca sú zakázané aj diskusie o otázke pôvodu homosexuality.
Teda problém, ktorý sa dotýka len niekoľkých osôb sa mení na
epochálnu otázku. Ako je možné,
že lobby, ktorá reprezentuje len ne-
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patrnú časť populácie, má takúto
moc?
Aby sme pochopili tento fenomén,
musíme ho umiestniť do historického
rámca so začiatkom v päťdesiatych rokoch, keď sa začala rozvíjať ideológia
sexuálneho liberalizmu, ktorá chcela zredukovať sexualitu na jej infantilný a hravý aspekt. Následne sa začiatkom sedemdesiatych rokov začalo tvrdiť, že sexuálny pôžitok je primárnym právom osoby, teda aj dieťaťa. Vtedy sa rozšírila homosexualita
a stala sa legitímnou. Dnes sa nachádzame v situácii, keď sa homosexualita považuje za sexuálnu identitu vďaka intenzívnej práci gay aktivistov vo
všetkých najdôležitejších inštitúciách,
ako OSN a Európska únia, ktoré teraz homosexualitu nanovo zadefinovali. Začiatkom sedemdesiatych rokov
sa gay aktivisti veľmi chceli presadiť,
a preto začali používať verbálne i fyzické násilie: homosexuálne združenia
intervenovali na všetkých lekárskych
kongresoch, a to aj brutálnymi metódami, vytrhnúc mikrofón tomu, kto
sa opovážil vzniesť pochybnosti. Obsadili strategické miesta a infiltrovali
sa aj do správnej rady Združenia amerických psychiatrov. Týmto spôsobom
dosiahli, že homosexualita bola vymazaná zo zoznamu chorôb, a to rezolúciou dosiahnutou hlasovaním po tom,
čo boli všetkým členom vopred zaslané osobné listy: nikdy sa nestalo, aby
bolo odborné stanovisko prijaté hlasovaním. Odvtedy je pre lekárov takmer
nemožné, aby pristupovali k homosexualite aj z odborného hľadiska. Následne Svetová zdravotnícka organizácia i legislatívy jednotlivých štátov
začali popierať existenciu sexuálnej
odlišnosti, pričom najprv akceptovali homosexualitu ako normálnu, potom povolili manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia a nakoniec im
umožnili aj adopciu detí.
Tvrdíte, že homosexuáli trpia. Ak
je to tak, prečo sa nik nebúri a nežiada o pomoc?
Kto pripúšťa, že trpí a chápe, že to
nie je v dôsledku spoločnosti, na ktorú

projektuje svoju mániu prenasledovania, a u ktorej hľadá potvrdenie, ktoré nenašiel u rodiča, často hľadá pomoc. Je však evidentné, že aktivisti
si to buď neuvedomujú, alebo nechcú
z tohto bludného kruhu vyjsť von: hovoria, že netrpia, hoci stále vychádza
na povrch problém depresie, izolácie
a nestability vo vzťahoch. Preto ten,
kto si nechá pomôcť, má často strach
povedať, ako sa veci v skutočnosti majú: sme pochabí, lebo ak sa heterosexuál stane homosexuálom, tak sa mu
gratuluje; no v opačnom prípade sa
ním opovrhuje.
Ako hodnotíte liečbu Roberta Spitzera, najvplyvnejšieho psychiatra minulého storočia, ktorý sa
nedávno ospravedlnil homosexuálom, že konštatoval účinnosť nápravnej terapie doktora Nicolosiho?
Existujú také formy homosexuality,
ktoré sa nedajú zmeniť, iné zasa, ktoré sa môžu vyvíjať a nastúpiť na cestu
smerom k heterosexualite. No tak ako
je potrebné vyvarovať sa represívnym
terapiám, je tiež možné napomáhať
v prekonávaní infantilnej fázy sexuality s cieľom zmeniť orientáciu u tých,
ktorí po tom vnútorne túžia, a teda sú
ochotní spolupracovať. Kto však toto
tvrdí, je prenasledovaný, vrátane Spitzera.
Nikdy sa vám nevyhrážali?
Dochádza k tomu neustále, stáva sa
to všetkým tým, ktorí zastávajú to, čo
zastávam ja. Doteraz ma ešte neudali,
hoci vo Francúzsku už existuje zákon
proti homofóbii: ak si poslanec dovolí
povedať, že rodina má väčšiu hodnotu
ako všetky iné zväzky, je odsúdený na
prvom alebo druhom odvolacom konaní. Z dôvodu slobody myslenia vyhlási zrušenie rozsudku, ale pýtam
sa: ako dlho ešte bude trvať toto prímerie? Rozvíja sa tu ideologická polícia. A keď ideológia potrebuje na svoje presadenie policajnú a súdnu moc,
znamená to, že ideme smerom k totalitnému štátu. Problém spočíva v tom,
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že obyvatelia si v skutočnosti neuvedomujú vážnosť situácie, lebo problémy týkajúce sa homosexuality sú neznáme a hovorí sa o nich ako o tabu.
Aká sa možno proti tejto ideológii postaviť a zastaviť takéto totalitné smerovanie?
Je potrebné povedať pravdu. Cirkev zostala jedinou inštitúciou, ktorá
obraňuje zdravie človeka. Ale je potrebné vynaložiť väčšie úsilie v oblasti vzdelávania: mnohí totiž podporujú a obhajujú túto ideológiu z neznalosti. Často aj kňazi hovoria bez toho,
aby poznali reálny život homosexuá-

lov. Je potrebné čítať Bibliu a spisy sv.
Pavla, ktorý opisuje hrozné dôsledky
spoločnosti, ktorá uznáva homosexualitu. Predovšetkým je potrebné pestovať vzťah s Bohom. Narcizmus, v ktorom sa nachádzame je v skutočnosti
ovocím odmietnutia Boha. A aj sexuálnej odlišnosti, ktorá jediná nás môže
naplniť. V tomto svete, ktorý zabudol
na túto odlišnosť a ktorý nepozná Božiu lásku, človek už viac nevie, kým
je, a nemá viac vzor, ktorý ho formuje,
len ten uniformný, masový. To je dôvod, prečo je dôležitá nová evanjelizácia, o ktorej hovorí pápež, a ktorá od
ohlasovania Kristovej lásky prechádza k človeku, pričom ju možno zakúsiť v Cirkvi a v rodine. Je dôležité vy-

chovávať k tomu, aby sme pre vlastné
naplnenie dokázali vyjsť zo seba samých. Nie náhodou a napriek útokom
pápež neustále hovorí o prirodzenej
rodine. Ešte ako kardinál Ratzinger,
s ktorým som roky spolupracoval ako
člen Kongregácie pre katolícku výchovu, žiadal vypracovať veľmi dôležitý
dokument o výchove a homosexualite
a o potrebe spolupráce medzi mužom
a ženou. Napokon, základom je pastorácia na podporu rodiny a väčšie úsilie
katolíkov pri obrane rodinných a výchovných inštitúcií, aj v politike.
Zdroj: www.tkkbs.sk

Mons. Tony Anatrella, medzinárodne známy psychoanalytik, odborník na sociálnu psychiatriu, docent na slobodných Fakultách filozofie a psychológie v Paríži
a na Kolégiu bernardínov (Collège des Bernardins), konzultor Pápežskej rady pre
rodinu a Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Autor knihy „Teória gender
a pôvod homosexuality“.

Psychologický pohľad na Boha
a vieru v neho
God and Faith in God: A Psychological Perspective
The existence of God and faith in God are concepts which fall within the realm of theology. However, our faith in God
has certain psychological characteristics because the subject of that faith is a human person. Thus, the image of God
is unique in each person since it is set in the context of his or her unique personal experience. Therefore it is plausible
take a psychological perspective when examining these two (God and faith in Him). Drawing on the Christian anthropology, the aim of this paper is to seek a balanced psychological position on the religious arguments such as the
definition of God, faith, religiosity or different levels of religious experience.

Úvod
Psychológia náboženstva skúma rozmanité charakteristiky správania človeka prejavujúce sa v jeho náboženskom živote, ale nezaoberá sa náboženskými pravdami,
tie sú predmetom teológie. Psychológia náboženstva sa
zameriava na skúmanie ľudskej reality, v ktorej sa odohráva život viery.1 Úlohou psychológie teda nie je naprí1. Porov.: Stollberg, D.: Psicologia della religione. In: Arnold
W., Eysenck H. J., Meili R. (Zost.): Dizionario di psicologia. Milano: San Paolo 1996, s. 975-979.
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klad dokazovať existenciu Nadprirodzeného Bytia. Psychológia náboženstva skúma, aké psychologické procesy
sa odohrávajú v ľudskej realite, keď človek vieru nachádza, verí, svoju vieru prejavuje, odovzdáva, prípadne ju
stráca. Vo všetkých týchto prípadoch ide o viac alebo menej pozorovateľné správanie. Milanesi a Aletti2 pripomínajú, že v prípade psychológie náboženstva ide o definovanie náboženskosti (alebo religiozity) a nie náboženstva
ako takého. Psychológia nemá adekvátne nástroje na to,
2. Porov.: Milanesi, G., Aletti, M.: Psicologia della religione.
Torino: Elle Di Ci 1973.
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aby vyjadrovala úsudky o ontologickej realite. Môže sa
vyjadrovať k ľudskej realite natoľko, nakoľko táto realita vstupuje do sféry pozorovateľného správania. To ale neznamená, že jestvuje iba to, čo je pozorovateľné (v zmysle
redukcionistickom a pozitivistickom). Psychológia môže
akceptovať existenciu nadprirodzenej reality, ba dokonca
ju môže považovať za základný princíp pohľadu na človeka. Vždy je to rozhodnutie konkrétneho bádateľa, teoretika či praktického odborníka, pre akú víziu sveta a človeka
sa rozhodne. Náš antropologický pohľad bude postavený
na kresťanskej vízii, v ktorej Najvyšším Bytím je jeden
Boh, poznateľný a konkrétne sa zjavujúci a dávajúci človeku. Viera v tohto Boha sa realizuje v rámci konkrétneho spoločenstva.
Boh ako pojem v psychológii
Psychológia ponúka rôzne interpretácie existencie
Boha. Niektoré teórie ho vidia ako vlastnú projekciu s negatívnym účinkom na život človeka (napríklad Freud) alebo psychologický konštrukt s pozitívnym dopadom na
psychický život človeka (napríklad Jung). Iné teórie hovoria o univerzálnej duchovnosti, v ktorej je Boh stavaný do
pozitívneho svetla, ale nemá konkrétnu podobu (napríklad
v humanistickej psychológii). Vitz3 hovorí, že rôzni autori
psychológie, predovšetkým humanistickej a existenciálnej
psychológie, používajú koncepty, ktoré sú veľmi familiárne pre kresťanskú víziu sveta a človeka (napríklad láska,
sebatranscendencia, sloboda, duchovnosť a pod.). Mnohé
z týchto pojmov sú rovnaké ako v kresťanstve, avšak ich
význam je odlišný. Podobne je to aj s pojmom Boh. Preto
je dôležité správne rozlíšiť, čo pod pojmom Boh rozumie
teológia (respektíve filozofia) a čo zasa psychológia.
Kresťanská filozofia, argumentujúc teóriou o bytí, vidí
Boha ako bytosť absolútnu, svätú, najvyššiu, nadradenú
svetu, osobnú, absolútne nutnú, bez príčiny, existujúcu
samu od seba, a preto večnú a nekonečne dokonalú, ktorá
všetko ostatné stvorila z ničoho.4 Kresťanská teológia čerpá argumenty okrem filozofie predovšetkým zo zjavenia
a tradície a vidí Boha ako neobmedzeného žiadnou hranicou, celkom neporovnateľného, radikálne živého, absolútne jestvujúceho, budúceho a spoľahlivého. Jeho všemohúcnosť sa neprejavuje abstraktne, ale v jeho dejinnej
komunikácii s ľuďmi sa prejavuje veľmi osobne. Vo svojej
podstate je neviditeľný, avšak vo svojom sebadarovaní je
spoznateľný ako láska.5
3. Porov.: Vitz, P. C.: Psychology as Religion. The Cult of SelfWorship. Grand Rapids (MI): Wm. B. Eerdmans Publishing Company
2010.
4. Porov.: Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teologický slovník.
Praha: Zvon – České katolické nakladatelství 1996, s. 40-42.
5. Porov.: Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teologický slovník.
Praha: Zvon – České katolické nakladatelství 1996, s. 40-42. a Barbaglio, G., Bof, G., Dianich, S.: Teologia. Milano: San Paolo
2002, s. 407-457.

Marek Forgáč

Z psychologického hľadiska Boh je pojem vyjadrujúci transcendentnú moc, ku ktorej sa obracia náboženstvo.
Môže ísť o personifikáciu všeobecného princípu sveta,
prapríčiny alebo základu bytia. V monoteizme (a teda aj
v kresťanstve) existuje jediná, transcendentná, vševediaca a všemohúca bytosť, stvoriteľ a sudca, prípadne vykupiteľ sveta.6 Boh je chápaný ako najvyšší predmet viery.
Je to osoba, v ktorú sa verí ako v bytosť s nadprirodzenými vlastnosťami a silami a ktorej prislúcha najvyššia dokonalosť, pravda, dobro, krása a láska. Jednoducho je to
bytosť, v ktorú veriaci človek verí a uctieva ju v náboženskom kulte.7
Základným rozdielom medzi oboma postojmi je, že teológia ponúka koncept zjaveného Boha a psychológia zasa
všeobecný koncept, pri ktorom rozhodnutie výberu necháva na subjekte (bytosť, v ktorú sa verí a ktorú veriaci človek uctieva v náboženskom kulte). V tomto ohľade je to
správne a vtedy psychológia ponúka užitočné informácie
pre náboženstvo, napríklad ako správne viesť pastoračnú starostlivosť.8 Práve vtedy je v psychológii napríklad
vhodný pojem predstavy o Bohu, ktorý nehovorí o ontologickej podstate Boha, ale o mentálnej schéme, ktorú si
človek vytvára o Bohu a o rôznych psychologických vplyvoch, ktoré na túto schému pôsobia, alebo javoch, ktoré
s touto schémou súvisia.
Konfrontácia medzi psychológiou a náboženstvom sa
stáva komplikovanejšou, keď sa psychológia vyjadruje
k ontologickej podstate náboženstva a Boha. Psychológia
sa tak môže stať kvázi-náboženstvom9 a to najmä vtedy,
keď pojmy Boh, spiritualita, či sebatranscendencia majú
svoj pôvod v samom človeku (teda nie sú definované nejakou náboženskou tradíciou). To môže byť zvýraznené
hlavne pri prílišnom zdôrazňovaní pozitívneho charakteru
človeka, pri absencii morálneho imperatívu pochádzajúceho z vyššieho bytia a pri univerzálnom chápaní religiozity,
v ktorom Boh nie je konkrétny. Ak hovoríme o duchovnosti bez konkrétneho Boha, potom sa človek sám sebe stáva
normou a princípom sebatranscendencie.10 Vitz, keď ko-

6. Porov.: Maříková, H., Petrusek, M., Vodáčková, A.
(Zost.): Velký sociologický slovník. Praha: Karolínum 1996.
7. Porov.: Kiczko, L., Košč M., Krsková, A., Marcelli, M.,
Mistrík, E., Sopóci, J., Tóth, R., Zigo, M. (Zost.): Slovník spoločenských vied. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1997.
8. K takémuto pohľadu na psychologické aspekty náboženstva existuje publikácia: Cantelmi, T., Laselva P., Paluzzi S.: Psicologia
e teologia in dialogo (Aspetti tematici per la pastorale odierna). Milano:
San Paolo 2004.
9. O nebezpečenstvách psychológie, ktorá sa môže stať kvázi-náboženstvom píše: Browning, D.S.: Religious Thought and the Modern
Psychologies. Minneapolis (MN): Fortress Press 1987.
10. Vezmime si napríklad pojem sebatranscendencie. O sebatranscendencii môžeme hovoriť v rôznych signifikátoch a z dôvodov rôznych
motivácií. Sebatranscendencia môže byť egocentrická, pretože jej cieľom je dosiahnutie istého stupňa osobného šťastia. Sebatranscendencia
môže byť filantropická, pretože jej cieľom je prekonanie hraníc individualizmu a dosiahnutie ideálnej spoločnosti. V oboch prípadoch hovorí-
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mentuje tieto tendencie, hovorí o takzvanom existenciálnom narcizme,11 kedy človek môže byť duchovný, ale jeho
duchovnosť nepochádza od konkrétneho Boha, ale z človeka samého. Kresťanstvo disponuje mnohými prostriedkami, ktoré držia človeka ďaleko od tohto narcizmu. Predovšetkým je to koncept zjaveného Boha, ku ktorému človek
prejavuje lásku a ku ktorému sa modlí ako ku konkrétnej
osobe. K tomu patrí aj ponímanie hriechu a viny a potreba
vyhýbať sa pokleskom, s čím je spojená neustála sebareflexia a zmierenie. Okrem toho svoju úlohu zohráva aj náboženská komunita a rituálne slávenie. Samozrejme, hlavným motívom týchto činností nie je odporovať narcizmu,
ale zveľaďovať lásku a duchovné poznanie.
Viera, religiozita a spiritualita
Hoci pojem „viera“ je jedným z kľúčových pojmov v súvislosti s náboženskou skúsenosťou, medzi psychológmi
nejestvuje jednota, čo sa týka jeho významu. Slovníkovo povedané, viera je dôvera v niečo, čo nemá empirický dôkaz.12 V psychológii však môžeme rozlíšiť dve rôzne
tradície chápania viery.13 Prvá tradícia ju chápe ako vierovyznanie alebo zjavenú pravdu. V tomto prípade viera
skôr vyjadruje príslušnosť k nejakej náboženskej skupine
alebo predmet viery nejakej náboženskej skupiny. Druhá
tradícia sa zameriava viac na vieru ako dôveru, zanietenie,
osobnú odpoveď na zjavenú pravdu. V tomto prípade je
viera oveľa širším kontextom ako vierovyznanie, pretože
vyjadruje kvalitu osobnosti v jej postoji voči určitým hodnotám. Viera ako dôvera osobitným spôsobom vyjadruje
vzťah človeka k niekomu alebo niečomu, zatiaľ čo viera
ako vierovyznanie ešte nemusí implicitne v sebe obsahovať prvok interpersonálneho vzťahu (myslí sa autentického vzťahu človek – Boh, teda človek môže byť formálne
veriaci, ale fakticky nemusí byť veriaci). Viera ako vierovyznanie sa často používa pri formálnom hodnotení alebo
charakterizovaní a je ľahším objektom na empirické pozorovanie. Viera ako dôvera je viac subjektívnym javom a je
náročnejšia na empirické pozorovanie, lebo často nemusí
me o transcendencii, ktorá nemusí nevyhnutne predpokladať existenciu
osobného Boha. Môžeme však hovoriť aj o teocentrickej sebatranscendencii, v ktorej človek vychádza zo seba a otvára sa osobnému Bohu.
Porov.: Cantelmi, T., Laselva P., Paluzzi S.: Psicologia e teologia in dialogo (Aspetti tematici per la pastorale odierna). Milano: San
Paolo 2004.
11. Podľa definície DSM-IV je narcizmus charakteristický grandióznosťou vo fantázii aj v správaní, potrebou obdivu a nedostatkom empatie (Sadock, Sadock, 2003). Existenciálny narcizmus na rozdiel od
narcizmu vznikajúceho z neurotickej skúsenosti (napríklad ťažké detstvo alebo naopak príliš veľa pozornosti v detstve) vzniká z určitého nového postoja k životu, ktorý si človek vyberá v dospelosti. Porov.: Vitz,
P.C.: Psychology as Religion. The Cult of Self-Worship. Grand Rapids
(MI): Wm. B. Eerdmans Publishing Company 2010.
12. Porov.: Corsini, R.: The Dictionary of Psychology. New York:
Brunner-Routledge 2002, s. 364.
13. Porov.: Scarlett, W. G.: Faith. In: Dowling M. E., Scarlett W. G. (Zost.): Encyclopedia of Religious and Spiritual Development. Thousand Oaks (California): Sage Publications 2006, s. 159-160.
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byť poznaná. Extrémne vzaté, niekto by mohol mať svoju
individuálnu náboženskú vieru a vôbec by nemusel patriť
do konkrétnej náboženskej skupiny, ktorá vieru prejavuje navonok.
Podobné rozlíšenie nám ponúkajú dva príbuzné, avšak
odlišné pojmy, ktoré sa vplyvom modernej doby vyšpecifikovali v psychológii: náboženskosť (religiozita) a duchovnosť či spiritualita.14 Pod pojmom náboženskosť sa
chápe niečo statické, inštitucionálne, objektívne. Vyjadruje to skôr organizovaný dogmatický a teologický systém založený na viere a uctievaní. V súčasnom svete tento pojem evokuje skôr negatívne dojmy, pretože je spájaný
s doktrínou, ktorá často býva prekážkou k osobnému rozvoju. Duchovnosť je zasa dynamický pojem, pod ktorým
sa chápe niečo osobné, subjektívne, založené na autentickom vzťahu k Bohu. Ide o zážitkový fenomén založený na
emotívnom základe a menej závislý na inštitúciách. Tento
pojem dnešný svet prijíma v pozitívnejšom svetle.
Wulff tento rozdiel v chápaní náboženstva vysvetľuje na
základe etymológie slova.15 Podľa neho „religio“ sa najprv
používalo ako sloveso, ktoré vyjadrovalo náboženskú činnosť a teda v sebe nieslo istý dynamický prvok. Toto slovo
odkazovalo na niečo, čo človek robil, cítil a čo bolo záležitosťou ľudskej vôle. Neskôr bolo toto slovo pretransformované do podstatného mena a začalo vyjadrovať fixnú,
objektívnu realitu alebo nejaký definovaný systém. Preto sa v súčasnosti začal viac používať pojem duchovnosť
alebo spiritualita, aby nahradil statický charakter pojmu
náboženstvo.
Pochopiteľne, nás bude zaujímať skôr dynamický pojem,
ktorý vyjadruje vzťah. Napriek tomu musíme poznamenať, že obe chápania nemožno striktne od seba oddeľovať.
Na jednej strane nemožno nejaký náboženský fenomén
označovať iba statickým pojmom, pretože by sme ho redukovali na rigidnú entitu bez dynamických prvkov, ktoré do neho vkladajú jednotliví jedinci. Žiaden náboženský
systém by takto nedokázal dlho existovať. Na druhej strane duchovnosť nie je iba dynamická, ale musí mať v sebe
nejaký statický prvok. Žiadna individuálna duchovnosť,
hoci by sa akokoľvek separovala od organizovaného systému, neostáva len v abstraktnej forme, ale naberá konkrétne formy v živote človeka (ako napríklad symboly, prejavy
úcty a pod.) a okrem toho má tendenciu vytvárať spoločenstvo osôb. A tak už hoci aj v prípade dvoch osôb s rovnakou alebo podobnou spiritualitou sa začína vytvárať určitý organizovaný systém. Preto z pohľadu psychológie

14. Porov.: Zinnbauer, B.J., Pargament, K. I.: Religiousness
and Spirituality. In: Paloutzian R. F., Park C. L. (Zost.): Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York: The Guilford Press 2005, s. 21-42.
15. Porov.: Wulff, D. M.: Psychology of Religion – Classic and
Contemporary. New York: John Willey & Sons 1997, s. 3-4.
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náboženskosť nemôže existovať bez duchovnosti, ako aj
duchovnosť nemôže existovať bez náboženskosti.
Browning spomína štyri podmienky, kedy v psychológii možno hovoriť o náboženstve v pravom slova zmysle.16
Podľa neho náboženstvo má mať tieto elementy: (1) narácie a metafory o zmysle života, (2) svetonázor, (3) rituálne
úkony, (4) etické normy. Okrem toho Browning dodáva, že
koncept náboženstva si vyžaduje, aby tieto narácie, svetonázor, rituálne úkony a etické normy boli strážené a slávené v určitej identifikovateľnej komunite. Fenomény,
ktoré nemajú rozvinuté všetky štyri elementy, Browning
nazýva kvázi–náboženstvami. V modernej dobe sa vyskytuje mnoho spoločensko-filozofických prúdov, ako aj
určité formy psychológie alebo psychoterapie, ktoré obsahujú predovšetkým prvé dva elementy: metafory o zmysle života a svetonázor. Hoci majú v sebe prvok spirituality, ostatné elementy im chýbajú, a preto sú z pohľadu
Browninga kvázi-náboženstvami. V našom prípade, hoci
si budeme prioritne všímať dynamický prvok, budeme ho
interpretovať v spojitosti s konkrétnou náboženskou tradíciou a to kresťanskou tradíciou.
Psychologické roviny náboženskej viery
Náboženská skúsenosť ľudského jedinca je komplexným javom, ktorý v sebe zahŕňa rôzne psychologické
prvky. Ide napríklad o uvažovanie, verbalizovanie, vyjadrovanie postojov v konkrétnych aktivitách, cítenie
a prejavovanie citov alebo samotné predstavovanie či chápanie Boha. Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný
a preto aj náboženská skúsenosť každého jednotlivca je
špecifická. Napriek tomu niektoré charakteristiky náboženskej skúsenosti jednotlivcov sú porovnateľné a preto je
možné zoradiť ich do jednotlivých rovín psychického života. Tieto roviny vystupujú do popredia podľa okolností konkrétnych situácií, zohrávajú svoju úlohu v jednotlivých obdobiach života človeka a navzájom sa prelínajú.
Hoci je pomerne ťažké vyšpecifikovať ich, predsa ich môžeme rozlíšiť.
Dowling uvádza tri psychologické úrovne náboženskej
skúsenosti.17 Ide najprv o kongitívnu rovinu, ktorá v sebe
obsahuje vedomé mentálne procesy a teda hlavne schopnosť uvažovať o sebe a o iných realitách, akými sú v tomto prípade napríklad Boh alebo posvätné entity. Potom je
to psychomotorická rovina alebo schopnosť človeka fyzicky sa zvládať. Hoci by sa zdalo zvláštnym vnímať náboženskú skúsenosť z psychomotorického pohľadu, avšak
16. Porov.: Browning, D. S.: Religious Thought and the Modern
Psychologies. Minneapolis (MN): Fortress Press 1987.
17. Porov.: Dowling, M. E.: Religious Theory, Developmental
System View. In: Dowling M.E., Scarlett W.G. (Zost.): Encyclopedia of Religious and Spiritual Development. Thousand Oaks (California): Sage Publications 2006, s. 380-386.
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človek musí byť fyzicky zrelý a integrovaný, aby mohol
participovať na rôznych náboženských rituáloch a službách. Nakoniec je tu sociálna rovina, ktorá v sebe zahŕňa určitú emotívnu zrelosť vyjadrenú v interpersonálnych
a intrapersonálnych vzťahoch. Samozrejme, v tejto rovine
pripadajú do úvahy prvky ťažšie skúmateľné, nachádzajúce sa vo vedomej, ako aj nevedomej oblasti človeka.
Kognitívna rovina náboženskej skúsenosti bola v centre
pozornosti od začiatku skúmania náboženstva z psychologického hľadiska, avšak kognitívne procesy v náboženskej skúsenosti neboli odlíšené od ostatných kognitívnych
procesov. Hoci už máme niekoľko autorov, ktorí hovoria,
že kognitívne procesy náboženskej dimenzie človeka sú
špecifické a odlišné (napríklad Magda Arnold), mnoho teoretikov tvrdí, že kognitívne procesy v náboženskej skúsenosti a kognitívne procesy v bežnej skúsenosti majú ten
istý základ a že normálne kognitívne procesy postačujú na
vysvetlenie náboženskej viery.18
Zdôrazňovanie kognitívnej roviny možno vidieť napríklad v prípade skúmania náboženského vývinu jedinca.
Tu možno spomenúť pravdepodobne najkomplexnejší pohľad na vývinové štádiá náboženskej dimenzie v človeku,
ktorý priniesol James Fowler vo svojom diele Stages of
Faith.19 Ide o teóriu, podľa ktorej človek postupne dozrieva vo svojej náboženskej skúsenosti tak, ako dozrieva aj
v iných dimenziách psychického života, predovšetkým vo
svojom poznaní. Jednotlivé štádiá viery sú závislé hlavne od vnímania, vedomého chápania a uvedomovania si
jednotlivých procesov v náboženskej oblasti. Ako alternatívu k tejto teórii možno postaviť pohľad, ktorý ponúka
Anna-Maria Rizzuto, autorka psychológie z kresťanského prostredia.20 Podľa nej náboženský vývin nemusí nutne
„kopírovať“ vývin človeka v kognitívnej oblasti, pretože
nejaký dospelý jedinec intelektuálne rozvinutý môže mať
náboženskú dimenziu vyspelú na úrovni malého dieťaťa.

18. Porov: Ozorak, E.W.: Cognitive Approaches to Religion. In:
Paloutzian R.F., Park C.L. (Zost.): Handbook of the Psychology of
Religion and Spirituality. New York: The Guilford Press 2005, s. 216-234.
19. V diele Jamesa Fowlera sa úzko spája tak psychológia ako teológia. James Fowler (1981) definoval teóriu šiestich štádií viery od intuitívno-projektívnej v ranom detstve až po univerzálnu v neskoršom
veku, ku ktorej nie každý musí dospieť. Tieto vývinové štádiá nápadne
korešpondujú s psychosociálnou vývinovou štruktúrou Erika Eriksona,
ktorým bol James Fowler ovplyvnený. Fowler, tak ako jeho predchodca
Kohlberg, používal vo svojej výskumnej činnosti nomotetický prístup,
čiže základom jeho výskumnej činnosti bolo interview, ktoré aplikoval
na početnú skupinu ľudí. Jeho dielo sa značne rozšírilo medzi odbornou
aj laickou verejnosťou, o čom svedčí aj fakt, že publikácia Stages of Faith sa dožila vyše 30 vydaní v Spojených štátoch a okrem toho mnohých
prekladov do cudzích jazykov. Porov.: Fowler, J.W.: Stages of Faith
(The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning).
New York: Collins Publishers 1981.
20. Porov.: Rizzuto, A.-M.: Development: From Conception to
Death. Reflections of a contemporary psychoanalyst. In: Manenti
A., Guarinelli S., Zollner H. (Zost.:) Formation and the Person:
Essays on Theory and Practice. Leuven: Peeters 2007, s. 31-46.
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Podľa nej náboženský vývin súvisí skôr s citovým dozrievaním človeka.
Hill a Hall, ktorí ponúkajú systematický pohľad na rôzne prístupy k empirickému skúmaniu náboženstva, uvádzajú, že doteraz väčšina výskumu, napríklad v oblasti
skúmania predstavy o Bohu, sa zameriavala skôr na koncept Boha, čiže skôr vedomú, kognitívnu schému, ktorú
vzťah k Bohu vytvára v našej mysli a ktorú ovplyvňovali
naši rodičia a inštitucionálne náboženstvo, keď nás učili
o Bohu. Väčšina takéhoto výskumu je pozitivistická a redukcionistická vo svojej podstate, pretože sa príliš sústredí len na merateľné a kvantifikovateľné charakteristiky.
Tieto potom robia Boha príliš izolovaným a vzdialeným
od koncepcie človeka založenej na vzťahovom charaktere. Obaja autori dávajú do popredia fenomenologický prístup.21 Ten zasa zohľadňuje integritu osobnosti človeka
z jeho celým prežívaním a nesústreďuje sa len na jednu
rovinu, napríklad len kognitívnu. Fenomenologický prístup je pre kresťanskú antropológiu prijateľnejší.
Záver
Ako sme videli, pozerať sa na náboženskú vieru z pohľadu psychológie nie je také jednoduché, ako by sa na
prvý pohľad zdalo. Mnohí ľudia (aj praktizujúci veriaci laici, prípadne aj veriaci odborníci ako sú psychológovia či psychiatri) príliš jednoducho aplikujú metódy psychológie v náboženskej oblasti. Aj v tomto prípade – ako
v mnohých iných interdisciplinárnych prienikoch – platí, že nie je možné zatvárať si oči pred poznatkami iných
vied. Avšak popri tom je nevyhnutné rešpektovať limity
vedných disciplín a taktiež akceptovať to, že v náboženskej viere sú oblasti, kde už nemá prístup ani psychológia
ani iná veda, lebo ide o tajomstvo osobného vzťahu medzi
Bohom a človekom.

Marek Forgáč
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Tvorcovia pokoja podľa
blahoslavenstva v reči na vrchu
Peacemakers According to the Beatitude from the Sermon on the Mount
The question of keeping peace in today’s world is truly pressing. Peace is a value which needs to be established but
it appears to be primarily a gift from God. Peacemakers are blessed in the Beatitudes in the Sermon on the Mount
and they are given a promise that they will be called the sons of God. Šālôm in the Old Testament means a kind of
harmony, prosperity, happiness, successful life in all its dimensions: personal, interpersonal, spiritual and social.
In the texts of the Old Testament, God is presented as the one in whom peace originates. God makes a covenant of
peace with his people. It has unilateral nature and is a free and unconditioned promise of God. God implements
peace by means of gathering people from exile, living with them and by making a commitment he will not hide his
face anymore, as suggested by Ezekiel. Peace is a good fully achieved in the messianic era, and it will be realized by
Messiah. The effort of Christ, Messiah, to achieve peace is unique in its nature and can neither be substituted nor
repeated, however both the approach and actions of Christ remain a model for his disciples in their effort to achieve
peace. The beatitude of the pure in heart promises personal and immediate seeing of God as a reward; the seventh
beatitude defines in more detail its nature: it is a meeting of the Father with his sons; it points to the participation
in the intimate community of the Father, the Son and the Holy Spirit.

Náčrt problému
Dnešný svet sa zmieta v nepokojoch, ktoré spôsobujú ťažké utrpenia ľuďom v zasiahnutých oblastiach. Zdá
sa, že bez ľudského úsilia sa žiadny konflikt nevyrieši.
Na druhej strane nás mnohé iniciatívy na rôznych úrovniach presviedčajú, že ani ľudská snaha sama o sebe nestačí. Človek musí byť zároveň aj tvorcom aj prijímateľom
pokoja. Pokoj sa teda javí aj ako dar, ktorý má človek slobodne prijať. Je predovšetkým darom Boha, ktorý poznačil chod dejín svojím vtelením, a tak sa nám daroval aj
s darom pravého pokoja, ktorý je preto možný. Tvorcovia
pokoja sú označovaní za blahoslavených, lebo budú nazývaní Božími synmi (porov. Mt 5,9). Aký je vzťah medzi
vytváraním pokoja a Božím synovstvom? Prečo práve vytváranie pokoja z nás robí Božích synov?
Termín šālôm v starozákonnom kontexte
Biblické slovo šālôm sa v Starom zákone (SZ) vyskytuje 237-krát. Koreň slova šlm je prítomný vo všetkých semitských jazykoch a má široký sémantický rozsah. Slovo
šālôm v hebrejčine niektorí lingvisti chápu ako neodvodené podstatné meno, z ktorého je utvorené adjektívum
šalem, čo znamená kompletný, celý, úplný. Iní odborníci chápu slovo šālôm ako slovesné substantívum, ktoré
sa vzťahuje na stavové sloveso šalem.1 Texty SZ predstavujú Boha ako toho, od koho pochádza pokoj (porov. Nm
6,26; Iz 26,3.12; Iz 60,17; Iz 66,12; Ž 147,14; Ž 85,9), ľudia ho vytvárajú v politickom kontexte a kráľ svojím moc1. Porov. STENDEBACH, F. J. Šālôm. In: Theological Dictionary of the Old Testament. Volume 15. (ed. BOTTERWECK, G. J., RINGGREN, H., FABRY, H.-J.) Grand Rapids : Wm. Eerdmans Publishing
Co., 2006, s. 15-16.

ným vládnutím je jeho garantom. Termín šālôm označuje harmóniu a určitú prosperitu, vydarený život a šťastie
vo všetkých dimenziách: personálnej, interpersonálnej,
spirituálnej, sociálnej.2 Na starovekom blízkom východe
prosperitu a mier medzi krajinami a etnickými skupinami zaisťovalo uzatváranie zmlúv. Prvá písomne doložená medzinárodná mierová zmluva v dejinách pochádza
práve z prostredia Blízkeho východu a bola uzatvorená
medzi chetitským panovníkom Chattušilišom III. (1275
až 1250 pred Kr.) a egyptským faraónom Ramsesom II.
(1279-1213 pred Kr.) v roku 1269 pred Kr.3 V záujme zachovania mieru sú uzavreté aj zmluvy asýrskeho panovníka Esarhaddona (681-669 pred Kr.) s deviatimi médskymi
náčelníkmi, ktoré pochádzajú z roku 672 pred Kr.4. V kontexte starozákonných zmlúv sa pokoj tiež javí ako výsledok zmluvného vzťahu. Izák a filištínsky kráľ Abimelech
uzavreli zmluvu, ktorá mala garantovať pokoj medzi Filištíncami a Izákovým ľudom (porov. Gn 26,28-31). Podobne prostredníctvom zmluvy (hoci uzavretej pomocou
lesti), uzavreli mier s Izraelitmi, ktorí dobýjali kannánske
mestá, obyvatelia Gabaonu. Vďaka tejto vazalskej zmluve
mohli Gabaončania ostať uprostred Izraela, dokonca mali
jeho ochranu pri útoku amorejských kráľov (porov. Joz
9,3-10,15). Boh so svojím ľudom uzatvára zmluvu pokoja,
o ktorej píšu najmä proroci (porov. Nm 25,12; Iz 54,10; Ez
34,25; Ez 37,26). Text Deuteroizaiáša prináša prisľúbenie
zmluvy pokoja, ktorá sa neotrasie (Iz 54,10) a ohlasuje za2. Porov. KO, M., ZEVINI, G. Dal Monte delle Beatitudini alle
Nostre Città. Alle sorgenti della cittadinanza evangelica. Roma : LAS,
2002, s. 26-27; porov. STOCK, K. Discorso della montagna Mt 5-7. Le
beatitudini. Roma : Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1994, s. 114.
3. Porov. SMITH, M. S. God in Translation: Deities in Cross-cultural Discourse in the Biblical World. Grand Rapids : Wm. B. Eerdmans
Publishing, 2010, s. 51.
4. Porov. WISEMANN, D. J. The Vassal-Treaties of Esarhaddon. In
Iraq, 1958, roč. 20, č. 1, s. 3-11.
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jatcom oslobodenie a obnovu Jeruzalema. Prirovnáva Božie pôsobenie počas babylonského exilu Božiemu zásahu
po potope a vzťah Boha k Izraelitom zmluvnému vzťahu
– prisľúbeniu, ktoré adresoval ľuďom a všetkým živým
bytostiam po potope. Zmluva s Noemom po potope, v ktorej Boh prisahá, že už nikdy nezničí živé bytosti potopou
(porov. Gn 9, 8-17) je paradigmou pre zmluvu pokoja. Pripomienka na prísahu (prísľub) danú Bohom Noemovi po
potope podčiarkuje neodvolateľnosť zmluvy pokoja.
Zmluva pokoja má unilaterálny charakter, je slobodným
a ničím nepodmieneným Božím prísľubom. Texty prorokov Izaiáša (Iz 54,7-10) a Ezechiela (porov. Ez 8,12; 9,9;
39,23) spájajú zmluvu pokoja s ukončením Božieho hnevu, ktorý Boh vyjadruje opustením svojho ľudu a ukrytím svojej tváre. Nastolenie pokoja (Ez 39,26-27) robí Boh
zhromaždením ľudu z exilu, zotrvaním s nimi a uistením,
že už viac neskryje svoju tvár (Ez 39,28-29).5 Ezechielova vízia charakterizuje mesiášske časy, kedy má byť naplnená zmluva pokoja. Boží ľud bude bezpečne bývať vo
svojej krajine, bude mu vládnuť Bohom ustanovený Dávid
a bude tešiť sa z pokoja a z Božej prítomnosti a milosti.
Vtedy uznajú Boha za svojho Spasiteľa a Pána.6
Zmluvným vzťahom sa utváral vzťah medzi ľudom
a Bohom. Ľud sa stával „Božím ľudom“ a Boh sa stal „ich
Bohom“ (porov. Ez 14,11; 37,23). Zmluvou ľud osobitným
spôsobom patril Bohu. Na pozadí tejto skutočnosti vidíme, že prijatie zmluvného vzťahu zo strany človeka vytváralo príslušnosť k Bohu, ľudia zainteresovaní do tohto
zmluvného vzťahu mali podiel na dobrodeniach od Boha,
ktoré mali dosiahnuť plnosť v mesiášskych časoch. Istým
spôsobom sa tak stali „Božími synmi“.
Eirēnē v Novom Zákone
Septuaginta (LXX) termín šālôm prekladá vo väčšine
prípadov slovom eirēnē. Sémantické polia hebrejského
slova šālôm a gréckeho eirēnē sú si najbližšie ako opozitá
vojny, pokoj medzi národmi alebo stav pokoja. V niektorých prípadoch eirēnē nadobúda v LXX širší význam, ako
napr. v Zach 8,12 alebo 1 Kr 3,12. LXX prekladá v niektorých prípadoch šālôm inými termínmi ako eirēnē, najčastejšie v pozdravoch alebo keď v texte ide o vonkajší blahobyt.7
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v Skutkoch apoštolov, 52 krát v pavlovských spisoch, 4
krát v Liste Hebrejom a 2 krát v Zjavení sv. Jána.
Sémantické pole slova eirēnē v NZ je vo vzťahu s darmi
Boha cez Ježiša Krista (termíny v schéme vľavo), ktoré sú
ovocím evanjelia pokoja vo vzťahu k obnoveným vzťahom
s Bohom a ľuďmi. Termíny vpravo predstavujú ovocie pokoja vyjadrené v novom stvorení, ktoré prináša spása.8

Božie kráľovstvo
Spravodlivosť
Právo
↓

Spása
Milosť

Zmierenie
Nová zmluva
↓

↓

Eirēnē
v Novom Zákone
↓
Láska k Bohu
Láska k blížnemu
Láska k nepriateľom
Neodplácať sa zlom
za zlo
Zlo premáhať
dobrom

↓
Viera, nádej,
svätosť,
súlad

↓
Požehnanie
Úplnosť

Schéma: Sémantické pole pojmu eirēnē v Novom Zákone v súvislostiach s darmi Ježiša Krista a ovocím, ktoré
prináša spása
Termín eirénopoioi (tvoriaci pokoj)
Adjektívum eirénopoioi sa nachádza v NZ iba na jednom mieste, v blahoslavenstvách u Matúša (porov. Mt 5,9).
V gréckom preklade SZ LXX sa nachádza jeho verbálna forma eivrhnopoiei :/ „Kto falošne naznačuje očami,
spôsobuje osobe smútok, kto však otvorene poukazuje na
vinu, vytvára pokoj.“9 (Prís 10,10). Zmysel daného textu
upriamuje pozornosť na otvorené, priame ľudské vzťahy,
ktoré sú zárukou pokoja: kým irónia, faloš, lesť privádza
osobu do smútku.
V NZ sa vyjadrenia spájajúce slová eiréne a poiéo vyskytujú na troch miestach:

V Novom Zákone sa termín, eirēnē nachádza 91 krát,
z toho 24 krát je prítomný v evanjeliách: 1 krát u Marka, 4 krát u Matúša 13 krát u Lukáša, 6 krát u Jána, 7 krát

1. poiōv eirēnēn „...aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj“ (Ef 2,15).

5. Porov. BLOCK, D. I. The Book of Ezekiel, Volume 2. Grand Rapids
: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1998, s. 302.
6. Porov. BLOCK, D. I. The Book of Ezekiel, Volume 2, s. 308.
7. Porov. FOERSTER, W. Eirēnē. In: KITTEL, G. (ed.) Theological
Dictionary of the New Testament, Volume I. Grand Rapids : Wm. B.
Eerdmans Publishing, 2003, s. 208.

8. Porov. SWARTLEY, W. M. Covenant of Peace: The Missing Peace in New Testament Theology and Ethics. Grand Rapids : Wm. B. Eerdmans Publishing, 2006, s. 41.
9. Septuaginta prekladá daný hebrejský text iným spôsobom ako Masoretský text.
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2. eirēnopoiêsas: „...a aby skrze neho zmieril všetko so
sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj (porov.
Kol 1,20).
Obe vyjadrenia sa vzťahujú na mesiášske dielo Krista.
3. Tretie miesto s vyjadrením poioȗsin eirēnēn, ktoré sa
vzťahuje na konanie človeka, nachádzame v Jakubovom
liste: „A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých,
čo šíria pokoj“ (Jak 3,18). Imperatív eirēneúete sa nachádza v NZ na troch miestach. „Žite jeden s druhým v pokoji!“ (Mk 9,50; 1Sol 5,13), „...žite v pokoji...“ (2 Kor 13,11).
Participium eirēnéuontes sa vyskytuje v NZ len jeden raz,
tiež ako výzva k pokoju: „Ak je to možné a závisí to od
vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi“ (Rim 12,18). 10
Učeník môže pokoj iba ohlasovať (porov. Mt 10,13). Pokoj, o ktorom hovorí blahoslavenstvo, je uskutočniteľný
človekom, a teda nepredstavuje plnosť spásy, je s ňou však
v úzkom vzťahu, nakoľko je pozemským dôsledkom spásy darovanej človeku Bohom.11
Blahoslavenstvo nestotožňuje eirénopoioi s tými, ktorí sú jednoduchí „pacifisti,“ strážiaci pokoj pre seba, ale
s tými, ktorí sa aktívne snažia upevniť pokoj tam, kde sú
ľudia medzi sebou rozdelení. Nie sú to ani osoby, ktoré
chcú žiť v pokoji so všetkými. Sú to osoby, ktoré milujú
pokoj do takej miery, že sú pripravení obetovať svoj pokoj, aby ho pomohli zabezpečiť tým, ktorí ho potrebujú.12
Eirénopoioi a Boží synovia
Hagner vo svojom komentári uvádza, že blahoslavenstvo tých, ktorí tvoria pokoj mohlo byť nasmerované proti Zelótom, ktorí dúfali, že prostredníctvom násilia pomôžu príchodu Božieho kráľovstva. Tento názor mohol
byť v tých časoch pokušením aj utláčaných, ktorí túžili
po Božom kráľovstve. Zelóti dúfali, že prostredníctvom
boja dokážu, že sú „Boží synovia“. Toto blahoslavenstvo
však ohlasuje, že pomenovanie „ui`oi. qeou” patrí opačne
zmýšľajúcim, tým, ktorí sú pokojamilovní. Túto skutočnosť pripomína aj iné miesto v reči na vrchu, ktoré hovorí
o novej etike lásky aj voči nepriateľom (porov. Mt 5, 4348).13 Termín „ui`oi. Qeou“ sa v evanjeliách vyskytuje len
u Mt (blahoslavenstvo) a dvakrát u Lukáša v kontexte spo-

10. Porov. DUMAIS, M. Il Discorso della Montagna : stato della ricerca, interpretazione, bibliografia. Torino : Elledici, 1999, s. 196; porov. STOCK, K. Discorso della montagna Mt 5-7. Le beatitudini, s. 111112; porov. DUPONT, J. Beatitudini III. Gli evangelisti, s. 996-997.
11. Porov. GNILKA, J. Commentario Teologico del Nuovo Testamento.
Il vangelo di Matteo. Parte prima, Brescia : Paideia, 1990, s. 197.
12. Porov. DUPONT, J. Le Beatitudini. III. Gli evangelisti. Milano :
Edizione Paoline, 1992, s. 1000-1001.
13. Porov. HAGNER, D. A. Word Biblical Commentary. Volume
33A. Matthew1-13, Dallas : Word books, Publisher, 1993, s. 94.
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ru so saducejmi ohľadom vzkriesenia z mŕtvych (porov. Lk
20, 1-40).
Prisľúbenie identity Božích synov, vyjadrené teologickým pasívom a teda uskutočnené zo strany Boha, je adresované práve tvorcom pokoja. Dôvodom je skutočnosť, že
Boží synovia vo svojom konaní nasledujú príklad svojho
Otca: „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“ (porov. Mt 5,44-45).
Práve v texte Mt 5,43-48 sa jedná o vzťahy (lásku) k nepriateľom a práve v tomto kontexte sú synovia pozvaní nasledovať príklad Otca.
Stock pripomína, že blahoslavenstvo tvorcov pokoja
predpokladá a zahŕňa v sebe šesť predchádzajúcich blahoslavenstiev. Opravdivé úsilie o pokoj predpokladá osobu,
ktorá nie je ovládaná pýchou, zaujíma sa o trápenia iných,
je spravodlivá, milosrdná, s čistými úmyslami, v opačnom
je úsilie takej osoby vopred odsúdené na neúspech. Šieste
blahoslavenstvo (blahoslavenstvo čistých srdcom) ako odmenu sľubuje osobné a bezprostredné stretnutie s Bohom,
siedme blahoslavenstvo bližšie určuje, akú má povahu: je
to stretnutie Otca so svojimi synmi, je to účasť na hlbokom spoločenstve Otca, Syna a Ducha Svätého.14
Mesiáš, ktorý prináša pokoj
Plnosť pokoja, ktorý charakterizuje mesiášske časy,
predstavuje Žalm 72: „V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja...“(Ž 72,7). Kráľ Šalamún je
v prísľube Dávidovi nazvaný ako mierumilovný a ako ten,
kto bude mať s Bohom synovský vzťah: „Hľa, narodí sa
ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj
od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať
Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. On postaví dom môjmu menu; on mi bude synom a ja mu budem
otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky“ (1 Krn 22,9-10). Tento text s mesiášskymi rezonanciami môžeme vztiahnuť na Ježiša. Najmä pri svojom vstupe
do Jeuzalema (Mt 21,1-9) je oslavovaný ako vládca pokoja,
hoci termín „pokoj“ nie je výslovne spomenutý.15
Ježišovo úsilie o pokoj je v NZ predstavené v dvoch
smeroch:
1. Ježiš je ten, kto zmieruje Židov i pohanov, zjednocuje
ich v jednom tele.
2. Zároveň vytvára pokoj medzi ľuďmi a Bohom, zmieruje s Ním pohanov i Židov.
14. Porov. STOCK, K. Discorso della montagna Mt 5-7 : Le beatitudini, s. 122-123.
15. GNILKA, J. Commentario Teologico del Nuovo Testamento. Il
vangelo di Matteo. Parte prima, s. 198.
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V tomto ohľade má dielo Krista jedinečný charakter
a nedá sa nahradiť alebo zopakovať, avšak postoj a konanie Krista sú pre jeho učeníkov príkladom v úsilí o pokoj.
Pre takýto pokoj sa obetoval až na smrť na kríži.16 Ježiš je
dokonca tvorcom pokoja do takej miery, že je nazývaný
v Ef 2,14 ako „náš pokoj“.
Niektoré novozákonné texty však prinášajú obraz Ježiša, ktorý sám hovorí, že neprišiel priniesť pokoj, ale meč
(porov. Mt 10,34-36; Lk 12,51-53). Ježiš niekedy prevracia
nielen stoly predavačov v chráme (porov. Jn 2,13-16), ale
aj vzťahy medzi ľuďmi, niekedy dokonca vzťah človeka
k Bohu (porov. napr. spory s farizejmi, Mt 22-23). Pokoj,
ktorý on daruje, nie je vytrhnutý z kontextu iných mesiášskych dobier, ako sú pravda, spravodlivosť, spása. Pokoj,
ktorý prináša Ježiš, je plnosť mesiášskych darov, kategóriou, ktorá charakterizuje časy spásy. Ježišovo úsilie vytrháva z falošného pokoja a prináša ako ovocie obnovenie
vzťahov medzi Bohom a ľuďmi, ktoré sú založené na spravodlivosti, pravde a láske. Kto nasleduje Krista „A ovocie
spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Záver
Siedme blahoslavenstvo nazýva tvorcov pokoja blahoslavenými, lebo ich budú volať Božími synmi. Výsledok
ich snahy o pokoj bude teda odmenený samým Bohom,
ktorý im dá podiel na spoločenstve s Ním. Budú sa nazývať Božími deťmi, lebo napodobňujú svojho Otca v jeho
konaní a úsilí o pokoj. Vzťah Boha k svojmu ľudu sa v Biblii vyjadroval cez kategóriu zmluvy. Ľud sa stával „Božím
ľudom“ a Boh sa stal „ich Bohom“. V Starom Zákone je
na viacerých miestach opísané uzavretie „zmluvy pokoja“
medzi Bohom a jeho ľudom, ktorá sa naplnila v mesiášskych časoch. Mesiášske časy charakterizuje plnosť pokoja, prítomnosť Boha pri svojom ľude a jeho uistene, že
už viac neskryje pred nimi svoju tvár. Postava „mierumilovného syna“ ktorý sa narodil Dávidovi, kráľa Šalamúna,
má naplnenie v postave Ježiša, ktorého úsilie o pokoj je jedinečné, nenahraditeľné a neopakovateľné, pretože je spojené so zmierením ľudí s Otcom i navzájom medzi sebou
a to cez svoju obetu na kríži. Praví tvorcovia pokoja teda
musia byť najskôr prijímatelia pokoja a mať spoločenstvo
s tým, „ktorý je pokoj“, pretože pokoj, ktorý je spojený so
spravodlivosťou, zmierením, spásou, je mesiášske dobro
a ovocie Ducha (porov. Gal 5,22), ktoré človek nemôže dosiahnuť vlastnou snahou.
Blahoslavenstvo tvorcov pokoja je zavŕšením prísľubov
predchádzajúcich blahoslavenstiev. Prísľub videnia Boha,
adresovaný tým, ktorí sú čistého srdca, je zdokonalený
v siedmom blahoslavenstve prísľubom účasti na hlbokom
spoločenstve s Otcom.
16. Porov. KO, M. ZEVINI, G. Dal Monte delle Beatitudini alle
Nostre Città. Alle sorgenti della cittadinanza evangelica, s. 27.
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Morálny aspekt
kresťanského učenia
v dielach apoštolských otcov
The Moral Dimension of Christian Doctrine in the Writings of Apostolic Fathers
The Apostolic Fathers represent a small group of early Christian writers who lived and wrote in the second half
of the 1st century and the first half of the 2nd century AD, whose works were not included in the New Testament.
These Christian authors were either in a personal contact with some of the Apostles, or they were influenced by
them. Echoing the authentic Apostolic Teaching, their writings often include moral advice, brotherly encouragement, calls to repent and follow Jesus, efforts to maintain the unity of faith by submission to the Bishops, ardent love
and faithfulness towards the Lord who had shown His power in the suffering and martyrdom, and commitment to
obey the Commandments. Jesus, is described as a teacher of moral virtues and an example of morally consistent life.
The writings of the Apostolic Fathers revolve around the ideas such as the final judgment in the context of morally
consistent action and the importance of doing right things.

Úvod
Ľudia potrebujú príklady, ktoré by mohli nasledovať. To
platí aj pre oblasť morálneho učenia. V Novom zákone čítame okrem iného aj o tom, ako k Pánu Ježišovi prišiel
bohatý mladík a pýtal sa ho na to, čo má robiť, ako žiť,
aby mohol získať večný život. Kristus mu pripomína, aby
uznal Boha ako najvyššie Dobro, vypočítava mu prikázania, ktoré treba zachovávať (porov. Mt 19,16-19; Mk 10,1727; Lk 18,18-27). A napokon k prvej odpovedi ešte pridáva: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma (Mt 19,21). Ježiš nevyžaduje od bohatého mladíka iba to, aby ho nasledoval s poslušnosťou učeníka a zachovával prikázania, ale je to aj výzva k chudobe a čistote
(porov. Mt 19,6-12.21.23-29). Prikázania sú totiž neodlučiteľne od evanjeliových rád.1
Ohlasovanie (κήρυγμα)
Ježiš nenapísal žiadnu knihu, ale zanechal živý organizmus svojej Cirkvi, ktorý vedie Duch Svätý. Po svojom
zmŕtvychvstaní sa Kristus zjavil apoštolom a dal im príkaz o tom, aby išli do všetkých kútov sveta a ohlasovali celému stvoreniu jeho evanjelium (porov. Mk 16,15). Počas
troch rokov jeho verejnej činnosti ich učil prostredníctvom
svojich slov a osobného príkladu. A po zmŕtvychvstaní ich
vyzbrojil nebeskou silou, aby boli jeho svedkami (porov.
Lk 24,49; Sk 1,8; 2,4). Snažili sa dodržať Majstrov príkaz,
preto kázali, vysluhovali krst a iné sviatosti. Nezameriavali sa špeciálne na to, aby aj niečo napísali. Preto môžeme konštatovať, že spísanie evanjelií bolo príležitostné.
1. Porov. Katechizmus K atolíckej Cirkvi (KKC) 2052-2053, Trnava :
SSV 1999, s. 507.

Evanjeliá neboli napísané kvôli požiadavke skompletizovania Ježišovho učenia. Ako dôkaz uvádza sv. Ján na konci svojho evanjelia: Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby
sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo
treba napísať (21,25). Okrem týchto spoľahlivých prameňov kérygmy sú aj iné pramene, ktoré odrážajú ohlasovanie apoštolov alebo Kristovo posolstvo, aj keď neboli zahrnuté medzi inšpirované spisy Nového zákona, pretože
nepatrili k apoštolom. Ide konkrétne o spisy apoštolských
otcov. Mnohé citácie z týchto diel nepochádzajú z kánonických kníh Nového zákona, ale odvolávajú sa na ústnu
tradíciu 2 a sú hodnotným doplnením kérygmy, ktorá sa nachádza v posvätných spisoch.3
Ohraničenie termínu „apoštolskí otcovia“
Pod termínom „apoštolskí otcovia“ sa označujú kresťanskí spisovatelia 1. storočia a začiatku 2. storočia.4 Ich
učenie bolo takmer priamym echom apoštolského kázania, pretože buď poznali apoštolov osobne alebo počúvali
ich žiakov. Prvotná cirkev nepoznala termín „apoštolskí
otcovia“. Toto pomenovanie pochádza od J.-B. Coteliera,

2. Sv. Klement Rímsky nazýva túto ústnu tradíciu „slávnym
a vznešeným pravidlom naše tradície.“ Prvý list Korinťanom 7,2. In:
I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s.
53. A Ignác Antiochijský hovorí o nej ako o kresťanskom pokrme, ktorý
je odlišný od herézy a stotožňuje ju s náukou Ježiša Krista, apoštolov a
biskupov. Porov. List Trallanom 6,1. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 117; porov. aj 7,1, s. 117.
3. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa, vol. I, Torino : SEI 19953, s. 33-36.
4. Táto poapoštolská literatúra, sa tiahne medzi rokmi 90-160 po Kr.
a tvoria ju kresťanskí autori alebo kresťanské spisy. Porov. Drobner,
H.R.: Patrologia, Casale Monferrato: Piemme 20022, s. 98.
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ktorý vo svojom diele Patres aevi apostolici, publikovanom v roku 1672, združuje pod týmto názvom piatich cirkevných spisovateľov: Barnabáša, Klementa Rímskeho,
Ignáca Antiochijského, Polykarpa zo Smyrny a Hermasa. Neskôr k nim boli pričlenení ešte – Papiáš Hierapolský a List Diognetovi. Na základe moderných výskumov
bol pripojený aj spis Didaché. Táto klasifikácia napovedá
to, že nemôžeme hovoriť o homogénnom celku z historicko-literárneho hľadiska. Tak napríklad Hermasov pastier
a Barnabášov list patria skôr k apokryfom pre ich formu
a obsah, zatiaľ čo list Diognetovi je umiestnený medzi diela gréckych apologétov pre svoj argument, ktorým sa zaoberá. Vo všeobecnosti diela apoštolských otcov odrážajú
pastoračný charakter. Svojím obsahom a štýlom sú blízke
novozákonným spisom, predovšetkým listom. Tvoria spojivo medzi obdobím zjavenia a obdobím tradície. Nemali
v úmysle podať vedecké vysvetlenie právd viery. Ich spisy obsahujú skôr príležitostné vyjadrenia ako náukové definície.5
Okrem iného sú aj najstarším svedectvom toho, ako sa
Ježišovo posolstvo aktualizovalo v praktickom kresťanskom živote, vo formovaní náuky, dogmy, liturgie, cirkevnej disciplíny a v morálnom učení. Tieto diela sú echom
kérygmy a prinášajú verný obraz života rodiacej sa Cirkvi.6
Náuka o dvoch cestách
Metaforické použitie výrazu „cesta“ v zmysle spôsobu
života alebo správania je veľmi časté aj v Starom zákone (derek v hebrejskom jazyku a ὁδός v gréčtine). Tak
napríklad sa môžeme stretnúť s termínom „cesta“, ktorý
označuje ľudský život vo všeobecnosti (porov. Jób 31,4;
Ž 37,5; Prís 4,10; Iz 40,27; Jer 10,23), Božiu vôľu alebo
Boží plán (porov. Jób 23,11; Ž 17,4; 18,22; 37,4; 119,5; Prís
8,20...), ale predovšetkým označuje správanie sa, spôsob
života (porov. Gn 6,12; Prís 1,15...). Často v Starom zákone nájdeme aj výraz „Božie cesty“ (porov. Dt 5,33; 9,12;
11,28; Ž 103,7; 119,1), ktoré sú chápané ako Božie prikázania. Kto ich zachováva a ide touto cestou, pozná blaho,
zatiaľ čo cesta hriešnikov vedie do záhuby (porov. Ž 1,6).
Nevieme presne povedať do akého bodu je v starozákonných spisoch prítomný symbol dvoch ciest ako obrazov dvoch spôsobov správania, medzi ktorými si má človek vybrať. Často sa hovorí o protiklade medzi dvoma
možnými cestami (porov. Ž 1,6; 119,28-176; Prís 4,18-19;
5. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 19972, s. 44.
6. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa, vol. I, s. 36.
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15,19). Výslovnú zmienku o ceste života a smrti nachádzame v knihe Prísloví (12,28: Život je na chodníku spravodlivosti, k smrti však vedie cesta zmýlená.) a u proroka Jeremiáša (21,8: Toto hovorí Pán: Hľa, predkladám vám cestu
života a cestu smrti).7
Autor spisu Didaché predstavuje morálne príkazy vo
forme dvoch ciest (ὁδοὶ δύο) – cesty života (μία τῆς
ζωῆς) a cesty smrti (μία τοῦ θανάτου),8 medzi ktorými
je veľký rozdiel (porov. Dt 30,15-20; Jer 21,8; Mt 7,13-14).
Cesta života spočíva v príkaze lásky k Bohu, ktorý nás
stvoril, a v príkaze lásky k blížnemu, ktorého treba milovať ako seba samého (porov. Lv 19,18; Dt 6,5; Sir 7, 30;
Mt 22,37-39).9 A k tomu ešte pridáva zlaté morálne pravidlo, aby človek nerobil druhému to, čo si sám nepraje, aby
mu to robili iní (porov. Tob 4,15; Mt 7,12; Lk 6,31). Potom
autor Didaché bližšie rozoberá poučenie, ktoré vychádza
z tohto príkazu obsiahnutom v ceste života: že treba žehnať tým, ktorí nám zlorečia, modliť sa za nepriateľov, postiť sa za prenasledovateľov, milovať tých, ktorí nás nenávidia (porov. Mt 5,44-47; Lk 6,27-28.32.35). Na základe
tohto sa kresťania môžu odlíšiť od pohanov, ktorí milujú iba tých, ktorí aj ich milujú. Rovnako treba držať na
uzde aj telesné žiadosti, vedieť sa pokoriť (porov. Mt 5,39;
Lk 6,29), snažiť sa o kresťanskú dokonalosť, konať skutky kresťanskej lásky (porov. Mt 5,26.40-42; Lk 6,29-30)
a dávať almužnu. Potom sa venuje celému radu príkazov
a orientuje sa na druhú tabuľu Mojžišovho zákona, ako
napríklad: nezabiješ, nescudzoložíš, nezhanobíš chlapcov,
nezosmilníš, nepokradneš (porov. Ex 20,13-15; Dt 5,17-19;
Mt 19,18), nebudeš čarovať, neotráviš nikoho jedom, nebudeš vykonávať potrat, nezabiješ novonarodenca, nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho (porov. Ex 20,17),
nebudeš krivo prisahať (porov. Mt 5,33), vydávať falošne svedectvá (porov. Ex 20,16; Mt 19,18), nebudeš zlorečiť a prechovávať túžbu po pomste. Nebudeš pokrytecký,
budeš sa zdržiavať klamlivých a prázdnych slov (porov.
Mt 23,3; Jak 1,22; 1 Jn 3,18), nebudeš lakomý, zbojnícky, zlomyseľný a pyšný. Nebudeš prechovávať zlý úmysel voči svojmu blížnemu ani nebudeš nenávidieť nikoho,
ale treba napomínať a modliť sa za ostatných ľudí a milovať ich viac ako seba samého. Ďalšie poučenia tohto auto7. Porov. Didaché. Dottrina dei Dodici Apostoli, Cives, S.-MoscaF. (ed.), Milano : San Paolo 20032, s. 10.
8. Didaché nepoužíva pri výchove ku kresťanskej formácii tézy, ale
cestu príkazov. Je to katechetický druh, ktorý napodobňuje evanjeliový
štýl. Ide o spis, ktorý bol takmer napísaný v čase ako synoptické evanjeliá. Porov. Introduzione. Didaché. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli,
A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 25-26.
9. Tieto citácie nie sú doslovným prekladom textu kánonických evanjelií, ale pochádzajú z ústnej tradície. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 41, p. 2
telli,
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ra smerujú k povzbudeniu zhodnému s prikázaniami, aby
tým ukázal dôsledky ich prípadného porušenia, pretože
hnev vedie k vražde, žiadostivosť k smilstvu a cudzoložstvu, poverčivosť k modlárstvu, klamstvo ku krádeži, reptanie k rúhaniam a nepriateľstvám. Odporúča svojim čitateľom evanjeliové blahoslavenstvá: byť tichými (porov.
Ž 37,11; Mt 5,5), trpezlivými, milosrdnými, jednoduchými, bez pretvárky, pokojnými, dobrotivými, nevyvyšovať sa nad druhými, ale pestovať v sebe bázeň pred Bohom a dôverovať v Božiu prozreteľnosť (porov. Iz 66,2;
Rim 12,16). Ďalej pripomína povinnosti, ktorými sa má
riadiť spoločný komunitný život: vážiť si tých, ktorí hlásajú Božie slovo a mať k nim úctu ako k samotnému Ježišovi Kristovi, vnášať pokoj do medziľudských vzťahov
a byť strojcom jednoty, nenadŕžať nijakej osobe na súde,
ale byť spravodlivý (porov. Dt 1,16; Prísl 31,9), vykonávať
almužnu bez šomrania a neodvracať sa od núdzneho (porov. Rim 15,27), vychovávať deti v bázni k Bohu, zaobchádzať mierne so služobníctvom (porov. Ef 6,9), dodržiavať
Pánove prikázania, nič k nim nepridávať ani uberať (porov. Dt 4,2), vyznávať sa zo svojich previnení a nemodliť
sa so zlým svedomím.10
Na druhej strane, keď opisuje cestu smrti, uvádza tieto poznávacie znaky, ktoré ju charakterizujú: vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, žiadostivosť, krádeže, modloslužba,
mágia, čarovanie, krivé svedectvá, pokrytectvo, neúprimnosť, podvod, namyslenosť, zloba, drzosť, lakomstvo,
hanlivé reči, žiarlivosť, bezočivosť, pýcha, vystatovanie
sa a neúctivosť. Treba sa varovať takých ľudí, ktorí prenasledujú dobrých, nenávidia pravdu, milujú lož, pachtia
za nespravodlivou odmenou, nekonajú dobro a nenechajú
sa viesť správnym úsudkom, sú vzdialení od trpezlivosti a vľúdnosti, milujú prázdne veci, je im ľahostajní osud
utláčaných, nestarajú sa o chudobných, neuznávajú svojho
Stvoriteľa, vraždia deti a ničia Božie stvorenia, odvracajú sa od núdznych, sú zástancami bohatých ľudí a nespravodlivými sudcami chudobných. Všetci títo patria medzi
nenapraviteľných hriešnikov (porov. Iz 1,23).11
Aj Barnabášov list obsahuje tému dvoch ciest, ktoré sú
takmer identické s textom v Didaché, ale majú odlišný názov – cesta svetla (dobra) a cesta tmy (zla).12 Prvá cesta
10. Porov. Didaché I,1-IV,14. In: I Padri Apostolici, s. 29-32.
11. Porov. Tamže, V,1-2, s. 32-33.
12. V Barnabášovom liste je náuka o dvoch cestách charakterizovaná nielen etickým dualizmom, ktorý je prítomný aj v Didaché, ale aj
ontologickým dualizmom. Nestoja proti sebe len dve rozdielne cesty,
ale aj dvaja protikladní duchovia alebo anjeli, ktorí súperia medzi sebou
o srdce človeka a determinujú ľudské dejiny. Až na konci sveta zasiahne Boh, aby zničil raz-navždy synov neprávosti. Porov. XVIII,1-2. In:
I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988,
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je vysvetlená prostredníctvom mnohých morálnych príkazov, ktoré sa podobajú Dekalógu. Cesta tmy je zase katalógom rozličných nerestí a hriechov.13
V Hermasovom pastierovi dobrá a zlá cesta sú vyjadrené prostredníctvom dvoch anjelov, ktorí prebývajú
v človeku. Jeden je anjel spravodlivosti, ktorý je príjemný, hanblivý, mierny, pokojný, nabáda ku spravodlivosti,
čistote, svätosti, skromnosti, ku každému dobrému skutku a čnosti. Jemu treba dôverovať. Avšak druhý anjel, nazývaný anjelom zla, je hnevlivý, zatrpknutý, jeho diela sú
zlé, zvádza druhých na nesprávnu cestou plnú rôznych nebezpečenstiev. Takému anjelovi sa treba vyhýbať.14
Napomenutia a povzbudenia k praktizovaniu čností
a k nasledovaniu Ježiša Krista v utrpení a smrti
Nakoľko sa všetci nachádzame v tej istej aréne sveta, musíme bojovať dobrý boj viery, aby sme získali spásu. Preto je potrebné zanechať márne a zbytočné spory
a usilovať sa konať to, čo je milé Bohu, ktorý nás stvoril.15
Závisť, nenávisť, spory, nepokoje, vojny, žaloby a zotročovanie neprinášajú dobré ovocie (porov. Gn 4,3-8; 27,41;
37,1-36; Nm 12,14-15; 1 Krn 18-29; Sk 24-26), ale vedú k
smrti. Spravodlivosť a pokoj sa začnú vytrácať vtedy, keď
sa v nás oslabí bázeň pred Pánom. To je dôsledkom toho,
že zhaslo svetlo viery, lebo sa vybočí z cesty Božích prikázaní a neplní sa Kristova vôľa.16 Práve pre tento dôvod
je nutné robiť pokánie,17 lebo ono vnútorne očisťuje člo-

s. 211; XXI,1-3, s. 213; porov. aj Didaché. Dottrina dei Dodici Apostoli, s. 11; s. 32, p. 2. Barnabášov list je krátky apologeticko-katechetický
traktát majúci formu listu. Téma dvoch ciest mala svoje nezastupiteľné
miestom v morálnej katechéze prvotného kresťanstva, pretože bola zameraná predovšetkým na obrátencov pochádzajúcich z pohanstva. Je
to dôležitý dokument z hľadiska histórie starovekej katechézy. Porov.
Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della
Chiesa, vol. I, s. 143.145.
13. Porov. Barnabášov list XVIII,1-XX,2, s. 211-213.
14. Porov. Hermasov Pastier, Šieste prikázanie, XXXVI (2),1-10. In:
I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s.
275-276.
15. Porov. K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom VII, 1-3, s. 53; porov. aj Hermasov Pastier, Prvé prikázanie, XXVI, 1, s. 267.
16. Porov. K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom III, 2-4, s. 51;
IV,1-V,7, s. 51-53; porov. aj VI,4, s. 53; IX,I, s. 55; Barnabášov list II,1-2,
s. 188; Hermasov Pastier, Piate prikázanie, XXXIV (2), 7, s. 274; Dvanáste prikázanie XLV (2), 4-XLVIII (5), 4, s. 286-289.
17. Hermasov pastier hlása pokánie prostredníctvom morálnej reformy a možnosť odpustenia hriechov spáchaných po krste. Nerobí nič
iné, len potvrdzuje zvyk Cirkvi proti rôznym rigoristickým prúdom. Pokánie je univerzálne, pretože Pán volá k spáse každého človeka. Chce,
aby sme zanechali cestu zla, kajali sa, znovu neupadli do hriechov, nezapochybovali o prikázaniach. Potom dostaneme od neho liek na svoje
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veka (porov. Jon 3,4-10; 2 Pt 2,5) a je ovocím Ducha Svätého, ktorý nás pobáda kajať sa za neprávosti a hriechy.
Okrem pokánia18 sa vyžadujú aj iné čnosti, ako napríklad
poslušnosť,19 viera,20 skutky dobročinnej lásky, ktoré nás
ešte viac pripodobňujú Ježišovi Kristovi.21 Nemôžeme zabudnúť ani na pokoru, bez ktorej nemožno hovoriť o skutočnom obrátení. Pýcha a arogancia totiž prinášajú a spôsobujú iba spory, vzbury a všelijaké iné zlo. Keď sa však
človek nechá viesť pokorou a milosrdenstvom (porov. Mt
6,14-15; 7,1-2.12; Lk 6,31.36-38), stáva sa strojcom pokoja, jednoty22 a úprimnosti. Vzorom pokory a poníženosti
predošlé hriechy a budeme žiť v Bohu. Jediným ohraničením univerzálnosti odpustenia je odmietnutie ľútosti svojich hriechov a zotrvanie
v hriešnych skutkoch. Porov. Hermasov Pastier, Ôsme podobenstvo,
LXXVII (11),1-4. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma :
Città Nuova 19988, s. 316; Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 121-122; porov. aj Hermasov
Pastier, Tretie videnie XV (7), 2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli,
A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 256; Štvrté prikázanie, XXIX (1),
8, s. 270; XXX(2),1-4, s. 270-271; Dvanáste prikázanie, XLIX (6), 1, s.
289; XXXI,1-7, s. 271-272; Piate podobenstvo, LX (7), 1-2, s. 301; Ôsme
podobenstvo, LXXII (6),2, s. 312.
18. Veriaci sú pobádaní na spoločné nedeľné eucharistické slávenie,
ale predtým sa treba očistiť vyznaním previnení, aby ich obeta bola čistá (porov. Mt 5,23-24). Porov. Didaché XIV,1. In: I Padri Apostolici s. 38.
19. Povzbudenie k poslušnosti a svornosti je základným cieľom Klementovho listu. Rozširuje sa však aj na program angažovaného kresťanského života. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 59.
20. Kresťanská viera a láska sú základom a cieľom života (porov. 1
Tim 1,5). Porov. Ignác A ntiochijský, List Efezanom XIV,1. In: I Padri
Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 104.
21. Byť skutočným Ježišovým učeníkom neznamená iba zachovávať
jeho prikázania, ale byť pripravený aj obetovat svoj život pre neho, čiže
podobať sa mu aj v utrpení a smrti. Porov. Ignác A ntiochijský, List Rimanom II,1-IV,3. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma :
Città Nuova 19988, s. 122-123; VI,1-VIII,3, s. 124-125; List Smyrňanom
V,2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova
19988, s. 110; Polykarp, List Filipanom VIII,1-2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 157-158; Polykarpovo mučeníctvo I,2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.),
Roma : Città Nuova 19988, s. 161; IX,3, s. 165; XVII,3, s. 170; XVIII,2,
s. 170. V 2. storočí bolo mučeníctvo, ktoré bolo považované za ideál
kresťanskej dokonalosti, nahradené rigoristami každodenným mučeníctvom askézy. Porov. M alone, E.: Martirio. In: A a.Vv. (ed.), Dizionario degli Istituti di perfezione, vol. V, Roma : Edizioni Paoline 1978, s.
1039.
22. Snažme sa zachovať jednotu medzi sebou, podobne ako existuje jednota medzi hlavou a celým telom, medzi najmenšími a najväčšími údmi tela. Plňme poslušne Ježišove slová (porov. Rim 12,4-5; 1 Kor
12,12-27). Porov. K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom XXXVII,5XXXVIII,4, s. 74-75. Aj sv. Ignác vyzýva k jednote s biskupmi a kňazmi. Všetci nech si ctia biskupa ako obraz Boha Otca, diakonov ako Ježiša Krista, presbyterov ako Božieho senátu a zboru apoštolov, a nech sú
im podriadení. Porov. List Trallanom II,1-III,1, s. 116; VII,1-2, s. 117-118;
XII,2-XIII,2, s. 119-120; porov. aj List Efezanom II,2-III,2, s. 100-101;
List Magnezijčanom VI,1-VII,2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli,
A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 111; XIII,2, s. 113; List Smyrňanom VIII,1-IX,2, s. 136-137; List Filadelfčanom IV. In: I Padri Aposto-
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pre nás všetkých je Ježiš Kristus (porov. Iz 53,1-12), ktorý
hoci bol Božím Synom, trpel pre naše hriechy a neváhal
obetovať svoj život, aby sme aj my mohli žiť s ním večne.
Príkladom pokory sú aj patriarchovia, proroci (porov. Gn
18,27; Ex 3,11; 4,10; Nm 12,7; Jób 1,1) a veľké osobnosti
židovského národa, ako napríklad Dávid (porov. Ž 51,3-19;
89,21; Sk 13,22).23 Rovnako treba pestovať úctu voči Ježišovi Kristovi,24 ktorý vydal za nás svoju krv, vážiť si predstavených,25 ctiť si kňazov, dávať mladým ľuďom dobrý
príklad výchovy v bázni k Bohu, manželky usmerňovať
k dobru, nech sú mierne v používaní jazyka, deti nech sa
zúčastňujú na Kristovej výchove a učia sa čnostiam.26 Nakoľko Boh je všadeprítomný, nikto nemôže uniknúť pred
jeho zrakom. Boh vie všetko (porov. Ž 139,7-10). Preto treba dvíhať k Bohu bezúhonné a nevinné ruky, posväcovať
sa a vyhýbať sa akémukoľvek hriechu,27 usilovať sa o to,
aby nás požehnal. Ak chceme slúžiť Bohu, nemôžeme sa
dopúšťať týchto vecí.28
lici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 128; VII,2, s.
130; List Polykarpovi I,2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.),
Roma : Città Nuova 19988, s. 139; VI,1-2, s. 141-142; VIII,3, s. 143.
23. Porov. K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom VII, 5-XVIII,17,
s. 53-62; porov. aj XLVIII,1-LII,1, s. 81-83; Didaché XV,3-4. In: I Padri
Apostolici, s. 38.
24. Kresťanstvo sa odlišuje od pohanstva tým, že kresťania si uctievajú pravého Boha a nie modly, ktoré si sám človek vyrobil z rozličného
materiálu. Takéto falošné božstvá nemôžu pomôcť. Porov. List Diognetovi II,1-10. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città
Nuova 19988, s. 353-354. Zároveň sa treba vyhýbať cudzej potrave, čiže
bludným náukám. Kresťania májú jesť iba kresťanský pokrm. Bludy
sú akoby smrtiacim jedom v sladkom víne. Ten, čo ho vypije, nevie, že
za zhubnou sladkosťou sa skrýva smrť. Porov. Didaché 6,1. In: I Padri
Apostolici, s. 33; XI,1-2, s. 36; Ignác A ntiochijský, List Efezanom VII,1VIII,1, s. 102; XVI,1-XVII,2, s. 105; List Magnezijčanom VIII,1, s. 111;
List Trallanom VI,1-2, s. 117; XI,I, s. 119; List Filadelfčanom II,1-III,3, s.
128; VI,1-VIII,2, s. 129-130; List Smyrňanom II-V,3, s. 134-135; VII,1-2,
s. 136; Polykarp, List Filipanom VII,1-2, s. 157.
25. Sv. Klement ako rímsky biskup napísal svoj list kresťanskému
spoločenstvu v Korinte, kde sa venoval hlavnému problému, pre ktorý
ho napísal. Poukazuje totiž na smutnú situáciu a nepokoje v korintskej
cirkvi, ktoré boli spôsobené tým, že niektorí namyslení veriaci sa postavili proti svojim presbyterom (kňazom) a zosadili ich z úradu. Prízvukuje na nevyhnutnosť disciplíny a podriadenia sa zákonitým cirkevným
predstaveným. Cieľom je odstrániť tieto neporiadky a znovu nastoliť
pokoj. Porov. Prvý list Korinťanom I,1, s. 49; XXXIX,1-XLI,4, s. 75-76;
XLVII,6-7, s. 80. Treba mať úctu voči biskupovi, aj keď je mladší vekom, lebo tým prejavujeme úctu samotnému Otcovi Ježiša Krista, ktorý
je biskupom všetkých. Porov. Ignác A ntiochijský, List Magnezijčanom
III,1-IV, s. 110.
26. Porov. K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom XXI,1-9, s. 64; Po lykarp, List Filipanom IX,1-XI,1, s. 158-159.
27. Chrániť sa treba aj zlej žiadostivosti a túžby, lebo vedú do záhuby. Zlá žiadostivosť je nazvaná diablovou dcérou. Porov. Hermasov
Pastier, Dvanáste prikázanie, XLIV (4),1-XLII (2),1-3, s. 285-286.
28. Porov. K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom XXVIII,1-XXXI,1,
s. 68-69; porov.aj Didaché VI,2. In: I Padri Apostolici, s. 33; Polykarp,
List Filipanom XI,1, s. 159; Barnabášov list IV,1-2, s. 190; Hermasov
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Ku kresťanskému životu patrí aj modlitba.29 Odporúča
sa modlitba aj za tých, ktorí majú nejaký hriech, aby dostali milosť pokory podvoliť sa Božej vôli, lebo naše modlitby určite prinesú očakávané ovocie. Predovšetkým však
vrúcna a dôverná modlitba (porov. Jer 24,7; Joel 2,12) dosiahne svoj cieľ, ak nebudeme pochybovať, ale pevne veriť. Rovnako aj bratské a vzájomné napomenutie nás spája
s Božou vôľou.30
Porovnanie kresťanského spôsobu života so životom
pohanov
Tí, čo uverili Ježišovi Kristovi, snažia sa pripodobniť
svoj život jeho prikázaniam a preto aj ich životný štýl
a spôsob správania podriadili kresťanským morálnym zásadám. Preto autor Listu Diognetovi31 môže porovnávať
kresťanský a pohanský spôsob života. Na jednej strane
tvrdí, že kresťania sa od iných ľudí nelíšia regiónom, hlasom alebo zvykmi, neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú
svoj žargón, nevedú špeciálny druh života a ani ich náuka
Pastier, Ôsme prikázanie, XXXVIII,1-6, s. 277-278; Piate podobenstvo,
LX (7),1-4, s. 301. Na druhej strane treba nezabúdať na dobré skutky a
skutky kresťanskej lásky, lebo kto nekoná zlo, v tom bude Boh žiť. Buďme vytrvalí v dobrom, plňme Božiu vôľu, zachovávajme Pánove prikázania a konajme diela spravodlivosti, lebo Pán odplatí každému podľa
jeho skutkov (porov. Iz 40,10; 62,11; Prís 24,12; 1 Kor 2,9; Zjv 22,12). Porov. Didaché XI,2-4. In: I Padri Apostolici, s. 36; XII,1-XIII,7, s. 37-38;
XVI,1, s. 39; K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom XXXI,1XXXV,12, s.
70-73; Ignác Antiochijský, List Efezanom X,2-XI,1, s. 103; XIV,2, s. 104105; List Polykarpovi II,1-V,2, s. 140-141; Polykarp, List Filipanom II,13, s. 154; III,3-VI,2, s. 155-157; X,2, s. 158; Barnabášov list IV,10-12, s.
191; XXI,1-8, s. 213-214; Hermasov Pastier, Tretie Videnie, XVII (9), 2-6,
s. 258; Prvé prikázanie, XXVI,1-XXIX,11, s. 267-270; Štvrté prikázanie,
XXXII (4),3-Piate prikázanie, XXXIV (2), 7, s. 272-274; Siedme prikázanie, XXXVII,1-5, s. 277; Ôsme prikázanie, XXXVIII,7-12, s. 278-279; Desiate podobenstvo, CXIV (4), 2-4, s. 345-346.
29. Kresťania majú odporúčané modliť sa trikrát cez deň modlitbu
„Otče náš.“ Čo sa týka pôstu, nemajú dodržiavať židovské zvyklosti
(porov. Mt 23,13-15.23.25.27), ale sa majú postiť v stredu a piatok. Porov. Didaché VIII,1-2. In: I Padri Apostolici, s. 34. Farizeji sa postili
v pondelok a štvrtok. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.:
Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 46, p. 42. Keď sa človek
postí, má prijímať iba vodu a chlieb. Na druhej strane aby pôst nebol
bezcenný, má byť spojený s plnením prikázaní, konaním skutkov lásky
k blížnym a vyhýbaním sa zlu. Porov. Hermasov Pastier, Piate podobenstvo, LIV (1),1-LVI (3), 9, s. 295-298.
30. Porov. K lement R ímsky, Prvý list Korinťanom LVI,1-2, s. 85;
Hermasov Pastier, Deviate prikázanie, XXXIX,1-Desiate prikázanie,
XLII (3),4, s. 279-283; porov.aj Ignác A ntiochijský, List Efezanom X,1,
s. 103; XI, 2, s. 104; List Polykarpovi I,3, s. 139; Polykarp, List Filipanom XII,3, s. 159-160.
31. Je to apológia kresťanstva, ktorá má formu listu adresovaného
vznešenému pohanovi, menom Diognetovi. Najlepšia časť listu je tvorená práve opisom nadprirodzeného spôsobu života kresťanov, ktorí svojou činnosťou presahujú akékoľvek hranice. Porov. Porov. Quasten, J.:
Patrologia, vol. I, s. 219.221.
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sa nezhoduje so žiadnou ľudskou filozofiou (porov. Gal
1,11-12). Ale práve naopak žijú v gréckych a barbarských
mestách, prispôsobujú sa miestnym zvykom v obliekaní,
jedení, svedčia o krásnom sociálnom živote, ktorý je nesporne paradoxný. Vo svojej krajine žijú ako cudzinci.32
Síce ako občania sa zúčastňujú na všetkých podujatiach,
ale zároveň sú oddelení od všetkého ako cudzinci. Každá
cudzia krajina je ich krajinou a každá vlasť cudzou. Ženia sa a vydávajú ako ostatní, plodia deti, ale neodkladajú novonarodených. Síce majú spoločný stôl, ale nezdieľajú spoločné lôžko. Sú v tele, ale nežijú podľa tela (porov.
Rim 8,12-13; 2 Kor 10,3). Prebývajú na zemi, ale vlastnia
nebeské občianstvo (porov. Flp 3,20). Poslúchajú zákony,
ale svojím životom ich presahujú. Milujú všetkých a všetci
ich prenasledujú. Nepoznajú ich, a predsa ich odsudzujú. Sú zabíjaní, a predsa budú žiť večne; sú chudobní, ale
obohacujú všetkých; chýba im všetko, a pritom oplývajú
všetkým (porov. 2 Kor 6,9-10); sú opovrhovaní, ale v opovrhovaní nachádzajú slávu; sú hanení, a predsa uznaní za
spravodlivých; sú urážaní a požehnávajú (porov. 1 Kor
4,12); zle sa s nimi zaobchádza a prechovávajú úctu ku
všetkým; hoci robia dobro, sú trestaní ako zločinci; keď
sú odsúdení, radujú sa akoby obsiahli život (porov. 2 Kor
6,10). Židia proti nim bojujú ako proti cudzincom a Gréci
ich prenasledujú. Nikto z tých, ktorí ich nenávidia, nevie
však povedať dôvod ich hnevu.33
Dôležitosť kresťanského spôsobu života je zdôraznená vyjadrením, že ako duša je potrebná pre telo, tak sú
kresťania potrební pre svet.34 Ako je duša rozptýlená vo
všetkých častiach tela, tak sú aj kresťania prítomní vo
všetkých častiach sveta. Síce duša prebýva v tele, ale nie
je z tela, tak aj kresťania bývajú na tejto zemi, ale nie sú
z tohto sveta (porov. Jn 17,11-18). Ako je neviditeľná ľudská duša uzatvorená vo viditeľnom tele, tak aj kresťania
sú viditeľní vo svete, ale ich náboženstvo je neviditeľné.
Ako telo nenávidí dušu a bojuje proti nej, pokiaľ ju nepotupí, lebo mu zabraňuje nechať sa uniesť vášňami, tak aj
svet – hoci nezakúsil žiadnu nespravodlivosť od kresťa32. Hermasov pastier sa taktiež zmieňuje o tom, že kresťania bývajú v cudzej zemi. Vysvetľuje aj dôvod svojho tvrdenia, ktorý spočíva
v tom, že bohatstvá pred Bohom si možno získať skutkami kresťanskej
lásky, ako napríklad návštevou sirôt a vdov. Boh odmení dary bohatých
voči chudobným, lebo chudobní zase prosia a ďakujú Bohu za dobrodinca. Porov. Prvé podobenstvo, L,1-druhé podobenstvo, LI, 10, s. 291-294.
33. Porov. List Diognetovi V,1-17, s. 356-357.
34. Toto vyjadrenie chce povedať, že kresťania predstavujú vyšší
typ morálky v ľudskej spoločnosti, ktorej majú dať novú podobu. Dôležitosť svedectva a spirituality kresťanského spôsobu života má svoje
korene v autentickej evanjeliovej tradícii (porov. Mt 5,13-16: soľ zeme
a svetlo sveta; Jn 8,12: (svetlo sveta), v listoch sv. Pavla, v 1 liste sv. Petra a v Knihe zjavenia sv. Jána. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 231, p. 5.
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nov - ich nenávidí, pretože sa stavajú proti vášňam (porov. Jn 15,18-19). Ako duša miluje telo, ktoré ju nenávidí,
tak aj kresťania milujú tých, ktorí ich nenávidia (porov.
Mt 5,44; Lk 6,27). Ako nesmrteľná duša prebýva v smrteľnom príbytku a udržiava ho, tak aj kresťania žijú vo svete
ako vo väzení a udržujú svet (porov. 2 Kor 5,1; 2 Pt 1,1314). Ako duša prebýva v pominuteľnom príbytku (porov.
2 Kor 5,1; 2 Pt 1,13-14), tak aj kresťania žijú ako cudzinci
medzi vecami, ktoré podliehajú rozkladu a očakávajú nebeskú neporušiteľnosť (porov. 1 Kor 15,50.53-54). Aj keď
telo zle zaobchádza s dušou v jedení a pití, predsa ona sa
stále očisťuje, tak je to aj s kresťanmi, ktorých počet sa neustále zvyšuje, a to aj napriek zlým okolnostiam, ktoré na
nich doliehajú. Boh zveril kresťanom také miesto a poslanie, ktoré nemôžu zanechať.35
Záver
Diela apoštolských otcov odrážajú duch prvotného kresťanstva, pretože boli napísané žiakmi apoštolov alebo autormi, ktorí nasledovali bezprostredne po apoštolskom
období. Nemali v úmysle podať systematický výklad kresťanských právd viery, ale majú formu jednoduchých listov,
ktoré boli určené veriacim, ktorí pochádzali z nižších spoločenských vrstiev, nakoľko sa kresťanstvo šírilo najskôr
medzi prostým ľudom. Preto aj čo sa týka morálneho učenia, snažili sa ich oboznámiť s tým, čo treba veriť a konať
ako kresťania. V ich dielach nachádzame mravné ponaučenia a napomenutia k bohabojnému životu, k poslušnosti
voči cirkevným predstaveným, k vernosti vytrvať vo viere, k plneniu Božej vôle, k pestovaniu čností, k zachovávaniu Božích a cirkevných prikázaní, k praktizovaniu skutkov kresťanskej lásky voči všetkým, najmä chudobným
a k prinášaniu bohatého duchovného ovocia, lebo každý
raz dostane od Pána buď odmenu alebo trest za svoje skutky. Rovnako zdôrazňujú potrebu chrániť sa akéhokoľvek
zla a hriešnych túžob, ktoré spútavajú srdce človeka a privádzajú ho na cestu večnej smrti.
Prvokresťanskí autori sa snažia prostredníctvom svojich spisov povzbudiť veriacich k tomu, že motívom ich
cnostného života má byť túžba patriť raz medzi tých, ktorí budú vzkriesení pre večný život. Ale zároveň aj vzbudiť spasiteľný strach pred večnou smrťou, ak človek nebude rešpektovať Pána Boha a svojho blížneho. Kresťania
sa prostredníctvom svojho dobrého života pripodobňujú
Kristovi, ktorý je prameňom dokonalosti. Ježiš je učiteľom morálnych čností a príkladom prežívania morálneho

35. Porov. List Diognetovi VI,1-10, s. 357-358.

176

Nové Horizonty

Marcel Cíbik

života. Kristovi nasledovníci majú morálnu povinnosť byť
zároveň aj príkladom pre svoje prostredie, v ktorom žijú
a majú do spoločnosti vnášať ušľachtilé hodnoty, priťahovať iných k viere v Boha, byť zdrojom požehnaní a nástrojom jednoty.36
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Mikuláš Kuzánsky a otázka jednoty
všetkých náboženstiev1
Nicolas of Cusa and the Question of Unity of all Religions
The below paper outlines the thoughts of Nicholas of Cusa on the common fundament and concordance of all religions he presented in his De pace seu concordantia fidei. Nicolas of Cusa accepts the idea of one truth, which, in his
view, despite its historically conditioned and differentiated interpretations, remains unchangeable. He was aware
of the difficulty of the task to reveal the real unity of numerous religious views of the reality, however, he also
pointed to their transcendental footing. He believed Christ was the necessary condition (though unexpressed in a
number of religious systems) of having faith in eternal beatitude. The paper also provides some of the contemporary
interpretations of Cusa’s work.

Úvod1
Postavu nemeckého kardinála Mikuláša Kuzánskeho
(1401–1464), neskôr pôsobiaceho v Ríme, nie je potrebné
bližšie predstavovať. Pripomeňme iba, že bol popredným
renesančným filozofom, teológom, vysokým cirkevným
hodnostárom, venoval sa otázkam matematiky, politiky,
uvažoval o vesmíre a postavení Zeme v ňom, atď. Zúčastnil sa koncilu v Bazileji, kde rokoval so zástupcami husitov a patril medzi členov pápežskej delegácie v Carihrade.
Zasadzoval sa o reformu Cirkvi a premýšľal tiež o vzťahu kresťanstva k iným náboženstvám. Kládol si otázky,
či je možné nájsť spoločný základ všetkých náboženstiev,
v čom sa zhodujú a v čom odlišujú, ako správne chápať
a interpretovať Korán a učenie proroka Mohameda, akým
spôsobom dosiahnuť mier medzi náboženstvami a ďalšie.
Tieto svoje otázky a úvahy rozvinul najmä v dvoch dielach – De pace seu concordantia fidei a De cribratione
Alchoran. V článku priblížim prvý spis a predstavím niekoľko jeho súčasných komentárov a pohľadov na Kuzánskeho dielo.
De pace seu concordantia fidei
Dobové konflikty medzi náboženstvami viedli nesporne k teoretickému premysleniu fenoménu multiplicity náboženstiev, ich vzťahu a podnecovali k opätovnému filozofickému vyjasneniu problému pravdy. Bolo rovnako
dôležité venovať sa otázke tolerancie a mieru medzi jednotlivými vyznaniami. Dielo De pace seu concordantia
fidei vzniklo krátko po dobytí Konštantínopolu v roku
1453 vojskom Mehmeda II. a preto je živou reakciou na
dôležitú historickú udalosť.
Začiatok spisu, ktorý je koncipovaný formou fiktívneho
dialógu, je vyrozprávaním „sťažností“, ktoré prichádza1. Článok je výberom (časťou) z pripravovanej monografie Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku: Akvinský, Lullus a Kuzánsky, ktorá vyjde v roku 2014 vo vydavateľstve IRIS.

jú pred Boha z dôvodu nesmierneho utrpenia spôsobeného náboženskými konfliktmi. Ide o víziu, môžeme povedať o určitú formu meditácie o pluralite náboženstiev, ich
možnej jednote a spoločnom základe, podnietenú pádom
Konštantínopolu.2
Poslovia prednášajúci správu Kráľovi univerza nemali
výzor človeka, ale duchovných síl (intellectuales virtutes).
Ide o intelektuálne bytosti, teda anjelov, ktorí boli Bohom
na počiatku konštituovaní nad jednotlivými provinciami
a náboženstvami. Prvá a najvyššia z nich (archanjel), prosí
Boha aby sa zjavil a neskrýval sa. Potom prestane bolesť,
náboženská nenávisť medzi ľuďmi a všetci spoznajú, že
v rozličných náboženských rítoch je iba jedno náboženstvo (et cognoscet omnes quomodo non est nisi religio una
in rituum varietate). Vyjadruje túžbu po jednotnom uctievaní Boha (una sit religio et unus latriae cultus). Po slovách archanjela samotné Slovo (Verbum)3, ktoré sa stalo
telom, poukazuje na nedokonalosť ľudskej bytosti a potrebu „častých, hojných návštev“ (crebra visitatio), z dôvodu
korigovania mnohých omylov o Bohu a spoznaniu pravdy.
Keďže pravda je iba jedna a je nemožné, aby ju intelekt
neuchopil, majú byť všetky diverzity náboženstiev privedené k jednej pravej viere (in unam fidem orthodoxam).
Na výzvu Boha anjeli zhromažďujú pred Slovo významných mužov sveta, ktorým je zverená úloha naplniť zá2. H. Schwaetzer vysvetľuje Kuzánskeho zámer – obrazom, symbolom chce vyjadriť to, čo nie je možné úplne postihnúť slovami. „Die
Ausbildung einer solchen Bild-Sprache, eines aenigmatischen Denkens,
bietet die Grundlage einer Verhältnisbestimmung des Endlichen zum
Unendlichen und damit auch diejenige einer Möglichkeit eines Dialoges
zwischen Kulturen und Religionen.“ SCHWAETZER, H.: Ineinsfall der
Begegnung. In: HANGERT, U., PORT, W., VAN LIER, K.-H. B.: Der
frieden im Glauben – heute? Münster : Aschendorff Verlag, 2012, s. 62.
3. Kuzánsky zámerne uprednostňuje výraz „Slovo“ pred výrazom
„Kristus“, aby ukázal, že sa jedná o základný princíp, slovo Boha, ktoré je spoločné všetkým náboženstvám. HAMANN, F.: Koran und Konziliarismus. Anmerkungen zum Verhältnis von Heymericus de Campo
und Nikolaus von Kues. In: Vivarium. An International Journal for the
Philosophy and Intellectual Life of the Middle Age and Renaissance. 43,
(2), Leiden : Koninklijke Brill NV, 2005, s. 275-291.
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mer spoločného konsenzu v náboženskej oblasti. Najstarší
z vyvolených mužov – reprezentant gréckej filozofie, vyslovuje želanie byť poučený o tom, ako je možné zrealizovať uvedenú úlohu. Večné Slovo poukazuje na jedinú
múdrosť (sapientia), ku ktorej všetci ako filozofi smerujú. Následne nasleduje rozprava o múdrosti s Múdrosťou
samou, Slovom Boha, do ktorej vstupujú ďalší filozofi
(Talian, Arab, Ind, Chaldejec, Žid, Skýt a ďalší). Kuzánsky takto konštituuje fiktívne spoločenstvo diskutujúcich
v ideálnych podmienkach, ktoré dosiahne zhodu v najpodstatnejších náboženských otázkach.
Kristus, Slovo Boha, v prvom dialógu akcentuje večnosť Múdrosti, jej jednoduchosť, prednosť pred všetkým
stvoreným a jej totožnosť s Bohom. V tomto bode korešpondujú rozličné filozofické školy. Preto je možné tvrdiť,
že jestvuje iba jedno náboženstvo, jeden kult mysliacich
bytostí, ktorý je počiatkom rozmanitých rítov. Kuzánsky
takto na začiatku spisu zvýrazňuje spoločný základ, môžeme povedať hlavný univerzálny princíp, v ktorom sa
zhodujú rozdielne vyznania a ktorý je súčasne predpokladom diferencovaných „vetiev“ nábožnosti. Pred mnohosťou sa nachádza jednota – jediný božský princíp a až
následne náboženské variácie; pluritas by nebola možné
bez zakladajúcej (pôvodnej) jednoty (unitas).
Jedným z obzvlášť problematických bodov rozhovoru je
pripustenie existencie Božieho Syna, čo neakceptujú viaceré náboženské tradície. Prijatie jediného Boha neimplikuje uznanie a prijatie druhej božskej osoby v kresťanskom zmysle. Problematika sa rozvetvuje na dve kľúčové
témy: trojjedinosť Boha a inkarnáciu jeho Syna. Kuzánskeho odpovede (vyslovené v dialógu večným Slovom),
pokračujú v línii kresťanského myslenia: racionálne obhajuje trojjedinosť, božskosť Múdrosti, jej jednotu s Otcom, obraz Trojice v ľudskom duchu a v stvorení. Značná časť textu je filozoficko-teologickou rozpravou o Bohu
a inkarnovanom Slove. Popierať trojjedinosť znamená
popierať božskú plodnosť a kreatívnu silu (negare divinam fecunditatem et virtutem creativam). Chápať Boha
ako trojjediného a tým nekonečne „plodného“, na druhej
strane znamená odstrániť nevyhnutnosť viacerých bohov, ktorí navzájom utvorili univerzum, ako to prijímajú
niektoré filozoficko-náboženské smery. Kuzánsky v texte
vyjadruje presvedčenie, že filozofi sa priblížili ku kresťanskému chápaniu trojjediného Boha a vlastným spôsobom vypovedajú o trojici v jednote.
V objasnení tematiky vteleného Boha v dialógu prvýkrát vystupuje postava sv. Petra, ktorý vysvetľuje dô-
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ležitosť inkarnácie. Dosiahnutie konsenzu v uznaní Boha,
ktorý sa stáva človekom, je v spise chápané ako zložitejšie, než dosiahnuť konsenzus v otázke trojjedinosti. Predstaviteľ perzského myslenia uznáva výnimočné postavenie Krista, avšak nie jeho božskú prirodzenosť. Kristus je
iba sprostredkovateľom slov Boha (najväčší z prorokov),
no je ťažko akceptovateľné a argumentačne a neobhájiteľné hovoriť o jeho jednote s Bohom. Z pohľadu Peržana
ak je Slovo Boha Bohom, Boh, ktorý je nepremenlivý, sa
nemôže stať Ne-Bohom teda človekom; Stvoriteľ sa tým
stáva stvorením. Domnieva sa, že takýto náhľad zdieľajú
takmer všetci, až na malé výnimky.
Apoštol Peter objasňuje kresťanskú vieru vo vtelenie.
Kristus obdržal veľkú milosť, pretože Boh prostredníctvom neho vyslovil svoje slovo; bol najväčší z prorokov
a právom je ho možné nazvať „Slovom Boha“. Pre pochopenie vzťahu Otca a Syna-Slova, by bolo možné uviesť
viaceré analógie. Možnou je analógia poslov kráľa, ktorí
oznamujú jeho slová a jeho syna, dediča, ktorý rovnako
môže splniť uvedenú úlohu. Je však zásadný rozdiel medzi
poslami a synom-dedičom. V synovi, následníkovi trónu
je rovnaká kráľovská „prirodzenosť“, podstata, čo slúži
na objasnenie riešenej problematiky. Pre spôsob myslenia
Peržana je však podobenstvo nedostatočné, nakoľko nie je
vyriešený problém mnohosti, či presnejšie dvoch bohov,
Otca a Slova. Stále ide o dve osoby, čo sťažuje akceptovať
uvedený spôsob výkladu.
Kuzánsky v texte vyjadruje svoje presvedčenie: aj Arabi veria v božskú prirodzenosť Krista, i keď si toho nie sú
vedomí. Ak tvrdia, že Kristus bol slovom Boha a je najväčším v tomto a budúcom svete, potvrdzujú tým jeho
božskosť, keďže najväčšie (božské) nie je možné porovnávať s ničím pozemským (konečným, relatívnym). Podľa slov sv. Petra prijať tieto pravdy je možné iba v prípade
uznania božskej prirodzenosti Krista a hypostatickej jednoty ľudskej a božskej prirodzenosti. Kuzánsky na tomto
príklade demonštruje nielen konkrétne prieniky jednotlivých náboženských presvedčení, ale predovšetkým poukazuje na ich potenciálne priblíženie, resp. jednotu a na
implicitnú prítomnosť kresťanských právd v nekresťanských náboženských tradíciách. Z jeho pohľadu dôslednejší spôsob myslenia a precízna exegéza, musia nevyhnutne
viesť k uznaniu božskosti Krista, pretože inak nie je možné dostatočne vyložiť jeho význačné činy a veriť v ne, tak
ako je to v arabskom (islamskom) náboženstve. Peržan akceptuje niektoré argumenty, súhlasí že Korán obsahuje pasáže vypovedajúce o výnimočnej moci a skutkoch Krista.
Problém však vidí skôr v prípade židovského náboženstva,
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ktoré Krista neuznáva vôbec. Kuzánsky tu postupuje rovnako ako v predošlom prípade: aj ich texty obsahujú posolstvo o Kristovi, problémom jeho prijatia je však sledovanie literárneho zmyslu Starého Zákona, nesprávny výklad.
V konečnom dôsledku aj tu je možné za určitých podmienok dosiahnuť jednotu s kresťanstvom.
Opätovne sa poukazuje na osobu Krista ako na Vykupiteľa a Prostredníka; jedine prostredníctvom neho môže
byť naplnená ľudská túžba po blaženosti. Každé náboženstvo obsahuje ideu nádeje dosiahnutia blaženého života.
Nie je ale možné uvažovať o naplnení tejto nádeje bez akceptovania Krista. Kristus je prvotinou zjednotenia ľudskej prirodzenosti s Bohom a umožňuje konečné spojenie
človeka s jeho Počiatkom.
Pri téme ťažko dosiahnuteľnej jednoty rozdielnych rítov
z dôvodu špecifických odlišností v mnohých oblastiach
(obeta, manželstvo, krst), sa do rozhovoru zapája apoštol
Pavol (doctor gentium). Pavol do popredia kladie vieru,
ako základ náboženského života a tak jednotlivé rozdiely
rítov sú z hľadiska konečnej spásy sekundárne. Význačným príkladom viery bol pre apoštola Abrahám. Viera
musí byť ale živou, spojenou so skutkami, pretože inak
je mŕtva (sine operibus est mortua). Pavol ďalej spresňuje: veriť znamená plniť príkazy Boha. Tieto sú dostatočne
známe a všetkým národom spoločné, spoznané rozumovou dušou, pretože v človeku hovorí sám Boh (in nobis
loquitur Deus). Láska je v konečnom dôsledku jediným
príkazom, na ktorý sa redukujú všetky ostatné. Tento obsah kresťanskej viery – dôležitosť viery a lásky – je blízky
aj ostatným vyznaniam, no pre nekresťanské náboženstvá
je väčším problémom prijať učenie o eucharistii a pochopiť jeho zmysel.
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obradov. Spis končí presvedčením, že rozdielnosti relígií
sa týkajú skôr rítov, než úcty jedného Boha, ktorá je tým
najpodstatnejším. Kuzánsky tu odkazuje na diela starších
autorov – Marca Varra a Eusébia – aj na základe preštudovania ich diel je možné prísť k tomuto záveru. Omyly sú
v jednotlivých presvedčeniach prítomné, i keď nie vždy
vedomé. Zámer rozhovoru dosiahol svoj cieľ v jednote,
konkordancii náboženstiev – conclusa est igitur in coelo
rationis concordia religionum. Význační muži, ktorí prijali uvedené výklady a argumenty, majú na Zemi viesť ich
národy k jednote pravého kultu. Jeruzalem má byť miestom spoločného stretnutia, prijatia jednej viery a uzatvorenia mieru.
Kuzánsky sa pokúša ukázať prednosť kresťanského
chápania Boha pred inými náhľadmi, dať do popredia
kresťanskú víziu sveta a vysloviť racionálne argumenty
v prospech kresťanskej náuky. Prijať učenie a argumenty
určitého typu, v tomto prípade kresťanstva, znamená podľa jeho presvedčenia lepšie uchopiť pravdu.
Kuzánsky podobne ako Tomáš Akvinský neprehliadol starosť a povinnosti každodenného života, ktoré sú
pre väčšinu ľudí prekážkou rozumového hľadania Boha.
Z tohto dôvodu Boh posiela svojich poslov a prorokov. Pôvodca univerza je hľadaný rozličným spôsobom, uctievaný v mnohých rítoch, nazývaný rôznymi menami a súčasne pre všetkých nepoznaný a nevysloviteľný (incognitus
et ineffabilis). Stále je však u Kuzánskeho predpokladom
myšlienka jedinej Pravdy a tým jedného pravého náboženstva. Kristus je nevyhnutným (a v mnohých náboženských
systémoch nevysloveným) predpokladom viery vo večnú
blaženosť. Jeho dielo De pace seu concordantia fidei nanovo formuluje i otázku možnosti zjavovania Nekonečna ľudskému duchu. Aké sú podmienky poznania Boha,
je možné spoznať ho filozofickým hľadaním, dokáže to
mysliaci človek bez viery na ceste filozofického spytovania? Prichádza mysliaca bytosť vo svojom filozofickom
uchopovaní a hľadaní k jednému Bohu?

V rozhovore s Angličanom vyslovuje Pavol dôležitú
myšlienku: hľadať exaktnú konformitu vo všetkých náboženských oblastiach znamená skôr ničiť pokoj, než oň
skutočne usilovať. Napr. v oblasti manželstva by nemali vzniknúť zásadné spory a nezrovnalosti, pretože vzťah
jednej ženy a jedného muža je daný prirodzeným zákon
(lex naturalis). I keď to Kuzánsky v tomto diele exaktne neformuluje, konzekvenciou musí byť neprípustnosť
polygamie z dôvodu jej rozporu s prirodzeným poriadkom. Povedané inými slovami: polygamia je nesprávnym
poznaním skutočnosti a svojvoľným zavedením určitých
ľudských zákonov a pravidiel.

Podľa dnes prijímaného názoru historikov filozofie,
rozlišujeme v renesančnej filozofii medzi philosophia perennis „večnou filozofiou“ a prisca theologia „starou teológiou“4. Kuzánsky je zaraďovaný k tradícii philosophia

Kde nie je možné dosiahnuť zhodu, majú zostať jednotlivé národy a ich náboženstvá v realizovaní vlastných

4. Pokiaľ ide o „starú teológiu“, jej stúpenci predpokladali „jednotný a nepřetržitý proud staré moudrosti, která se vyvíjí a prohlubuje
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perennis. Jej zástancovia tvrdili, že všetci ľudia majú možnosť účasti na večnej a nemennej múdrosti, iba niektorí sa
jej približujú viac a iní menej. V prípade dogmy o Trojici
sa autori tejto línie snažia hľadať náznaky trojičného myslenia už u predkresťanských mysliteľov. „Cusanus se nejenom domnívá, že staří mudrci v čele s Hermem Trismegistem a stejně tak Sibylly přinejmenším tušili pravdu,
kterou přinese křesťanství, nýbrž věří, že na základě racionálních argumentů dokáže přivést k pravé křesťanské
víře i příslušníky jiných náboženství, zejména pak islámu.
Důraz přitom klade nikoli na kontinuitu dějin spásy, které
se v křesťanství završují, nýbrž na to, že možnost poznat
pravdu je daná všem lidem bez rozdílu.“5
Kuzánskeho dielo býva považované za cenný príspevok k náboženskému dialógu v čase antiislamskej agitácie: ide o „zneškodnenie“ potenciálu násilia racionálnymi prostriedkami, pomocou argumentácie a objasňovania
(Riedenauer). Jeho spis De pace fidei smeruje tiež k „dialógu transcendentálnej skúsenosti“, k počúvaniu reči Absolútna. Horizontálna rovina diskurzu musí byť v konečnom
dôsledku „rozlomená“ a osvetlená jasom pravdy samotnej,
ktorej sa musí otvoriť a podriadiť každý diskutujúci. Kuzánsky bol presvedčený, že človek je toho schopný.6
Nemecký mysliteľ je tiež s Tomášom Mórom vnímaný
ako autor, ktorý rozvíjal predovšetkým pri diskusii o téme
náboženstva a násilia „podstatné elementy diskurzívnej
teórie pravdy“ (Schrödter). Jeho úsilím nebolo obrátiť niekoho k inému vyznaniu, ale skôr ho viesť k poznaniu, že
sa musí za mnohosťou predpokladať jedna a tá istá viera
(väzba k jednému univerzálnemu základu). Túto skutočnosť je možné odhaliť v priestore spoločnej argumentačnej výmeny.7

v čase“. V otázke Trojice zastávali názor, že pochopenie tohto kresťanského tajomstva prinieslo až kresťanstvo, pretože až zjavenie zásadným
spôsobom prehĺbilo naše znalosti o Bohu. Pracujú s predstavou vývoja a prehlbovania myslenia, ktoré dosiahlo svoje zavŕšenie v kresťanskej filozofii a teológii. HLADKÝ, V.: Z Byzance do Itálie. „Stará moudrost“ u Pléthóna a Cusana. In: JABŮREK, M., NEJESCHLEBA, T.:
Proměny vědění od Augustina k dnešku. Brno : CDK, 2010, s. 49-50.
5. Tamže, s. 49-50.
6. RIEDENAUER, M.: Pluralität und Rationalität: die Herausforderung der Vernunft durch religiöse und kulturelle Vielfalt nach Nikolaus
Cusanus. Stuttgart : Kohlhammer, 2007.
7. SCHRÖDTER, H.: Religion zwischen Diskurs und Gewalt: Diskurstheoretische Elemente bei Nikolaus von Kues – Anfragen an die
Diskurstheorie. In: LUTZ-BACHMANN, M., FIDORA, A. (Hrsg.): Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter. Darmstadt
: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004, s. 226, 230.
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Niektorí autori zasa akcentujú utopickosť jeho predstavy náboženského koncilu a kladú si otázku o jeho zmysle
(Borsche). Utopickosť vidia v tom, že pracuje s predstavou docielenia jednoty vo vymedzení základných pojmov.
Je možné dosiahnuť u účastníkov dišputy presvedčenie,
že vychádzajú zo spoločných premís a identického chápania termínov? Ďalšia ťažkosť spočíva v diferencii podstatného a historicky kontingentného, sekundárneho, či
rituálneho, ktorú nie je vôbec jednoduché určiť.8 Z historického dištancu sa ukazuje, že to čo považoval za nábožensky podstatné (nepodmienené a rozumom spoznateľné), sú dogmy kresťanskej viery, čiže pozície prijateľné
a ospravedlnené iba vierou v Zjavenie. Skutočne obhajuje
Kuzánsky – keď explikuje základné pojmy univerzálneho náboženstva – princípy/zásady kresťanskej viery. Pokiaľ ide o otázku, prečo vôbec koncipoval dialóg takéhoto typu, keď si bol dostatočne vedomý nemožnosti reálnej
jednoty relígií na báze racionálnej argumentácie, je možné
uviesť prinajmenšom dva dôvody. Jedným je uvedomenie
si nevyhnutnosti dialógu a konfrontácie vôbec, v ktorých
sa vymedzuje vlastná názorová pozícia, jasne diferencuje
„áno a nie“, vykresľuje názorová hranica. Zároveň chápe, že pre takýto druh hovorenia nie je vhodná metóda
prerušenia slov, cesta mystiky. Ide tu o obhajobu pozície,
ktorá má pre jej zástancu hodnotu a tým o racionálnu devalváciu výkladovej pozície protivníka. V konečnom dôsledku je ale cieľom zrušenie pojmov, prekonanie termínov prostredníctvom ich „inflácie“.9
Harald Schwaetzer, člen Kueser Akademie für Europäische Geistgeschichte, sa pokúša v nadväznosti na
myslenie Mikuláša Kuzánskeho uvažovať aj o súčasných
témach a formuluje pritom niekoľko téz. Na základe podnetov vychádzajúcich z Kuzánskeho myslenia, poukazuje na dôležité aspekty interreligiózneho a interkultúrneho
dialógu (resp. dialógu náboženských a sekulárnych postojov). Analyzuje samotné predpoklady dialógu a jeho nevyhnutné podmienky.
Schwaetzer poukazuje na skutočnosť, ako v súčasnosti otázka interreligiózneho a interkultúrneho dialógu prechádza k problematike vzťahu náboženstva a spo-

8. To čo kardinál vykresľuje ako dejinne podmienené a „zvykové“
môže byť z pohľadu inej viery chápané ako nanajvýš dôležité a nutné
uchrániť.
9. BORSCHE, T.: Der Dialog – im Gegensatz zu anderen literarischen Formen der Philosophie – bei Nikolaus von Kues. In: JACOBI,
K.: Gespräche lesen. Philosophische Dialoge im Mittelalter. Tübingen :
Gunter Narr Verlag, 1999, s. 428-429.
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ločnosti, resp. kultúry. Objasniť ich autonómiu a súčasne
vzťah, znamená v duchu Kuzánskeho myslenia pýtať sa,
či je možné pre obe nájsť spoločný koreň, pôvod z ktorého pochádzajú. Spoločný pôvod musí zahŕňať obe zložky/dimenzie – náboženskú a kultúrnu. Domnieva sa, že
čisto interkultúrny dialóg s vylúčením náboženskej dimenzie nemôže nikdy dospieť k riešeniu problému, nakoľko odhliada od podstatného aspektu ľudského bytia.
Ak na problematiku prihliadneme optikou kardinála Kuzánskeho, nemalo by ísť v tomto type dialógu o preklad
náboženského jazyka do jazyka kultúry a opačne, ale je
dôležité pýtať sa na samotné podmienky možnosti vzájomného pochopenia.10 Pritom je dôležité na začiatku objasniť – stále v duchu Kuzánskeho myslenia – vzťah konečného (ľudského vedomia) a nekonečného (duchovného,
božského, absolútneho), kvôli nevyhnutnému vyjasneniu
„stavu veci“.
Schwaetzer ďalej zdôrazňuje ďalší aspekt Kuzánskeho
filozofie, ktorý je dedičstvom novoplatónskej filozofie,
jej trvajúceho vplyvu aj v dobe na konci stredoveku. Má
na mysli myšlienku pripravenosti duše, ktorá je schopná
vnímať duchovno-božské (večné, či transcendentné) skutočnosti iba za určitých podmienok. Vyžaduje sa jej očistenie, cvičenie, či príprava. Kuzánsky o tom vypovedá
napr. v spise De visione Dei. Boží pohľad na človeka je
oným najvyšším dobrom, ktoré sa odovzdáva tomu, kto
je schopný ho pojať/obsiahnuť. Boh tak „nebude môcť“
opustiť človeka, pokiaľ bude človek schopný ho prijímať.
Úlohou pre jednotlivca je dbať, pokiaľ to bude možné, byť
neustále schopný a pripravený prijímať. Vnímavosť pre
Boha (capacitas), ktorá je predpokladom jednoty s Bohom, nie je nič iné ako podobnosť, neschopnosť k prijatiu
je nepodobnosťou. Ak sa človek stáva podobným Dobru,
stáva sa obdobne schopným pre prijatie pravdy.
Schwaetzer je presvedčený, že každá forma skutočného
náboženského a kultúrneho vzájomného pochopenia predpokladá, že indivíduum bude utvárať schopnosť dorozumenia a chápania druhého ako „exercitium“ vlastného
duševného rozvoja. Táto forma progresu je centrálnou úlohou vzdelania, pretože vzdelanie nie je iba súhrn znalostí.
10. Schwaetzer tu odkazuje na text J. Habermasa Glauben und Wissen, v ktorom si Habermas uvedomuje problematickosť „prekladu“ náboženského jazyka do jazyka profánneho. Otázkou je, či takýto „preklad“ je vôbec možný, či sa ním nevytrácajú špecifické náboženské
pojmy/obsahy a netransformujú sa na filozofické pojmy. Porov. HABERMAS, J.: Víra a vědění. In: HABERMAS, J.: Budoucnost lidské
přirozenosti. Na cestě k liberální eugenice? Praha : Filosofia, 2003, s.
111-125.
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Sebautváranie či sebaformovanie nie je výlučne subjektívnou, „izolovanou“, privátnou záležitosťou, ale je
včlenené do sociálneho spoločenstva. Je to spoločenstvo
ľudských bytostí, ktoré sú obrazom Boha a je im vlastný
špecifický spôsob a stupeň kreativity. Preto ak sa v ňom
kreatívne osoby neustále živo rozvíjajú, vytvára sa integrujúca atmosféra, ktorá robí možnou nielen náboženskú
a kultúrnu diferencovanosť, ale ju aj „nesie so sebou“ bez
rizika „vojny kultúr“.
Schwaetzer tak akcentuje v duchu Kuzánskeho myslenia predovšetkým hľadanie podmienok možnosti vzájomného porozumenia a dialógu. Vidí ich v sebaformovaní jednotlivca, ktoré je neoddeliteľné od formovania
spoločnosti. Jednotlivec je určovaný vzťahom k druhému
a k celku. Zdôrazňuje silnú kresťanskú výzvu, vyslovenú apoštolom Pavlom, ktorú Kuzánsky v plnej miere prijal: „Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.“ (Gal 6,2) Kuzánsky hovorí jasne: nikto si sám sebe
nepostačuje, jeden potrebuje druhého (nemo enim sibi suficit, et unus indiget alio).11
Záver
Mikuláš Kuzánsky uvažoval o Bohu, ktorý predchádza
všetku mnohosť; všetky náboženstvá sa tak musia vzťahovať k jednému spoločnému základu a počiatku sveta.
Kuzánskeho spis De pace fidei „je teda možné chápať ako
výsledok Kuzánskeho metafyzických úvah, ako explikáciu princípu „ante omnem pluralitatem est unitas“ a myšlienky explicatio-complicatio. ...Complicatio (zavinutie)
jedného skutočného náboženstva sa zjavuje v bohatstve
žitých náboženstiev a každé z nich sa svojím vlastným
spôsobom vyjadruje o absolútne a Bohu. Tak ako je číslo
rozvinutím jednoty, tak sú všetky vonkajšie formy náboženstiev rozvinutím jednej pravej viery.“12
Aj v súčasnej teológii sa rieši problém, aký je vzťah medzi zjavením Boha v kresťanstve a v iných náboženstvách.
Z pohľadu českej teologičky D. Červenkovej, táto otázka v katolíckej teológii nie je úplne vyriešená. Je tu snaha
„uchovat význam jedinečné kvality a originality christolo-

11. SCHWAETZER, H.: Ineinsfall der Begegnung. In: HANGERT,
U., PORT, W., VAN LIER, K.-H. B.: Der frieden im Glauben – heute?
Münster : Aschendorff Verlag, 2012, s. 59-79.
12. MATULA, J.: Stredoveké cesty k (in)tolerancii: Peter Abelard –
Mikuláš Kuzánský – Bartolomé de Las Casas. In: Studia comeniana et
historica. 39 (2009), č. 81 – 82, s. 12.
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gické výpovědi o Bohu, takže převážná většina návrhů se
pohybuje ve schématu „plnost zjevení v křesťanství“ versus určitý typ Božího projevení („částečnost“) v ostatních
náboženských tradicích.“ Pre súčasnú katolícku teológiu
je neschodné hovoriť o „komplementaritě či konvergenci
tradic v souvislosti se zjevením“. Naďalej sa rieši i otázka,
či „jednotlivé náboženské tradice představují různé interpretace jediné pravdy (jediné zjevující se transcendentní
skutečnosti), či nikoliv.“13
I keď niektoré postoje Mikuláša Kuzánskeho bývajú kritizované, nesporne patrí medzi autorov, ktorí obhajovali prednosť kresťanstva pred inými náboženstvami
a zároveň uvažovali o transcendentnom základe všetkých
náboženstiev. Uvedomoval si dôležitosť argumentácie, dialógu, význam spoločného rozhovoru o podstatných otázkach ľudského života.
Jeho dielo (nielen náboženské dialógy) chápem tiež ako
„pripomienku“, že o pravde a počiatku môžeme byť iba
poučení, sme primárne v pozícii poslucháčov, nie hovoriacich a konštruujúcich.

Martin Vašek
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Kultúra smrti
V mediálnych diskusiách ochrancovia života často používajú pojem kultúra smrti. Propagátori kultúry smrti sa
voči tomu ohradzujú. Aká je genéza a obsah tohto termínu? Tento termín sa začal veľmi používať po publikovaní
encykliky Jána Pavla II. Evangelium vitae, vydanej v roku
1995. Objavil sa však istý čas už predtým. Ako sa stáva so
všetkými často používanými termínmi, aj tu je riziko, že
upadne do banálnosti. Častokrát sa používa veľmi povrchne, bez toho, aby sa uvažovalo o jeho hroznom obsahu.
Nakoniec sa môže stať banálnym aj používanie opačného
termínu, ktorým je kultúra života.
Kultúra smrti preniká celú históriu ľudstva
Hoci termín kultúra smrti je nový, zahŕňa zmýšľanie
a konanie, ktoré preniká celú históriu ľudstva. Už Kain
vraždí svojho brata Ábela a tak sa v Kainovi človek ukazuje sebe samému ako tvorca smrti. Mojžiš vyzýval ľud:
„Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť
i nešťastie. [...] Za svedkov proti vám volám nebo i zem:
Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo“
(Dt 30 ,15 – 19). Toto je aj „srdce“ posolstva a vykupiteľského diela Kristovho, ktorý hovorí: „Ja som prišiel, aby
mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10 ,10), a tiež: „Ja
som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Ján Pavol II. vnímal
kozmické rozmery zápasu medzi životom a smrťou. Píše:
„Na Veľký piatok hneď popoludní „nastala tma po celej
zemi (...). Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla
napoly“ (Lk 23, 44 – 45). Je to obraz veľkého kozmického otrasu a nadľudského zápasu medzi silami dobra a zla,
medzi životom a smrťou. I my sa dnes nachádzame v samom centre dramatického boja medzi „kultúrou smrti“ a
„kultúrou života“.“1
Minulé storočie bolo mimoriadne poznačené kultúrou
smrti, bolo svedkom dvoch svetových vojen, koncentračných táborov a gulagov, v ktorých zahynuli milióny ľudí.
Rozšírili sa v ňom ideológie, podľa ktorých právo stelesňoval štát, nadradená rasa a politická strana. Štát, rasa alebo strana, vydávajúce sa za stelesnené právo, smeli rozhodovať o tom, kto môže žiť a kto musí umrieť. Štát, rasa
alebo strana boli pánmi nad životom a smrťou. Nacistická,
fašistická a komunistická mašinéria šírili strach, nenávisť,
vraždy.2 Ich pád však neznamenal pád kultúry smrti.

1. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 50.
2. Porov. M. Schooyans, Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život,
Bratislava 1997, s. 151 – 152.

V dvadsiatom storočí sa rozšírila aj neoliberálna ideológia, ktorá sa veľmi rafinovaným spôsobom stavia proti
ľudskému životu. Ján Pavol II. poukázal na to, že demokracia sa mení na totalitný tyranský štát, ak sa spreneveruje
vlastným princípom a uzurpuje si „právo disponovať životom slabších a bezbranných, nenarodených detí a starých, a to v mene spoločenského úžitku, ktorý v skutočnosti znamená len záujem určitej skupiny.“3 Kultúra smrti
tak preniká aj do takzvaných demokratických spoločností.
Pápež preto obvinil dnešnú kultúru z toho, že živí kultúru
smrti a prejavuje sa ňou. Je to veľmi vážne obvinenie. Nemálo mysliteľov, publicistov a politikov reagovalo na toto
obvinenie tým, že sa ním cítili urazení. Považovali za neprimerané a nespravodlivé hovoriť o kultúre smrti v dobe,
v ktorej sú mnohé prejavy rastúcej citlivosti ohľadom ľudského života.
Nemôžeme jednoducho poprieť, že v poslednom období
sú v západnej spoločnosti mnohé pozitívne znaky v tomto
zmysle. Ján Pavol II. to povedal účastníkom jedného kongresu o živote: „Niet pochýb, že dnes ľudstvo prejavuje
značnú lásku a starostlivosť voči ľudskému životu. Je povzbudivým všeobecné narastanie zmyslu pre ľudskú dôstojnosť a pre hodnotu ľudského života; je značný nárast
spoločenskej citlivosti, ktorá vyúsťuje do mnohých špecializovaných služieb v prospech hendikepovaných, starých, chudobných a opustených ľudí.“4
V encyklike Evangelium vitae spomína niektoré pozitívne znaky dnešných čias, napríklad rastúcu citlivosť
proti vojne, väčšiu pozornosť na kvalitu života a na ekologické problémy, odmietanie trestu smrti, vznik asociácií
a zoskupení, ktoré majú za cieľ doniesť medicínsky pokrok do krajín najviac postihnutých chudobou a endemickými chorobami, prebudenie etických úvah ohľadom života, ktoré sa konkretizujú v novej disciplíne, nazvanej
bioetika atď.5
3. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 20.
4. Ján Pavol II., Ai partecipanti al convegno sulla Vita promoso dalla
CEI, 16. apríl 1989, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/1989/april/documents/hf_ jp-ii_spe_19890416_convegno-vita-cei_it.html
5. V encyklike sa píše: „V skutočnosti však už vzniklo a stále vzniká veľmi mnoho iniciatív, a to v kresťanskom spoločenstve, ako aj v celej spoločnosti, na úrovni miestnej, národnej, medzinárodnej, zo strany
jednotlivých osôb, skupín, hnutí, ako aj rôznych organizácií, aby zabezpečili pomoc a podporu najslabším a najbezbrannejším. Je ešte mnoho
manželov, ktorí v duchu obetavej zodpovednosti dokážu prijať deti, ako
„najcennejší dar manželstva“. Nechýbajú ani rodiny, ktoré sa neuspokojujú so svojou každodennou službou životu a dokážu prijať opustené deti, mladých ľudí, ktorí zápasia s ťažkosťami, neplnoprávne osoby,
osamotených, starých. Mnoho je stredísk starostlivosti o život alebo im
podobných inštitúcií, ktoré vedú jednotlivé osoby alebo skupiny. S ob-
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Kardinál Ersilio Tonini komentoval v tomto ohľade prípad Irmy, dievčatka raneného v Sarajeve, ktoré ukázali
všetky svetové televízie. Spomenul, ako Lord Major vyslal
britské letecké sily transportovať ju do Anglicka a celý
svet sa chvel kvôli ranenému dievčatku. Keď sa potom
zmienil o niektorých prvkoch aktuálnej situácie globalizácie sveta, potvrdil: „Môžeme povedať, že vzniká skutočnosť, ktorá sa dovoláva evanjelia, dobrej zvesti. Vzniká
svet, ktorý je práve ten, aký nám priniesol Kristus.“6

divuhodnou oddanosťou a obetavosťou poskytujú pomoc matkám, nachádzajúcim sa v ťažkých situáciách a vystaveným pokušeniu utiekať
sa k potratu. Vznikajú a stále sa množia skupiny dobrovoľníkov, ktoré
sa snažia postarať o osoby bez rodiny, o ľudí, zápasiacich s osobitnými
problémami, ako aj o tých, ktorým treba poskytnúť vhodné výchovné
prostredie, aby prekonali škodlivé návyky a našli zmysel života. Vďaka
úsiliu vedcov a lekárov aj medicína ide dopredu v hľadaní stále účinnejších prostriedkov liečenia chorôb: nové objavy, kedysi nepredstaviteľné,
predpokladajú ďalší pokrok a už dnes slúžia rodiacemu sa životu, trpiacim, ťažko chorým alebo umierajúcim. Rôzne inštitúcie a organizácie
snažia sa sprístupniť najnovšie výdobytky medicíny aj krajinám, ktoré
sú najbolestnejšie postihnuté biedou a endemickými chorobami. Takisto aj národné a medzinárodné združenia lekárov promptne prichádzajú
na pomoc obetiam živelných pohrôm, epidémií a vojen. Hoci ešte veľa
chýba k tomu, aby sa na medzinárodnej úrovni dosiahlo spravodlivé
rozdeľovanie medicinálnych prostriedkov, akože nevidieť v doterajšej
činnosti znaky stále širšej solidarity medzi národmi, vzrastu citlivosti, hodného uznania, na potreby ľudí a na morálne príkazy, ako aj väčšej úcty k životu?“ (Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 26). „Ako by sme mohli nespomenúť aj všetky každodenné
skutky pohostinnosti, obety a nezištnej starostlivosti, ktoré denne s láskou vysluhuje množstvo osôb v rodinách, v nemocniciach, v detských
domovoch, v domovoch dôchodcov alebo iných strediskách či spoločenstvách pre obranu života? Tým, že Cirkev nasledovala Ježišov príklad „dobrého Samaritána“ (porov. Lk 10, 29 – 37) a z neho čerpala silu,
vždy stála v prvých líniách na všetkých frontoch charitatívnej činnosti:
mnoho jej synov a dcér, najmä rehoľníkov a rehoľníčok, berúc na seba
staré, ale stále aktuálne formy činnosti, obetovalo a stále obetuje život
Bohu, odovzdáva ho z lásky k blížnym tým najslabším a najnúdznejším. Takéto činy kladú hlboké základy „civilizácii lásky a života“, bez
ktorej jestvovanie osôb i spoločnosti stráca svoj najľudskejší zmysel. I
keby si ich nikto nevšimol, i keby zostali ukryté pred zrakom väčšiny,
viera nám dáva istotu, že Otec, „ktorý vidí v skrytosti“ (Mt 6, 4), nielenže ich v budúcnosti odmení, ale už teraz spôsobuje, že prinášajú trvalý
úžitok všetkým. K znakom nádeje treba prirátať aj fakt, že v mnohých
vrstvách verejnej mienky objavuje sa stále väčšia opozícia proti vojne
ako metóde riešenia konfliktov medzi národmi, ktorá stále aktívnejšie
hľadá účinné spôsoby, ako bez použitia násilia zadržať ozbrojených agresorov. V tejto perspektíve treba vidieť stále rozšírenejší odpor verejnej mienky proti trestu smrti, i keby sa uplatňoval len ako prostriedok
„oprávnenej“ spoločenskej „obrany“: tento odpor vyplýva z presvedčenia, že dnešná spoločnosť je schopná účinne bojovať proti zločinnosti
metódami, ktoré zločinca zneškodnia, ale nezbavia ho definitívne možnosti zmeniť svoj život. S uspokojením treba uvítať aj väčšiu zainteresovanosť v oblasti kvality života a ekológie, ktorú možno registrovať
najmä v spoločnostiach na vysokom stupni rozvoja, kde sa ľudia už natoľko neusilujú o zabezpečenie základných životných potrieb, ale skôr
o celkové zlepšenie životných podmienok. Osobitne dôležitým javom
je obnovenie etickej reflexie o živote: vznik a stále širší rozvoj bioetiky napomáha uvažovanie a dialóg medzi veriacimi a neveriacimi a tiež
medzi vyznavačmi rôznych náboženstiev o základných etických problémoch, spojených s ľudským životom“ (Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 27).
6. E. Tonini – R. Cantalamessa – B. Baroffio – G. Miranda, Lo stupore sempre nuovo di vivere per Dio, Casale Monferrato 1995, s. 32.
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Nejde o naivný optimizmus. Ten istý kardinál analyzuje potom niektoré najakútnejšie problémy dnešných čias
a zvlášť uvažuje nad tými, ktoré ohrozujú ľudský život
a ľudskú dôstojnosť. Azda jedným z najcharakteristickejších znamení dnešných čias je práve prítomnosť enormných a radikálnych protirečení v lone jednej spoločnosti.
Preto Ján Pavol II. potom, ako hovoril o „láske a starostlivosti o ľudský život“ v súčasnej spoločnosti, dodal, že
„sa prejavujú ešte mnohé formy neúcty voči ľudskému životu, zlého zaobchádzania s ľudským životom a odmietania ľudského života“ a že sa nezastavuje „rozvoj kultúry,
ktorá bola nazvaná „kultúra smrti“.“7
Kultúra smrti ako „kultúra“
Ján Pavol II. bol pápežom zvlášť pozorným na realitu
kultúry. Táto téma ho zaujímala už od mladosti. Počas
svojho pontifikátu predniesol nespočetné príhovory o kultúre v jej rôznych významoch. Na svojich apoštolských
cestách sa často stretal s predstaviteľmi kultúry. Potrebujeme pochopiť, v akom zmysle začal používať pojem kultúra v termíne kultúra smrti. Preto je vhodné krátko analyzovať rôzne významy tohto termínu.
Niektorí autori poukazujú na rôzne definície kultúry,
ktoré idú od „naučeného správania“ až po „idey mysle“.
V skutočnosti ide o mnohovýznamový termín.8 Môžeme
však identifikovať štyri základné významy tohto pojmu.
Latinský pojem kultúra pochádza z metafory vzťahujúcej sa na obrábanie zeme a vzťahuje sa na kultúru duše,
o ktorej hovoria Cicerón a Orácius. V tomto originálnom
zmysle je kultúra formovaním (kultivovaním), výchovou
osoby, tak vo fyzickom ako aj v duchovnom rozmere, ale
predovšetkým je formovaním intelektuálnych schopností. Na tento subjektívny význam termínu (alebo dynamický – podľa iných autorov) sa odvoláva Ján Pavol II., keď
tvrdí, že „kultúra, formovanie človeka vo všetkých jeho
schopnostiach a výrazoch, nie je len podporovanie myslenia a konania, ale okrem toho je aj formovaním svedomia.
[...] Formovanie poznania je nevyhnutné, ale je nedostatočné, keď nie je sprevádzané morálnou kultúrou.“9

7. Ján Pavol II., Ai partecipanti al convegno sulla Vita promoso dalla
CEI, 16. apríl 1989, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/1989/april/documents/hf_ jp-ii_spe_19890416_convegno-vita-cei_it.html
8. Porov. G. Miranda, «Cultura della morte»: analisi di un conceto e
di un dramma, in Pontificia accademia per la vita, Commento interdisciplinare alla «Evangelium vitae»,Vaticano 1997, s. 227.
9. Ján Pavol II., Discorso nelľ incontro con gli uomini di cultura, Rio
de Janeiro 1. júl 1980, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_
ii/speeches/1980/july/documents/hf_ jp-ii_spe_19800701_cultura-brasile_it.html
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Druhý význam slova sa vzťahuje práve na podporu
poznania a je odvodený práve z originálneho významu.
Kultúrou sa tak nazýva celok poznania, ktoré osoba má.
Hovorí sa o niekom, že je veľmi vzdelaným alebo že je
kultúrnym človekom. Vo všeobecnosti sa tento význam
vzťahuje na široký okruh poznania, ktoré nie je zúžené
len na jedno špecializované poznanie. Tento význam slova kultúra nachádzame v príhovoroch Jána Pavla II., napríklad keď sa obracal na ľudí kultúry alebo na svet kultúry. Pre Jána Pavla II. nešlo jednoducho o ľudí, ktorí veľa
vedia. Títo ľudia, keďže zvláštnym spôsobom kultivovali
svojho ducha – a nielen svoje poznanie – majú veľmi jedinečnú a zodpovednú úlohu pred celou spoločnosťou.10
Oni majú najväčší vplyv na stvárňovanie kultúry v nejakej spoločnosti alebo v krajine. „Osobitnú úlohu tu majú
katolícki intelektuáli, povolaní k aktívnej prítomnosti na
miestach, kde sa tvorí kultúra, v školách a na univerzitách,
v strediskách vedeckého a technického výskumu, na poli
umeleckej tvorby a humanitnej reflexie. Keď pre svoje
myslenie a konanie načerpajú energiu z čistých prameňov
evanjelia, majú sa angažovať v službe novej kultúry života svojimi solídnymi a fundovanými príspevkami, ktoré si
zaslúžia úctu a záujem všetkých.“11
Tretí význam slova kultúra je najčastejšie používaný
a venuje sa mu najviac štúdií. Ide o objektívny (statický)
zmysel slova kultúra, ktorý sa vzťahuje na celkové stvárňovanie istej ľudskej skupiny, konkrétne jej myšlienok,
hodnôt, životného štýlu, zvykov, inštitúcií, nástrojov atď.
Odvolávame sa na tento zmysel, keď hovoríme o západnej kultúre, klasickej kultúre, mayskej kultúre, africkej
kultúre atď. Pastorálna konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes vysvetľuje tento zmysel slova kultúra: „Pod pojmom kultúra sa všeobecne rozumie
všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; keď sa poznávaním a prácou usiluje
ovládnuť sám svet; a keď prostredníctvom zdokonaľovania mravov a ustanovizní robí spoločenský život v rodine aj v celej občianskej spoločnosti ľudskejším a napokon
v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, odovzdáva a
uchováva veľké duchovné zážitky a ašpirácie, aby mohli
slúžiť na úžitok viacerým, ba aj celému ľudstvu.“12 Tento zmysel kultúry je úzko spojený s termínom civilizácia,
ako na to poukazuje Ján Pavol II. v liste rodinám: „Termín „civilizácia“ etymologicky pochádza od „civis“ - občan a podčiarkuje politický rozmer jestvovania každého
jednotlivca. Hlbší zmysel výrazu „civilizácia“ nie je však
iba politický, ale skôr „humanistický“. Civilizácia patrí do
dejín človeka, lebo sa zhoduje s jeho duchovnými a mrav-

10. Porov. Ján Pavol II., Discorso agli intellettuali europei, Rím 15.
decembra 1983, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/1983/december/documents/hf_ jp-ii_spe_19831215_intellettuali-europei_it.html
11. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 98.
12. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 53.
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nými požiadavkami: stvorený na obraz a podobu Božiu,
dostal svet z rúk Stvoriteľa so záväzkom, aby ho formoval na vlastný obraz a podobu. Práve z plnenia tejto úlohy pramení civilizácia, ktorá v konečnom dôsledku nie je
ničím iným, ako „humanizáciou (poľudšťovaním) sveta“.
Civilizácia má teda v istom zmysle ten istý význam ako
„kultúra“. Mohlo by sa preto tiež povedať „kultúra lásky“,
hoci je lepšie pridŕžať sa výrazu, ktorý sa stal už dôverne
známym. „Civilizácia lásky“, v aktuálnom zmysle tohto
slova, sa inšpiruje v slovách koncilovej konštitúcie Gaudium et spes: „Kristus [...] v plnej miere odhaľuje človeka
človekovi a dáva mu najavo vznešenosť jeho povolania.“
Možno preto tvrdiť, že „civilizácia lásky“ sa začína zjavením Boha, ktorý „je láska“, ako hovorí Ján (1 Jn 4, 8.16), a
ktorú účinne opísal Pavol v hymne na lásku v Prvom liste
Korinťanom (13 ,1-13). Taká civilizácia je vnútorne spojená s láskou, „rozliatou v našich srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5) a rastie vďaka
stálemu pestovaniu, o čom takým prenikavým spôsobom
hovorí evanjeliové podobenstvo o viniči a ratolestiach: „Ja
som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú,
ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia“ (Jn
15,1 – 2).“13 Termín civilizácia lásky používal veľmi často
už Pavol VI. V encyklike Evangelium vitae hovorí Ján Pavol II. o rôznych historických dobách a kultúrach14 a poukazuje na to, že evanjelium „má prenikať všetky kultúry
a zvnútra ich oživovať, aby vyjadrovali celú pravdu o človeku a jeho živote.“15
Môžeme sa pýtať, či výraz kultúru smrti je možné chápať v rámci tohto tretieho významu. Zdá sa, že nie. Keď
Ján Pavol II. hovoril o kultúre smrti, nechcel označiť celú
spoločnosť. Nedá sa hovoriť o civilizácii smrti vo vzťahu
napr. k západnej civilizácii (kultúre) alebo vo vzťahu ku
kultúre niektorého národa. Ján Pavol II. to nerobil v encyklike Evangelium vitae, hoci viackrát sa zmienil o civilizácii a o jej možnom skorumpovaní a deviácii z dôvodu
kultúry smrti.
Pre správne pochopenie termínu kultúra smrti treba mať
na pamäti štvrtý význam slova kultúra. Ide o význam,
ktorý je spojený s predchádzajúcim významom, ale pritom odlišný (v skutočnosti všetky štyri významy sú analogickým spôsobom súvzťažné). Môžeme ho opísať ako
určitú víziu alebo koncepciu niektorého aspektu ľudského
života, ktorú zdieľa istá široká skupina ľudí. V príhovoroch a spisoch Jána Pavla II. často nachádzame výrazy ako

13. Ján Pavol II., list rodinám Gratissimam sane, č. 13, in http://kbs.
sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/
gratissimam-sane
14. Porov. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č.
4 – 5.
15. Tamže, č. 95.
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„kultúra lásky a nádeje“,16 „kultúra pohŕdania“, „kultúra
nenávisti“, „kultúra násilia“,17 „kultúra legálnosti“,18 „mafiánska kultúra“,19 dokonca „kultúra povolania“ a „kultúra
túžby po Bohu“.20 V Evangelium vitae nachádzame výrazy „kultúra ľudských práv“,21 „kultúra lásky a solidarity“,22 „proabortívna kultúra“23 a „demokratická kultúra“.24

a zákonov, ktoré podporujú a spôsobujú toto vraždenie.25
Ale bezprostredne sa tu vynára otázka: Čo znamená, keď
povieme, že dnes sa uvažuje o zabíjaní ľudí s istou priazňou? Je možné skutočne potvrdiť, že v našej spoločnosti
sú postoje, inštitúcie a zákony, ktoré sú priaznivé zabíjaniu, ktoré ho podporujú, ktoré podporujú smrť?

Zdá sa, že tieto výrazy si nenárokujú označiť kultúru
celej spoločnosti, ale opisujú istú spoločnú víziu – nie nevyhnutne zdieľanú celou spoločnosťou, ale istou významnou skupinou v rámci nej – vo vzťahu k práci, láske, povolaniu, demokracii, potratu atď. Zdá sa, že toto je aj zmysel
výrazu kultúra smrti a protichodného výrazu kultúra života.

Odpoveď na tieto otázky si žiada prehĺbiť chápanie
pojmu kultúra smrti v myslení Jána Pavla II., a zvlášť
v encyklike Evangelium vitae.

Výraz kultúra v tomto zmysle označuje priaznivý pohľad na označenú realitu. Tak kultúra ľudských práv sa
vzťahuje na priaznivý pohľad na ľudské práva. Kultúra
povolania sa vzťahuje na otvorený postoj voči Božiemu
povolaniu človeka. Kultúra lásky a nádeje označuje sériu
dispozícií sústredených na tieto dve čnosti. Rovnako proabortívna kultúra, demokratická kultúra, rozvodová kultúra označujú priaznivý pohľad na potraty, demokraciu,
rozvody atď.
Ak chceme pojem ešte spresniť, musíme poznamenať,
že takáto kultúra zahrňuje niečo viac, ako priaznivý pohľad na niektorú ľudskú realitu. Táto priazeň sa vyjadruje
a premieňa do série postojov, konania, inštitúcií a dokonca zákonov, ktoré potvrdzujú a živia priazeň spoločnosti
k takémuto konaniu.
Je možné následne konštatovať, že kultúra smrti spočíva v spoločenskej vízii, ktorá sa pozerá na zabíjanie ľudí
s istou priazňou a premieňa sa na sériu postojov, inštitúcií

16. Ján Pavol II., Discorso ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, Rím 10. január 1992, in http://www.vatican.
va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1992/january/documents/hf_ jpii_spe_19920110_pont-cons-cultura_it.html
17. Ján Pavol II., Discorso ai docenti e agli studenti dell’Università di Perugia, 26. október 1986, in http://www.vatican.va/holy_
father/john_ paul_ii/speeches/1986/october/documents/hf_ jp-ii_
spe_19861026_univ-perugia_it.html
18. Ján Pavol II., Discorso ai vescovi della Conferenza Episcopale
Sarda in «visita ad limina apostolorum», Rím 31. január 1992, in http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1992/january/documents/hf_ jp-ii_spe_19920131_sardegna-ad-limina_it.html
19. Ján Pavol II., Omelia nella Valle dei Templi, Agrigento 9 máj
1993,
in
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1993/documents/hf_ jp-ii_hom_19930509_agrigento_it.html
20. Ján Pavol II., Messaggio per la XXX Giornata mondiale per le
Vocazioni, 8. september 1992, in http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/messages/vocations/documents/hf_ jp-ii_mes_08091992_
world-day-for-vocations_it.html
21. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 18.
22. Tamže, č. 101.
23. Tamže, č. 13.
24. Tamže, č. 69.
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Rastúce používanie výrazu kultúra smrti
Výraz kultúra smrti sa používa ako protiklad k výrazu
kultúra života. U Jána Pavla II. sa prvá narážka na tento
pojem nachádza v príhovore, ktorý adresoval v roku 1982
mladým z katolíckej akcie v Taliansku: „Je vhodné prijať pozvanie talianskych biskupov a rozhodne kráčať proti prúdu a vložiť do morálnych hodnôt prísľub harmonickej kultúry života. Je to ako vyjadriť harmonickú, vedomú
kultúru mieru.“26 Niekoľko mesiacov predtým stála rada
talianskej biskupskej konferencie publikovala posolstvo
pod názvom Za kultúru života, v ktorom výslovne použili silný výraz kultúra smrti. Cirkev „musí predovšetkým
odsúdiť šírenie, aj programované, kultúry smrti, ktorá má
svoje korene nielen v negatívnych momentálnych ťažkostiach, ale v hlbokej ideologickej a morálnej dezorientácii.
Jej prejavy sú veľmi ťažké, medzi ne patrí terorizmus, násilie, delikvencia; preteky v zbrojení a obchod so zbraňami; veľké rozšírenie drog; úmrtia na pracoviskách kvôli
chýbajúcej ochrane pracovníkov z dôvodu čo najväčšieho
zisku; smrteľné nehody kvôli nezodpovednému jazdeniu.
Znepokojujúcim symptómom je fakt, že sa začína myslieť,
že je možné dosiahnuť pokoj použitím trestu smrti. [...]
Pred pretrvávajúcou pliagou tajných potratov, šíriacou sa
potratovou mentalitou, prekvapivým počtom potratov vykonaných v posledných rokoch a pred húževnatou vôľou
potvrdiť a rozšíriť legálnosť potratov, musíme si dnes aj
my, v Taliansku, položiť znepokojivú otázku: Prečo sa súčasná spoločnosť už nedokáže vydesiť, keď sa nachádza
pred smrťou? Najväčšie riziko, ktoré jej dnes hrozí, je, že
už nedokáže rozlíšiť život od smrti.“27
Tento text je významný, pretože predstavuje opis kultúry smrti veľmi podobný tomu, ktorý potom Ján Pavol II.

25. Porov. G. Miranda, «Cultura della morte»: analisi di un conceto
e di un dramma, in Pontificia accademia per la vita, Commento interdisciplinare alla «Evangelium vitae»,Vaticano 1997, s. 227 – 231.
26. Ján Pavol II., Discorso ai Giovani di Azione Cattolica Italiana,
Rím 8. máj 1982, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/1982/may/documents/hf_ jp-ii_spe_19820508_giovani-aci_
it.html
27. Consiglio Permanente della CEI, Mesaggio Per una cultura
della vita, 17. marec 1981, Enchiridion CEI vol. 3, Bologna 1986, s. 291
– 292.

Štúdie

prezentoval v mnohých príhovoroch a nakoniec aj v Evangelium vitae.
V roku 1983 nachádzame v pápežových príhovoroch
len dve narážky na kultúru života.28 Nasledujúci rok začal výslovne používať výraz kultúra smrti. Mládež zhromaždenú v Ríme na jubileu pozval „verejne odsúdiť zlé
veci dnešných čias, predovšetkým «kultúru smrti», ktorá aspoň v istých etnicko-spoločenských kontextoch – našťastie nie všade –, sa ukazuje ako nebezpečný skazonosný plán.“29 Pápež dal tento výraz do úvodzoviek, vedomý
si toho, že používa nový výraz, ktorý ešte nie je dostatočne definovaný. Pri rôznych príležitostiach použil výraz
„takzvaná kultúra smrti“.30 Výslovne používal tento výraz čoraz častejšie, predovšetkým v rokoch 1984 (4 krát),
1988 (10 krát), 1991 (13 krát), 1992 (8krát), 1993 (10 krát)
a 1994 (4 krát). Tento výraz použil nielen v príhovoroch
a homíliách, ale aj v posynodálnej apoštolskej exhortácii Christifideles laici (1988), v encyklike Centesimus annus (1991), v encyklike Evengelium vitae (1995) atď. Významné bolo aj zriadenie Pápežskej akadémie pre život
(11. február 1994).31
Rozšírenie kultúry smrti
Narastajúce zaoberanie sa touto témou vyplývalo z uvedomovania si závažnosti tohto problému, ale aj z rozširovania samotnej kultúry smrti v spoločnosti. Je pôsobivé
analyzovať tento rastúci záujem o túto tému v príhovoroch Jána Pavla II. V spomenutom príhovore k mládeži
pápež hovoril o rozšírenej mentalite, konštatujúc, že sa
ešte nerozšírila všade, ale videl aj nebezpečenstvo rastúcej tendencie, ktorá sa stane nebezpečnou cestou vedúcou
k záhube. V inom príhovore v tom istom roku potvrdil, že
„frontová línia kultúry smrti podniká pokusy na získanie
súhlasu ľudí.“32 Krátko nato poukázal „na svet, ktorý stá-

28. Porov. Ján Pavol II., Incontro con le famiglie cristiane di Panama, 5. marec 1983, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
homilies/1983/documents/hf_ jp-ii_hom_19830305_panama_it.html;
Ján Pavol II., Messaggio all’emittente Radiotelepace, Rím 28. november 1983, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/november/documents/hf_ jp-ii_spe_19831128_radiotelepace_it.html
29. Ján Pavol II., Ai giovani giunti a Roma per il Giubileo, Rím 14.
apríl 1984, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1984/april/documents/hf_ jp-ii_spe_19840414_giubileo-redenzione_it.html
30. Ján Pavol II., encyklika Centesimus Annus, č. 39, in Sociálne encykliky, Trnava 1997.
31. Porov. G. Miranda, «Cultura della morte»: analisi di un conceto
e di un dramma, in Pontificia accademia per la vita, Commento interdisciplinare alla «Evangelium vitae»,Vaticano 1997, s. 231 – 233.
32. Ján Pavol II., Discorso ai partecipanti al congresso di anestesiologia, Rím 4. október 1984, in http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/speeches/1984/october/documents/hf_ jp-ii_spe_19841004_associazione-italiana-anestesiologia_it.html
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le viac ustupuje temnému kúzlu kultúry násilia a smrti.“33
Pozoroval, že žijeme „v dobe, kedy sa zdá, že kultúra smrti široko víťazí.“34 Neskoršie napísal, že zvlášť dnes prežíva Cirkev „rozhodujúci okamih svojho poslania, ktoré je
o to nutnejšie, že sa stále viac šíri kultúra smrti.“35 Potom
konštatoval, že „sa nezastavuje rozvoj kultúry smrti“,36
a že „treba vidieť ako kultúra smrti napreduje v zákonoch
a vo zvykoch“37 a dokonca, že „sa zdá takmer nemožné
zastaviť postup takejto kultúry smrti.“38 Neskôr hovoril o
„veľmi vážnom fenoméne rastúceho ohrozenia ľudského
života a atentátov na ľudský život, čo spôsobuje zabíjanie
v miere predtým nikdy nevídanej v histórii ľudstva.“39 Nakoniec sa rozhodol založiť Akadémiu za život, pretože si
bol vedomý, že prijatie života je „zvlášť urgentnou úlohou
našich čias.“40
Dostávame sa tak k encyklike Evangelium vitae, v ktorej Ján Pavol II. musel konštatovať: „Žiaľ, tieto znepokojujúce úkazy sa ani zďaleka nezužujú, ale skôr rozširujú: s
novými perspektívami vedeckého a technického pokroku
rodia sa nové formy útokov na dôstojnosť ľudskej bytosti
a zároveň sa utvára a upevňuje nová kultúrna situácia, v
ktorej prečiny proti životu nadobúdajú dosiaľ nepoznaný a
azda ešte podlejší aspekt, čo vzbudzuje hlboký nepokoj.“41
Kultúra smrti postupne prenikla do širokých vrstiev verejnej mienky. Jej riziko sa postupne presadilo a dnes konštatujeme, že kultúra smrti sa zakomponovala do kultúry
západného sveta. Nie v celej spoločnosti, ale najmenej „v

33. Ján Pavol II., Incontro con il clero e con i collaboratori pastorali, Utrecht 12. máj 1985, in http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/speeches/1985/may/documents/hf_ jp-ii_spe_19850512_clerocollaboratori-pastorali_it.html
34. Ján Pavol II., Discorso ai rappresentanti del Movimento per la
Vita, Rím 25. január 1986, in http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/speeches/1986/january/documents/hf_ jp-ii_spe_19860125_movimento-vita_it.html
35. Ján Pavol II., posynodálny apoštolský list Christifideles laici,
Bratislava 1990, č. 38.
36. Ján Pavol II., Discorso ai partecipanti al convegho sulla Vita
promosso dalla CEI, Rím 16. apríl 1989, in http://www.vatican.va/
holy_father/john_ paul_ii/speeches/1989/april/documents/hf_ jp-ii_
spe_19890416_convegno-vita-cei_it.html
37. Ján Pavol II., Discorso alla Scuola per Infermieri Professionale
Armida Barelli, Rím 27. máj 1989, in http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/speeches/1989/may/documents/hf_ jp-ii_spe_19890527_
scuola-armida-barelli_it.html
38. Ján Pavol II., Incontro con i giovani nello stadio San Paolo, Neapol 10. november 1990, in http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/speeches/1990/november/documents/hf_ jp-ii_spe_19901110_
giovani-napoli_it.html
39. Ján Pavol II., Discorso ai leaders dei Movimenti Internazionali Pro-Vita, Rím 15. november 1991, in http://www.vatican.va/holy_
father/john_ paul_ii/speeches/1991/november/documents/hf_ jp-ii_
spe_19911115_pro-vita_it.html
40. Ján Pavol II., Motu proprio Vitae Mysterium, 11. február 1994,
in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_ jp-ii_motu-proprio_19940211_vitae-mysterium_it.html
41. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 4.
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jednej časti kultúry moderných metropolí.“42 V západných
spoločnostiach sa vytvorili pravé štruktúry hriechu.43 Napriek tomu, táto panoráma nám nesmie zatieniť dobré znaky našich čias: „Naša charakteristika situácie by bola preto jednostranná a mohla by viesť k jalovej rezignácii, keby
sme spolu s poukázaním na ohrozenia života nehovorili aj o pozitívnych znakoch, pôsobenie ktorých možno v
dnešnej spoločnosti takisto registrovať.“44
Boj medzi kultúrou smrti a kultúrou života
Ján Pavol II. neostal len pri konštatovaní, že kultúra
smrti je prítomná v našej spoločnosti a pri uvažovaní o jej
rýchlom napredovaní. Vnímal skutočný boj medzi kultúrou smrti a kultúrou života. Už v roku 1986 hovoril o ťažkom boji za obranu života.45 Pri otvorení prác mimoriadneho konzistória o sektách a obrane života v roku 1991
použil dramatické slová veľkonočnej liturgie: „«Súboj
divný viedli spolu život i smrť ukrutná»... Boj medzi kultúrou smrti a civilizáciou života a lásky pokračuje stále.“46
Mladým zhromaždeným v Denveri povedal, že „smrť bojuje proti životu: kultúra smrti sa snaží dostať do našej
túžby po živote, po živote v plnosti.“47
V encyklike Evangelium vitae spomína viackrát tento zápas „medzi „kultúrou života“ a „kultúrou smrti“,“48
uprostred ktorého sa dnes všetci nachádzame.49 „Stojíme
tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi
zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, medzi „kultúrou
smrti“ a „kultúrou života“. Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí: všetci sa ho zúčastňujeme, a
preto nemôžeme uniknúť povinnosti bezpodmienečne sa
postaviť za život.“50 V podstate „život sa stále nachádza v
centre veľkého zápasu medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou.“51 Ján Pavol II. a jeho spolupracovníci si

42. Ján Pavol II., Omelia nella Messa a conclusione della Giornata Mondiale della Gioventù, Denver 15. august 1993, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1993/documents/hf_ jp-ii_
hom_19930815_gmg-denver_it.html
43. Porov. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č.
12.
44. Tamže, č. 26.
45. Porov. Ján Pavol II., Al movimento per la vita, 25. január 1986, in
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/january/documents/hf_ jp-ii_spe_19860125_movimento-vita_it.html
46. Ján Pavol II., Discorso in occasione dell’apertura del Concistoro
Straordinario, Rím 4. apríl 1991, in http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/speeches/1991/april/documents/hf_ jp-ii_spe_19910404_
concistoro-straordinario_it.html
47. Ján Pavol II., Omelia nella Messa a conclusione della Giornata Mondiale della Gioventù, Denver 15. august 1993, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1993/documents/hf_ jp-ii_
hom_19930815_gmg-denver_it.html
48. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 21.
49. Porov. Tamže, č. 50 a 95.
50. Tamže, č. 28.
51. Tamže, č. 104.
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preto mimoriadne vážili ľudí angažujúcich sa za ochranu života.
Nositelia kultúry smrti
Tento boj nespočíva jednoducho v konfrontácii medzi
slepými a neosobnými historicko-kultúrnymi prúdmi.
Za myšlienkovými prúdmi sú vždy nejakí ich „nositelia“.
Ideológie vymýšľajú ľudia a skupiny ľudí, ktorí ich potom
presadzujú do života na základe svojských dôvodov a konkrétnych záujmov.
Ján Pavol II. spomína napríklad isté „ideológie a konania, ktoré vytvorili alebo sa pokúšali vytvoriť a nastoliť
kultúru smrti, kultúru násilia, kultúru nenávisti.“52 V encyklike Evangelium vitae poukázal na existenciu „silných
kultúrnych, hospodárskych a politických tendencií, ktoré
sú nositeľmi určitej koncepcie spoločnosti“,53 a ktoré aktívne presadzujú kultúru smrti. „Stojíme tu tvárou v tvár
objektívnemu „sprisahaniu proti životu“, do ktorého sú
zaangažované aj medzinárodné inštitúcie, zaoberajúce sa
propagovaním a plánovaním skutočných kampaní za rozšírenie antikoncepcie, sterilizácie a potratu.“54 Používajú
na to obrovské zdroje: „Zaiste je veľká disproporcia medzi
mocnými a početnými prostriedkami, akými sú vybavené sily, ktoré pracujú pre „kultúru smrti“, a tými, ktorými
disponujú obhajcovia „kultúry života a lásky“.“55 Záver je
dramatický: „Keď na celú situáciu hľadíme z tohto zorného uhla, možno v istom zmysle hovoriť o vojne silných
proti bezmocným.“56
Praktiky odporujúce ľudskému životu podporujú
a programujú aj medzinárodné inštitúcie, ktoré zároveň
preukazujú aj hodnotné služby životu. Napríklad Populačný fond OSN (UNFPA) sa vôbec netají svojím pozitívnym postojom k hormonálnej antikoncepcii a sterilizácii.
K potratu ostáva zdržanlivý, ale neváhal propagovať vnútromaternicové teliesko, ako aj novšie pochybné tabletky
s antikoncepčnými, obštrukčnými alebo antinidačnými
účinkami. Tiež sa spolupodieľa na zastrešovaní viacerých
programov zameraných proti životu, ktoré uskutočňujú
medzinárodné organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF).
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá je špecializovanou agentúrou OSN, už roky preberá záštitu nad

52. Ján Pavol II., Discorso ai docenti e agli studenti dell’Università di Perugia, Perugia 26. október 1986, in http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/october/documents/hf_ jp-ii_
spe_19861026_univ-perugia_it.html
53. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 12.
54. Tamže, č. 17.
55. Tamže, č. 100.
56. Tamže, č. 12.
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výskumnými programami ľudského rozmnožovania, ktoré sa okrem iného týkajú nových metód antikoncepcie
a sterilizácie.
V septembri 1994 sa chceli veľké svetové priemyselné mocnosti „zmocniť“ medzinárodnej konferencie OSN
o populácii a rozvoji v Káhire. Chceli ovplyvniť a prinútiť
slabšie národy, aby akceptovali potrat na požiadanie, široké užívanie antikoncepcie a nové definície manželstva
a rodiny. Mnohé národy to odmietli.
V roku 1995 organizovalo OSN konferenciu v Pekingu o ženách. Avšak o manželstve, materstve a rodine sa
tam hovorilo len ako o prekážke sebarealizácie žien a ako
o živnej pôde pre násilie a zneužívanie. V časti o zdraví
žien sa hovorilo iba o sexuálnych otázkach a „reprodukčnom zdraví“, ale ani slovkom o zdravotných problémoch,
ktoré má väčšina žien na celom svete.57 Pod „reprodukčným zdravím“ a „reprodukčnými právami“ vôbec nemyslia na liečbu ženy alebo dieťaťa, ale na možnosť ísť na
potrat na požiadanie, alebo dokonca nútený potrat, na antikoncepciu na požiadanie alebo dokonca nútenú antikoncepciu.
Množstvo inštitúcií sa usiluje získať podporu zo strany
OSN pre politikov, ktorých ony samy dosadzujú. Taktiež
sa stáva, že medzinárodní úradníci platení vzdelávacími,
vedeckými alebo inými agentúrami sa postupne odkláňajú od svojich pôvodných úloh a prideľujú sa na programy
regulácie života. Navyše inštitúcie ako UNICEF neváhajú
prekročiť svoj mandát a právomoci, ktoré im prislúchajú,
a zaručujú sa za programy útočiace na život.
Rozličné iné medzinárodné organizácie poukazujú pri
obhajobe týchto praktík na „dôvody“ ekonomického charakteru. Šírenie antikoncepcie a obmedzovanie natality
tými najúčinnejšími prostriedkami je vraj nevyhnutným
predpokladom rozvoja chudobných krajín.
Taktiež sa uskutočňujú isté iniciatívy so zámerom zapojiť hlavy štátov a poslancov do akčných programov, ktoré definovali medzinárodné verejné alebo súkromné organizácie. Kultúru smrti podporujú aj mnohé národné vlády, mimovládne organizácie a médiá.58
Nakoniec sa pod tlakom všetkých týchto síl ocitajú lekári, z ktorých mnohí sa nebadane stávajú tvorcami smrti. Smrtonosné diela vytvárajú už nespočetní gynekológovia, ktorí uskutočňujú interrupčné zákroky a zúčastňujú
sa na antikoncepčných kampaniach. Tvoria ich aj chirurgovia, ktorí vykonávajú sterilizáciu, a takisto všeobecní
lekári, anestéziológovia, či karcinológovia vykonávajúci
57. Porov. G. Weigel, Svedok nádeje. Životopis pápeža Jána Pavla
II., III. diel, Bratislava 2001, s. 180 – 185.
58. Porov. M. Schooyans, Evanjelium. Ako čeliť svetu v rozvrate?,
Inštitút Leva XIII. 2010, s. 40 – 46.
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eutanáziu. Na smrtonosnom diele sa čoraz viac podieľajú aj genetickí inžinieri. Kultúra smrti priťahuje značnú
časť členov lekárskeho stavu do tábora nepriateľov života. Ak sa lekári a s nimi zdravotné sestry a všetci poskytovatelia zdravotníckych služieb nespamätajú, ak z tohto
bludného kruhu nevystúpia, utrpí dôveryhodnosť celého stavu. S konečnou platnosťou stratí to najcennejšie, čo
má – dôveru. Tým najbezbrannejším ľudským jedincom –
bez rozdielu kategórií – ktorí sa ocitli bez účinnej právnej
ochrany, bude odopretá aj spoľahlivá lekárska pomoc.59
V čom spočíva kultúra smrti
Doteraz sme komentovali tento fenomén kultúry smrti,
no musíme sa pýtať hlbšie: V čom konkrétne spočíva kultúra smrti? Aký je skutočný význam tohto pojmu? V pápežských dokumentoch nenachádzame definíciu tohto
konceptu, ani viac alebo menej systematické vysvetlenie.
Ján Pavol II. dával tento výraz často do úvodzoviek alebo
hovoril o takzvanej kultúre smrti. Nejde teda o presne vymedzený pojem. Ide o jazykovo stručnú formuláciu, ktorá
označuje istý koncept a význam, ktorý sa však nedá celkom presne definovať.
Kultúra smrti je spôsob existencie človeka charakteristický myslením proti pôrodnosti, činnosťami zameranými priamo alebo sprostredkovane proti ľudskému životu,
ako aj negovaním hodnoty a posvätnosti ľudského života.
Ide o spoločenskú víziu, ktorá sa pozerá na zabíjanie ľudí
s istou priazňou a premieňa sa na sériu postojov, inštitúcií a zákonov, ktoré podporujú a spôsobujú toto vraždenie. Z jednej strany nemôžeme poprieť, že dnešný človek
je citlivejší na isté zneváženia ľudskej dôstojnosti a života: odmieta trest smrti, násilie na ženách a na deťoch atď.
Z druhej strany však vidíme, že pokojne prijíma zabitie
nevinných ľudských bytostí.
Iste, egoizmus a násilie sa vždy prejavovali v ľudskej
spoločnosti. Ale tu „nejde len o individuálny egoizmus,
ale aj o spoločenské vedomie, ktoré, pretože neverí v hodnotu neporušiteľnosti ľudského života, stáva sa jeho absolútnym pánom a konečným sudcom.“60 Strata vedomia
hodnoty ľudského života ako takého vedie k strate lásky
a rešpektu voči každému človekovi.61 Niektorí sú milovaní
a rešpektovaní, iní sú považovaní za „nehodných“ života
alebo sa uvažuje, že je pre nich lepšie, aby nežili. Tu vstu59. Porov. M. Schooyans, Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život, Bratislava 1997, s. 157.
60. Ján Pavol II., Discorso ai partecipanti al convegno sulla Vita
promosso dalla CEI, Rím 16. apríl 1989, in http://www.vatican.va/
holy_father/john_ paul_ii/speeches/1989/april/documents/hf_ jp-ii_
spe_19890416_convegno-vita-cei_it.html
61. Porov. Ján Pavol II., Discorso ai leaders dei Movimenti Internazionali Pro-Vita, Rím 15. november 1991, in http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/speeches/1991/november/documents/hf_ jpii_spe_19911115_pro-vita_it.html
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puje do hry koncept kvalita života, ktorý je v dnešných
dňoch tak veľmi používaný a zneužívaný. Ján Pavol II.
píše: „Takzvaná „kvalita života“ sa najčastejšie alebo výlučne vysvetľuje v kategóriách ekonomickej efektivity, neusporiadaného konzumizmu, atrakcií a príjemností fyzického života, a zabúda sa na hlbšie – vzťahové, duchovné a
náboženské – rozmery existencie.“62 Vstupuje tu do hry aj
význam termínu osoba, ktorý mnohí používajú na to, aby
popreli neporušiteľnosť niektorých kategórií ľudí.
Toto podcenenie dôstojnosti každého človeka vzbudzuje city, či postoje ľahostajnosti, pohŕdanie životom a vedie
aj k jeho odmietaniu.63 Dôsledkom indiferentnosti sa niekedy tolerujú previnenia proti ľudskému životu v istých
okolnostiach. Niekto napríklad povie, že je proti potratu,
ale že je zároveň za slobodu voľby. Inokedy sa schvaľuje
usmrcovanie ľudí, ktorí sú považovaní za nie hodní žitia,
alebo sa tvrdí, že je pre nich lepšie, aby netrpeli. Napríklad sa povie, že ak matka netúži po dieťati, ktoré počala
a nosí vo svojom lone, tak je lepšie, aby išla na potrat. Ide
o pohŕdanie ľudským životom. „Človek, ktorý svojou chorobou, narušenou schopnosťou či, jednoduchšie povedané,
samou svojou prítomnosťou ohrozuje blahobyt alebo navyknutý spôsob života tých, čo sú zvýhodnení, sa vníma
ako nepriateľ, pred ktorým sa treba brániť alebo ktorého
treba odstrániť.“64
Dochádza dokonca k propagovaniu smrti v spoločnosti.
Ide azda o extrémne prípady, ale symptomatické. V Spojených štátoch amerických bola založená cirkev eutanázie, ktorej úplný názov znie: Cirkev eutanázie, samovrážd,
potratov, kanibalizmu a sodómie. Jej hlavným cieľom je
obrániť Matku Zem pred ľudským zneužívaním, ktoré
neprimerane narastá a ničí rastliny, živočíchy i samotnú
Zem. Riešením podľa nich je, že ľudia budú páchať samovraždy, aby zachránili Zem. Dokonca ponúkajú tričká
a iné výrobky s posolstvami ako: „Zachráň planétu, zabi
sám seba“; „Jedz ľudí, nie zvieratá“; „Vďaka, že neplodíš“;
„Vyučuj masturbáciu“; atď. Jeden z jej posledných „úspechov“ bola rozhlasová kampaň „1000 by 2000“. Smerovala k tomu, aby pred rokom 2000 spáchalo samovraždu
1000 ľudí, skočiac z mosta S. Francisco. Neskôr oznámili, že dosiahli cieľ. Erik Atkinson mal „česť“ spáchať samovraždu ako číslo 1000, keď sa vrhol z mosta vo svojom
starom Forde. Posledná iniciatíva tejto cirkvi je telefonická služba „Suicide Assistance Hotline“. Od decembra
1995 ľudia mohli volať na telefónne číslo, aby im niekto
poradil, ako je možné spáchať podobnú samovraždu ako
spáchala nejaká celebrita. Vysvetľujú im najlepšie techniky samovraždy, poskytujú im psychologickú pomoc, aby
mali odvahu spáchať samovraždu atď. Samozrejme, nevyrovnaní ľudia tu vždy boli a budú. No tu sa nachádzame
pred fenoménmi, ktoré sa veľmi šíria a získavajú veľkú
62. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 23.
63. Porov. tamže, č. 98.
64. Tamže, č. 12.
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akceptáciu. V Spojených štátoch amerických sa stal skutočným best-sellerom manuál Final Exit.65 Ján Pavol II.
videl vo fenoméne postupnej priazne k eutanázii – spolu
s potratovou mentalitou – jeden „z najznepokojujúcejších
prejavov „kultúry smrti“, šíriacej sa najmä v spoločnostiach, charakterizovaných blahobytom a mentalitou užitočnosti, podľa ktorej prítomnosť stále väčšieho počtu starých a nemohúcich ľudí je príliš nákladná a zaťažujúca.“66
Ďalším znakom kultúry smrti je absolutizovanie subjektívnej slobody: „I keď je pravda, že v niektorých prípadoch
dochádza k zničeniu počatého života, alebo života, ktorý
speje ku koncu, pod vplyvom zle pochopeného altruizmu
alebo obyčajného ľudského súcitu, nemožno poprieť, že
takáto kultúra smrti ako taká je vyjadrením totálne individualistického pojmu slobody, ktorá sa napokon stáva slobodou „silnejších“, namierenou proti slabším, odsúdeným
na záhubu.“67 V skutočnosti obľúbeným mottom tých, čo
presadzujú eutanáziu je, že musí byť slobodná a legálna.
Nehovoria, že smrť je dobrom, ale že každý má úplnú slobodu si ju zvoliť, keď to bude považovať za vhodné.
Jednou z najvlastnejších charakteristík kultúry smrti je
práve to, že „slobodný jednotlivec chce disponovať životom. Väčšina ľudí považuje svoj život i život druhých za
dobro. No nastáva situácia, keď ho už nevidí ako nedotknuteľné dobro, a preto pripúšťa možnosť zničiť ho, ak
sa to zdá vhodné. Takto, hoci sa človek smrti bojí, v mnohých prípadoch ju začína považovať za prijateľné riešenie istých existenciálnych problémov. Ak ide o neželané,
nebezpečné alebo problematické tehotenstvo, riešením je
usmrtenie dieťaťa. Ak ide o nevyliečiteľne chorého, ktorý
nenachádza zmysel života, riešením je predčasné „sladké“
ukončenie života. Ak ide o narodenie anencefalického dieťaťa s neistou budúcnosťou a ak je tu zároveň potreba ľudských orgánov na záchranu iných životov, riešením je jeho
usmrtenie, aby mu mohli odobrať orgány, ktoré budú užitočnejšie pre iných ľudí. Na smrť sa teda nepozerajú ako
na žiadané dobro, ale ako na riešenie, pre ktoré je možné
a niekedy aj potrebné sa rozhodnúť.
Takýmto spôsobom sa smrť – potrat, samovražda, eutanázia – začína považovať dokonca za „predmet práva“, za
„právo“ slobodne si ju zvoliť pre seba alebo pre niekoho
iného. Jedným z najcharakteristickejších a najznepokojujúcejších fenoménov kultúry smrti je, že „značná časť verejnej mienky ospravedlňuje prečiny proti životu v mene
práva na slobodu jednotlivca a na takomto predpoklade od
65. D. Humphry, Final Exit. The Practicalities of Self-Deliverance
and Assisted Suicide for the Dying Berryville Graphics, Berryville Virginia 1991. Situáciu veľmi objasňuje knihu, ktorú napísal R. M arker,
Deadly Compassion (Harper Collins, London 1993), kde autor opisuje,
ako Humphry opustil svoju druhú ženu (potom ako prvej pomohol spáchať samovraždu) v okamihu, keď jej zistili rakovinu, nútiac ju, aby
spáchala samovraždu.
66. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 64.
67. Tamže, č. 19.
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štátu žiada nielen ich beztrestnosť, ale dokonca schválenie
konať ich s využitím bezplatnej zdravotníckej služby.“68
Kultúra smrti sa neredukuje na sériu mienok alebo citových postojov, ale sa pretvára aj do istých spoločenských
štruktúr, ktoré pápež nazýval „štruktúrami hriechu“.69
Stačí si spomenúť na narastanie spoločností a asociácií za
eutanáziu v celom svete, na rôzne zákony a zákonné dispozície, ktoré v mnohých krajinách vo svete legalizovali
alebo depenalizovali potrat a ktoré sa teraz snažia presadzovať eutanáziu.70 Toto všetko je súčasťou kultúry smrti.
V syntéze môžeme povedať, že kultúra smrti spočíva
v mentalite – sformovanej do série spoločenských skutočností – ktorá, pretože stratila z pohľadu nedotknuteľnú
hodnotu každého ľudského života, považuje ho za relatívne dobro, ktorým môže disponovať slobodný jednotlivec
takým spôsobom, že považuje smrť za najlepšie riešenie
istých problémov a rozhodnutie sa pre smrť považuje za
právo, ktoré zákon musí jednotlivcovi priznať.71
Príčiny a prejavy kultúry smrti
Encyklika Evangelium vitae široko analyzuje rôznorodé
príčiny a korene, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú súčasnú kultúru smrti. Najrozhodujúcejšími príčinami sú: sekularizmus a strata zmyslu pre Boha a následne
pre neporušiteľnú dôstojnosť každého človeka; subjektivizmus a individualisticky chápaná sloboda, relativizmus
atď.72
Z týchto príčin je najvážnejšou odmietnutie Boha Stvoriteľa (nejde teda len o odmietnutie niektorých morálnych
právd). Človek sa stavia do role stvoriteľa. Na rozdiel od
Boha – Stvoriteľa, ktorý všetko stvoril s láskou a s láskou
všetko udržiava v bytí, človek sa uzatvára do svojho egoizmu a k druhým sa správa ako pán voči otrokom. Odmieta Bohom danú morálku a vytvára si panskú morálku. K hlavným znakom tejto morálky patria dve kritériá
– kvalita a užitočnosť. Takýto pán sa nazdáva, že keď dokáže vzbudiť život, má právo aj usmrcovať. Podľa tejto
panskej morálky ten najvyšší prejav slobodnej vôle človeka spočíva v čo najúplnejšom ovládnutí života a smrti.
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V oblasti umelého oplodnenia si pripisuje právo vytvoriť
nový život a meniť jeho kvalitu. To je spojené s bunkovým
kanibalizmom, bez ktorého sa nezaobíde genetický inžinier, ak chce zrekonštruovať jedinca, ktorý by, prísne vzaté, stelesňoval jeho vlastný zámer. Na to nadväzuje histologický kanibalizmus, v rámci ktorého – kým sa nenájdu iné
možnosti využitia – sa mozgové tkanivo detí usmrtených
interrupčným zákrokom implantuje pacientom trpiacim
napríklad Parkinsonovou chorobou. Podnecuje aj k „akademickému“ alebo „vedeckému“ kanibalizmu, a to v tom
zmysle, že s človekom sa manipuluje v mene akademickej
slobody zbavenej všetkých morálnych zábran, ktorá sa nemusí zodpovedať pred nikým a človek sa prináša ako obeť
na oltár vedeckého výskumu. V oblasti prenatálnych vyšetrení rozhoduje o živote a o zmysle existencie počatého
dieťaťa. To je spojené so stechnizovaním eugeniky, v porovnaní s ktorou sú jej doterajšie formy len nesmelými pokusmi. Táto hrozivo výkonná eugenika otvára praktikom
ultranacizmu cestu k neúprosnej vedeckej segregácii. Veď
o spôsobe selekcie a diskriminácie chcú rozhodovať výlučne genetickí inžinieri.73 Človek chce ovládať život od
počatia po smrť a tak prostredníctvom potratu, či eutanázie útočí na prirodzené právo každého človeka na život.
Týmto spôsobom kultúra smrti vyústi do zbožštenia násilia vo všetkých jeho formách: vo forme, ktorá sa stavia
proti ľuďom, spoločnosti a spoločnostiam. Takéto násilie
je nevyhnutne komplexné a podnecuje k vojne, ktorá je
tiež komplexná.74 Ján Pavol II. píše: „Možno v istom zmysle hovoriť o vojne silných proti bezmocným: život, ktorý si vyžaduje väčšiu dobroprajnosť, lásku a starostlivosť,
považuje sa za neužitočný, alebo za neznesiteľné bremeno,
preto sa rôznymi spôsobmi odmieta. Človek, ktorý svojou
chorobou, narušenou schopnosťou či, jednoduchšie povedané, samou svojou prítomnosťou ohrozuje blahobyt alebo
navyknutý spôsob života tých, čo sú zvýhodnení, vníma
sa ako nepriateľ, pred ktorým sa treba brániť alebo ktorého treba odstrániť.“75
Úmyselne a rafinovane sa zamlčuje otázka: Kto je druhý človek, predmet alebo podmet? Pred touto otázkou sa
uniká, pretože by viedla k jednoduchému záveru: Ak je
predmetom, o ktorého spôsobilosti svojvoľne rozhodujem,
tak kto som ja? Aj moja existencia závisí od svojvoľného
úsudku niekoho iného?76

„Panské“ vládnutie nad životom sa prejavuje mnohorako. Napríklad používajúc antikoncepčné metódy si uzurpuje právo vkročiť do Božej sféry pri odovzdávaní života.

Ján Pavol II. píše: „Kto neuznáva Boha ako Boha, spreneveruje sa hlbokému pojmu človeka a narúša spoločen-

68. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 4.
69. Tamže, č. 12; 24; 59.
70. Porov. Tamže, č. 20; 68 – 74.
71. Porov. G. Miranda, «Cultura della morte»: analisi di un conceto
e di un dramma, in Pontificia accademia per la vita, Commento interdisciplinare alla «Evangelium vitae»,Vaticano 1997, s. 236 – 241.
72. Porov. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č.
18 – 24.

73. Porov. M. Schooyans, Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život, Bratislava 1997, s. 156 – 157.
74. Porov. M. Schooyans, Evanjelium. Ako čeliť svetu v rozvrate?,
Inštitút Leva XIII. 2010, s. 128 – 129.
75. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 12.
76. P. Bortkiewicz, Kultura śmierci, in red. A. Muszala, Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 354 – 355.
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stvo medzi ľuďmi.“77 Ak neexistuje spoločné božské otcovstvo, tak neexistuje ani bratstvo medzi synmi toho istého Otca. Idea otcovstva, bratstva a synovstva sa rúca potom aj na obyčajnej ľudskej rovine a spolu s ňou aj idea
rodiny, nakoľko rodičia, podobne ako bratia a synovia, sú
prirodzené skutočnosti, od ktorých sa podľa kultúry smrti človek musí oslobodiť, aby mohol byť sám sebou. Človek tak oslabuje schopnosť nadväzovať vzťahy s druhými
ľuďmi, čo poškodzuje všetky jeho základné vzťahy, medzi ktoré patrí aj stabilita manželstva, rodiny a spoločnosti a zvlášť sa oslabujú vzťahy k najslabším členom ľudskej
spoločnosti. Kultúra smrti ničí nielen život, ale aj lásku
a rodinu, v ktorej sa život i láska sústreďujú. Jej charakteristickou črtou je expanzia antisolidaristickej kultúry.78
Logiku „panskej“ morálky možno vyjadriť takto: Som
natoľko silný a mocný, že na to, aby som bol sám sebou,
nepotrebujem svojho blížneho. Nepotrebujem prijímať
lásku a šíriť lásku. Každý úprimný prejav lásky voči blížnemu alebo v jeho prítomnosti by bol neodpustiteľným
prejavom slabosti a úbohosti, znakom vlastnej konečnosti,
ktorú popieram. Sám rozhodujem o svojom blížnom, alebo ho tvárnim, ako mi to vyhovuje na základe vlastných
kvalitatívnych kritérií a podľa miery užitočnosti, ktorú určujem ja sám.79
Kultúra smrti odhaľuje narušený vzťah slobody a pravdy ohľadom človeka. Je prejavom absolutizácie ľudskej
autonómie a podstatou liberálneho programu, v ktorom
človek je interpretovaný ako absolútna sloboda, pričom
druhého vníma iba ako prekážku, a tak s ním aj zaobchádza. Takto chápaná sloboda je prejavom individualizmu,
ktorý hľadá výlučne dobro jednotlivca.80 Aby bol človek
slobodný, musí mať možnosť usmrtiť a dokonca aj možnosť usmrtiť seba, svojvoľne, bez toho, aby sa musel za to
niekomu zodpovedať, nech by to bol už ktokoľvek. Ak sa
smrť človeka považuje za relatívnu, ak sa napríklad hlása perspektíva osobného prežitia po smrti, tak sloboda jedinca sa touto perspektívou, touto nádejou kompromituje
a ohrozuje. Preto, aby bol človek pánom svojho života a života druhých, musí byť pánom svojej smrti a smrti druhých. To vedie k strate nádeje, k životu bez nádeje.
Táto antropológia nielen vylučuje perspektívu osobného
prežitia, ale aj možnosť odvolať sa na existenciu Boha. Ak
by Boh existoval, bol by prekážkou slobody človeka. Aby
sme boli úplní, sloboda človeka si vyžaduje smrť Boha.
To, čo robí človeka veľkým, je jeho pýcha, jeho bezpodmienečné potvrdenie sa v boji o život, v pohŕdaní smrťou

77. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 36.
78. Porov. tamže, č. 12.
79. Porov. M. Schooyans, Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život, Bratislava 1997, s. 157 – 158.
80. Porov. P. Bortkiewicz, Kultura śmierci, in red. A. Muszala, Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 354 – 355.
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alebo v múdrosti sa jej podrobiť. Človek sa ako definitívne
smrteľná bytosť realizuje v smrti a cez smrť.
Táto totálne ateistická a neľútostná antropológia v sebe
zahŕňa popretie akejkoľvek rodičovskej a synovskej lásky
a spoločenskosti. Ak rodičia súhlasia s touto antropológiou, tak dieťa, ktoré má prísť medzi nich, vnímajú ako
úbytok svojho bytia, a ak sa skutočne narodí, tak aj ako
úbytok svojho majetku. Majú záujem ho zničiť. Rodičia
vnímajú eventuálnu prítomnosť dieťaťa ako uzurpovanie vlastného života. Z tohto pohľadu je pre rodičov neprípustné, aby ich dieťa znamenalo ich vlastnú smrť. To,
čo rodičia dávajú dieťaťu, to si odriekajú. To, čo ono je, to
oni nie sú. Rodičia vnímajú svoje dieťa ako podstatné obmedzenie ich konečného bytia, ako znak totálnej pominuteľnosti.
Táto panovačná antropológia, ktorá je predzvesťou potratu a vraždenia detí, je očividne z obdobných dôvodov aj
predzvesťou eutanázie zostarnutých rodičov, ktorú im zaobstarajú dospelé deti. Pretože život rodičov a to, čo majú,
brzdí svojbytnosť a život detí, ktoré sa stali samobytnými.
Smrteľný kruh sa uzatvára: Na to, aby bol človek slobodným, musí ovládať život od počiatku až po koniec.
Táto antropológia posadnutá smrťou má tragický dopad
na život manželských párov. V zásade je skompromitovaná samotná myšlienka vernosti a spolu s ňou je zničené aj
manželstvo. Kto sľubuje vernosť, sľubuje slobodne zvolenú závislosť od niekoho, od koho očakáva trvalú účasť
na realizácii svojho vlastného života. Z deštrukcie manželstva vyplýva ďalší dobre známy dôsledok: trivializácia
sexuality, ktorá sa stáva promiskuitou a oslobodenou od
akejkoľvek zodpovednosti za odovzdávanie života.
Človek nevníma, že by niečo od niekoho potreboval, ani
od svojho blížneho ani od Boha. Svoj život, ktorý zdieľa
s ostatnými, vôbec nevníma ako dar od svojho Stvoriteľa. Človek je uzavretý vo vlastnej samote a na obzore má
len svoj jasný a prostý zánik v totálnej a definitívnej smrti. Verí, že sa presadí a robí si ilúzie, že v tomto zvrhlom
a výsmešnom vyjadrení slobody, ktorá je v skutočnosti
jeho záhubou, nájde seba samého.81 Zvrátené a hanebné
ponímanie ľudskej slobody ako absolútnej moci nad inými a proti iným znamená smrť pravej slobody. Vedie tu k
zániku opravdivého ľudského spolunažívania a zapríčiňuje rozpad organizmu štátu.82
Človek, ktorý sa nazdáva, že na potvrdenie svojej slobody je oprávnený niekoho usmrtiť, sa považuje za kompetentného tak konať aj z vážnejšieho dôvodu, keď štátu alebo trhu hrozí zničenie. Štát a trh sa vnímajú a prezentujú
81. Porov. M. Schooyans, Evanjelium. Ako čeliť svetu v rozvrate?,
Inštitút Leva XIII. 2010, s.124 – 126.
82. Porov. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č.
20.
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ako jediní dobrodinci, ktorí môžu človeka ohraničeného
smrťou rozveseliť, utešiť alebo ochrániť pred jeho definitívnou smrťou. Vojna, rovnako ako aj usmrtenie, je oprávnená, aby štát, spoločnosť alebo trh boli slobodné v slobode, ktorá nemôže byť ničím ani zďaleka podmienená.
Prichádzame k prameňu všetkých novodobých totalitných režimov, z ktorého dnes vyviera aj opovrhovanie
ľudským životom. Požiadavka totálnej autonómie jednotlivcov jedného dňa dospeje k tomu, že sa zo smrti urobí
absolútny koniec života. Túto požiadavku však prevezme
raz štát, raz spoločnosť, inokedy trh. Ľudia odovzdajú moc
ovládať život ako aj smrť, ktorej sa toľko dožadujú, práve
do ich rúk.83
Všetky prejavy kultúry smrti schvaľujú komunikačné
prostriedky ako znak pokroku a víťazstva slobody, zatiaľ
čo tých, čo ochraňujú život vykresľujú ako nepriateľov
slobody a pokroku. Keďže prvým prirodzeným zákonom
je zachovanie seba samého, stretávame v tejto podpore
kultúry smrti maximálnu perverzitu prirodzenosti, a teda
samotnej ľudskosti.
Spoločná príčina všetkých prejavov „kultúry smrti“
tkvie v nihilizme, ktorý sa zasa zakladá na vzbure proti konečnosti. Človek rozdáva smrť, ba usmrcuje aj sám
seba, pretože neverí, že by sa mohla naplniť túžba po druhom svete, hoci ju má vpísanú hlboko v duši. Nazdáva sa,
že sa tejto túžby zbaví, ak bude najväčšie potešenie hľadať
v smrti. Z tohto hľadiska smrť vlastne predstavuje najväčší prejav beznádeje.84
V jednom z najdramatickejších a najúčinnejších výkrikov srdca v encyklike Evangelium vitae Ján Pavol II. sa
pýta: „A ako sa tu nezmieniť o násilí, namierenom proti životu miliónom ľudských bytostí, najmä detí, ktoré sú
nútené znášať núdzu, trpieť podvýživou a hladom pre nespravodlivé rozdelenie bohatstiev zeme medzi jednotlivé národy a spoločenské triedy? O násilí nerozlučne spätom nielen s vojnou, ale aj so škandalóznym obchodom
so zbraňami, ktorým sa vyostrujú mnohé ozbrojené konflikty, sužujúce svet? O zasievaní smrti nerozumným narúšaním ekologickej rovnováhy, zločinným obchodom s
drogami a propagovaním vzorcov správania sa v oblasti pohlavného života, ktoré nielenže sú morálne neprijateľné, ale znamenajú aj vážne nebezpečenstvo pre život?
Nie je možné vyhotoviť úplný zoznam rôznych spôsobov
ohrozovania ľudského života, toľko zjavných i skrytých
foriem berú na seba v dnešnej dobe!“85
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Do prejavov kultúry smrti, ktoré Ján Pavol II. spomínal v mnohých svojich prejavoch a dokumentoch, môžeme zahrnúť:
– potraty;
– eutanáziu;
– genetické inžinierstvo;
– pokusy na embryách;
– mentalitu „anti-life“ (proti životu), ktorá je prítomná aj v prúdoch, ktoré sú proti počatiu a proti narodeniu
nových detí. Toto zmýšľanie nachádza svoj prejav predovšetkým v postojoch podporujúcich antikoncepciu. Hoci
nie každý druh antikoncepcie má aj potratový účinok, jednako neguje počatie, privádzajúc tak manželský akt výlučne do sféry hedonistických pocitov. Podobne treba kvalifikovať aj sterilizáciu;
– umelé oplodnenie in vitro je tiež závažnou činnosťou
proti sfére života. Podstata tohto konania je oddelenie počatia od manželského aktu, čo je zvyčajne spojené s elimináciou „nadpočetných“ embryí;
– prenatálnu diagnostiku, no nie samu o sebe, ale len
v tom prípade, ak má eugenický charakter, tzn. že ak zistenie choroby dieťaťa vedie k potratu;
– transplantácie, no ani tu nejde o samotné transplantácie, ktoré môžu byť aj hrdinským skutkom lásky, ale o
niektoré ich druhy, napríklad využitie mozgových tkanív
z usmrtených ľudských plodov;
– násilie (zvlášť násilie na deťoch);
– delikvenciu;
– úmrtia na pracoviskách kvôli chýbajúcej ochrane pracovníkov z dôvodu čo najväčšieho zisku;
– smrť od hladu miliónov ľudí v treťom svete;
– propagovanie vzorcov správania sa v oblasti pohlavného života, ktoré nielenže sú morálne neprijateľné, ale znamenajú aj vážne nebezpečenstvo pre život (tu treba hľadať
aj jednu z najzjavnejších príčin šírenia AIDS – je dokázané, že šírenie AIDS je umocnené šírením kondómov,);
– zánik lásky v manželstve, zánik lásky k deťom;

83. Porov. M. Schooyans, Evanjelium. Ako čeliť svetu v rozvrate?,
Inštitút Leva XIII. 2010, s. 126 – 127.
84. Porov. M. Schooyans, Bioetika a populácia. Rozhodnutie pre život, Bratislava 1997, s. 153 – 155.
85. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č. 10.
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– fakt, že sa začína myslieť, že je možné dosiahnuť pokoj použitím trestu smrti; mafiánsku kultúru;
– veľké rozšírenie drog; alkoholizmus;
– smrteľné nehody kvôli nezodpovednému jazdeniu;
– znečistenie životného prostredia;
– atď.
Najtypickejšími prejavmi kultúry smrti sú samozrejme
potraty a eutanázia. Akákoľvek existencia prejavov kultúry smrti je vysoko znepokojujúca, ale tento fakt nie je
hlavným prameňom nepokoja. Isté prejavy kultúry smrti existovali veľmi dávno, o čom svedčí napríklad tajgetejská mentalita, ktorá sa okrem iného prejavovala elimináciou mentálne postihnutých osôb v starovekej Sparte.
Dnes je hlavným prameňom nepokoja fakt legalizácie
prejavov, ktoré boli v spoločnosti doteraz považované
za patologické. Parlamenty a ústavy (napríklad v niektorých európskych krajinách, v USA alebo Austrálii) legalizujú potraty a eutanáziu. Prostredníctvom zákonov sa
celé kategórie ľudí zbavujú právnej ochrany (nenarodení, nevyliečiteľne chorí, neplnoprávni a iní, považovaní za
„neužitočných“). Potrat a eutanázia nadobúda istý kultúrno-politický význam, stáva sa dokonca kritériom hodnotenia autentickej demokracie. Avšak demokracia odtrhnutá od hodnôt sa takto mení v totalitný systém. Podstata
a zároveň špecifickosť takéhoto systému je v tom, že silnejšia časť spoločnosti rozhoduje o živote a smrti najslabších, ktorí sú prakticky pozbavení možnosti prejaviť svoj
názor. V skutočnej demokracii sa rešpektuje život od počatia po prirodzenú smrť.
Nutnosť poukázať na krutosť zla
Je nepredstaviteľné, aby sa rozumný človek pokúšal
ospravedlniť hlad celých populácií, nezákonný obchod
s drogami, genocídu etník a národov alebo iné formy úmyselného násilia a zabíjania ľudí. Avšak potrat, pri ktorom
každoročne zahynie asi 50 miliónov ľudí, je podporovaný
a mnohé vlády ho aj financujú. Ako je možné zobudiť svedomie ľudí, aby ho odmietli?
Za posledné polstoročie by bolo vysvetľovanie zločinov
Hitlerovho nacizmu nemysliteľné bez zverejňovania filmových záberov hromád mŕtvych ľudských tiel z nacistických táborov. Tieto zábery sa nachádzajú aj v knihách
pre základné školy. Počas vojny vo Vietname televízie celého sveta vysielali tisíce obrazov roztrhaných ľudských
tiel a dedín v plameňoch. Pohľad na tieto hrôzy vzbudil
u ľudí, ktorí žili veľmi ďaleko od miest konfliktu, rázne odmietnutie tejto vojny. Krutosť vojny a neľudskosť
mnohých vojakov podnecovali protesty, ktoré bezpochyby
prispeli k ukončeniu vojny. Prečo teda tak málo význam-
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ných televízií alebo žiadna, neukazuje obrazy tela čo len
jedného dieťaťa, ktoré je rozkúskované pri potrate?
Porovnania sú kruté? Čo je krutejšie, ako slobodné zničenie nevinného ľudského života? Je dôležitá metóda, ktorá sa používa pri zabíjaní? Ako je možné, že veľké svetové
mocnosti žiadali na konferencii v Káhire (1994) a Pekingu
(1995) presadiť rôzne potratové praktiky na celom svete?
Na Slovensku Jana Ray-Tutková začala v roku 2007 bojovať proti potratom s billboardovou kampaňou zobrazujúcou fotografie potratených detí. Vychádzala z presvedčenia, že ak majú ľudia potraty odmietnuť, musia vedieť,
čo je to potrat. A aby to vedeli, musia to vidieť. Propagátori kultúry smrti sa snažili presvedčiť verejnosť o morálnej
neprípustnosti takejto kampane. Dokonca aj mnohí pro-life orientovaní ľudia jej to vyčítali, lebo sa domnievali, že
takáto kampaň je buď neúčinná, alebo je dokonca morálne neprípustná. Liberálnym médiám sa podarilo odviesť
diskusiu od podstaty problému potratov na otázku, či táto
kampaň je morálna. Liberáli, ktorí schvaľujú tento zločin,
označili za nemorálne zverejnenie pravdy o tomto zločine.
Avšak ich veľmi prudká reakcia je len dôkazom účinnosti
zvolenej metódy, nie jej neúčinnosti. Zástancovia potratov
vedia, že proti tým obrázkom niet protiargumentu.
Nikto nespochybňuje zverejňovanie záberov z nacistických táborov ani zábery z vojen. Je pravdou, že s obrazmi zmasakrovaných tiel zomrelých ľudí a telíčok potratených detí nemožno zachádzať ľubovoľne. Ale tvrdiť, že by
sa vôbec nemali používať v boji proti potratom, neobstojí.
Potrat je nevýslovný zločin. Keďže sa za posledné polstoročie týchto zločinov stalo asi miliarda, tak sme určite
oprávnení porovnať tento jav s obeťami nacizmu alebo komunizmu. Potom sme však oprávnení používať podobné
prostriedky osvety, ako sú dnes používané pri poukazovaní na nemorálnosť týchto totalitných režimov. Preto nie
je možné paušálne odmietnuť zverejňovanie obrázkov tiel
potratených detí.86
Mnohí podporovatelia potratu a iných neexistujúcich
„práv“ veria, že presadzujú vo svete niečo, čo prispieva
k dobru celého sveta. Ale je možné sa pýtať: Ide o dobré
využívanie moci, aj keď táto moc si vyhradzuje právo na
jej „rešpektovanie“? Je možné nejako ospravedlniť úmyselnú „masakru nevinných“ a „zvrátenie“ hodnôt týkajúcich sa človeka? Encyklika Evangelium vitae bola napísaná na obranu bezbranných nevinných. Jej ignorovanie
znamená vystaviť ohrozeniu ľudský život a podkopať samotné ľudské spolužitie.

86. Porov. V. Palko, Sila a slabosť pro-life hnutia, in Impulz 7, 2011
č. 2, s. 19 – 20; J. O’Connor, Vite in pericolo: L’umanità a rischio, in
Pontificia academia pro vita, Evangelium vitae di sua santità Giovanni
Paolo II. Enciclica e commenti, Vaticano1995, s. 220 – 223.
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Kultúra smrti ako antikultúra
V podstate treba povedať, že kultúra smrti nie je kultúrou, ale antikultúrou. Bolo spomenuté, že kultúru smrti
je možné zaradiť do jedného zo štyroch významov, ktorý môžeme dať termínu kultúra. Tieto štyri významy sú
v úzkom spojení, pretože sú analogickými pojmami. Ale
treba povedať, že sú vo vzťahu aj s jej dynamikou: kultúra ako formácia osoby je nevyhnutnou podmienkou
pre získanie kultúrnej výbavy a reprezentuje, v spolužití
všetkých členov, kultúru istej spoločnosti a národa. Táto
kultúra sa skladá z mnohorakých prvkov, medzi ktorými
sa ukazuje kultúra rôzneho spôsobu videnia veľkých životných problémov a postojov k nim. Je to kultúra, v ktorej sa žije, v ktorej sa stvárňuje kultúrny postoj a osobná
formácia každého člena spoločnosti.
Kultúra teda nie je hodnotovo neutrálna. Pri mnohých
príležitostiach Ján Pavol II. opakovane uvažoval o skutočnej hodnote kultúr, ktoré majú svoj oporný bod v pravde
a integrálnom dobre človeka. V roku 1980 povedal: „Pravá kultúra je poľudšťujúca, zatiaľ čo nie-kultúra a falošné kultúry sú odľudšťujúce. [...] Kultúra musí kultivovať
človeka, každého človeka, podporovaním integrálneho
a všeobecného humanizmu, do ktorého človek a všetci ľudia majú byť uvedení v plnosti všetkých ľudských dimenzií.“87
Preto „netreba upadnúť do indiferentizmu, a teda do nemožnosti určiť rozlišovacie kritérium vo vzťahu k rôznym
historickým kultúram. Z dôvodu zlého chápania „rešpektovania kultúr“ nie je možné zabrániť prorockému odsúdeniu zla, v mene viery alebo ľudskej múdrosti, v mene
obrany človeka a ľudského života.“88 Kultúra smrti, ktorá sa niekedy mení na skutočné sprisahanie proti životu,89
nemôže byť vnímaná ako poľudšťujúci prvok kultúry. Následkom toho ide v podstate o odľudšťujúcu ne-kultúru,
čiže o antikultúru. Preto je naliehavo nutné, čo opakovane zdôrazňoval Ján Pavol II., nielen obraňovať každý ľudský život, ale aj presadzovať kultúru života aj prostredníctvom kultúry ako kultúry každého človeka, kultúry
zameranej na pravdu o človeku a o ľudskej spoločnosti,
o integrálnom dobre každého človeka. Ide o nutnosť, pretože kultúra smrti nie je len koncept. Je to pojem, ktorý
opisuje kultúru, ktorá je antikultúrou – drámou.90
87. Ján Pavol II., Discorso nell’Incontro con gli uomini di cultura,
Rio de Janeiro, 1. júl 1980, in http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/speeches/1980/july/documents/hf_ jp-ii_spe_19800701_cultura-brasile_it.html
88. Ján Pavol II., Discorso ai docenti e agli studenti dell’Università di Perugia, 26. október 1986, in http://www.vatican.va/holy_
father/john_ paul_ii/speeches/1986/october/documents/hf_ jp-ii_
spe_19861026_univ-perugia_it.html
89. Porov. Ján Pavol II., encyklika Evangelium vitae, Trnava 1995, č.
12.
90. Porov. G. Miranda, «Cultura della morte»: analisi di un concetto
e di un dramma, in Pontificia accademia per la vita, Commento inter-
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Záver
Rozšírenie kultúry smrti už nie je možné považovať za
prechodnú deviáciu spoločností, ktoré sú inak zdravé. Je
preto nevyhnutné vyčerpávajúco predstaviť morálne učenie Cirkvi o týchto témach, ale nie je to dostatočné z dôvodu hĺbky súčasnej kultúrnej krízy, pripomína encyklika
Evangelium vitae.
Treba sa snažiť zachrániť ľudskú osobu od samo-zničenia, pripomínajúc jej identitu a autentickú veľkosť: „Boh
totiž obdaril človeka božskou dôstojnosťou (porov. Ž 8, 6
– 7). V každom dieťati, ktoré sa rodí a v každom človeku, ktorý žije alebo umiera, rozpoznávame obraz Božej
slávy: túto slávu zvelebujeme v každom človeku, v znamení živého Boha, v obraze Ježiša Krista.“91 Počnúc odtiaľto Boží ľud môže ísť ďalej, nesnažiac sa obnoviť minulosť, ale pracovať ako ľud života a za život na vytvorení
budúcnosti, novej civilizácie lásky, v ktorej by „sa slávenie Evanjelia života uskutočňovalo predovšetkým v každodennom živote a vyjadrovalo sa láskou k druhým a sebadarovaním.“92
Encyklika Evangelium vitae nám pripomína sľub, že
tak, ako starý Izrael, aj postmoderná kultúra bude môcť
vo svojom exode „spoznať, aký cenný je jeho život v Božích očiach.“93 Ak sa to stane, vtedy naša epocha pochopí,
ako Izrael, že v tomto objave spočíva „obdarenie národa
totožnosťou a uznanie jeho trvalej dôstojnosti a dáva mu
tiež počiatok nových dejín, v ktorých objavovanie Boha
ide ruka v ruke s objavovaním seba.“94
Kristus nám zjavuje plnú pravdu o človeku. On je prameňom nádeje, ktorá nám pomáha niesť aj našu nedokonalosť a naše kríže. Je paradoxné, že milovať a prijímať
lásku, preukazovať a prijímať náklonnosť možno len za
predpokladu, že máme nádej. Na výzvy kultúry smrti,
ktorá nemá v dejinách obdobu, dokážeme odpovedať len
za predpokladu, že budeme veriť Láske.
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Martin Bošanský

Demonológia v dejinách Cirkvi
Demonology in the History of the Church
The study provides an outline and a commentary on the Catholic teaching on demonology. It points out that throughout the history of the Church the belief in the devil was an integral part of the Teaching of the Catholic Church.

Náčrt problému
Demonológia, náuka o diablovi, nenecháva súčasného
človeka ľahostajným. Na jednej strane sa vyskytujú názory popierajúce diablovu existenciu. Často ho považujú za
fiktívny pojem či účelový nástroj na zastrašovanie más.1
Na druhej strane sa mnohí záujmom o okultné praktiky
či priamo satanizmus vystavujú jeho pôsobeniu.2 Cieľom
tohto príspevku je v krátkom prehľade načrtnúť akú pozornosť v priebehu dejín venovala Cirkev problematike
diabla.
Starovek
Téma diabla nie je vo výrokoch Magistéria príliš častá,
nakoľko náuka o ňom nebola v dejinách často spochybňovaná. Zároveň je to prejavom toho, že učiteľský úrad
Cirkvi diablovi venoval len takú, a nie väčšiu pozornosť,
aká mu právom náležala.
Potreba definovať pravú náuku sa ukázala už
v kresťanskom staroveku, keď Cirkev musela čeliť bludom manicheizmu a priscilianizmu. Manicheizmus, ktorého pôvodcom bol babylonský heretik Máni (†277), hľadel na realitu z dualistickej perspektívy princípov dobra
a zla. Dobro spájal s duchovným svetom, kým zlo zasa
s hmotným. Od večnosti stoja voči sebe Otec svetiel (Boh)
a Knieža temnoty (diabol). Táto opozícia sa priamo dotýka každého človeka, pretože pôvodcom jeho duše je Boh,
kým jeho telo pochádza od diabla. Duša sa môže zo zajatia tela oslobodiť len tzv. osvietením, ktoré prináša Budha,
Zarathustra, Ježiš a Mani.3
Avilský biskup Priscillián (†385), si tento dualistický
pohľad zachoval. Popieral, že by diabol bol stvorený dobrým Bohom. Podľa neho pochádza z chaosu a nemá tak
svojho pôvodcu. Je zlý vo svojej podstate a tvorí príčinu
každého zla. 4

1. Porov. Messadié, G.: Obecné dějiny ďábla, Praha: Odeon 1996.
2. Porov. AMORTH, G.: Il diavolo. Un‘inchiesta contemporanea.
Casale Monferrato: Piemme 2014.
3. Porov. Ganoczy, A., Manicheizmus, in: Beinert, W., (zost.),
Slovník katolické dogmatiky, Olomouc: MCM 1994, s.177.
4. Porov. ŠPIRKO, J., Cirkevné dejiny I., Turčiansky Svätý Martin:
Neografia 1943, s. 120.

Diabol bol vlastne predstavený ako princíp zla rovný s Bohom. Bola mu tým pripísaná väčšia moc, než akú
v skutočnosti má. Prvé vyjadrenia Magistéria k tejto téme
sa teda nespájajú so snahou spraviť z diabla objekt strachu,
ale ich cieľ je presne opačný. Dávajú na pravú mieru prehnanú, až hrôzu budiacu koncepciu diabla v bludných názoroch Mániho a Priscilliána.
Nicejský koncil (325)
Medzi prvé svedectvá, ktoré sa dotýkajú problematiky
diabla patrí vyznanie viery na koncile v Nicei r. 325.5 Toto
vyznanie hovorí o Bohu ako stvoriteľovi všetkých, viditeľných i neviditeľných vecí. Konciloví otcovia vychádzali pri formulácii textu z vyjadrenia apoštola Pavla o Kristovi, v ktorom „bolo stvorené všetko na nebi i na zemi,
viditeľné i neviditeľné“ (Kol 1,16). Ak je stvoriteľom viditeľných vecí Boh, nemôže ním byť diabol, ktorý je len
kontingentným bytím. Text nicejského koncilu prijal aj
koncil v Carihrade r. 381.
List Leva Veľkého Turribiovi (447)
Definovanie pravej náuky nachádzame v liste, ktorý r.
447 adresoval pápež Lev Veľký (†461) Turribiovi, biskupovi v Astorge. Píše v ňom, že podstata všetkých vecí je
dobrá. Zlá podstata nejestvuje, pretože všetky veci, ktoré
stvoril Boh sú dobré. Aj diabol by bol dobrý, keby zotrval
v tom stave, v ktorom bol stvorený. Tým, že stratil svoju
vznešenosť, jeho podstata sa nezmenila zlú.6

5. Porov. DENZINGER, H. - HÜNERMANN, P.: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (ďalej
len DH), Bologna: Edizioni dehoniane 2000, 125: „Credimus in unum
Deum, Patrem omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium factorem.“
6. Porov. DH 286: „...cum fides vera...omnium creaturarum sive spiritalium sive corporalium bonam confiteatur substantiam, et mali nullam esse naturam: quia Deus, qui universitatis est conditor, nihil non
bonum fecit. Unde et diabolus bonus esset, si in eo quod factus est permaneret. Sed quia naturali excellentia male usus est «et in veritate non
stetit» (Io 8,44), non in contrariam transiit substantiam, sed a summo
bono, cui debuit adhaerere, descivit, sicut ipsi qui talia asserunt, a veris
in falsa proruunt et naturam in eo arguunt, in quo sponte delinquunt ac
pro sua voluntaria perversitate damnantur. Quod utique in ipsis malum
erit, et ipsum malum non erit substantia, sed poena substantiae.“
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Synoda v Brage (561)
Otázkou diabla sa zaoberala aj prvá synoda v portugalskej Brage r. 561. Reaguje na vieroučné bludy manichejcov a prisciliánov v kontexte náuky prvých storočí. Prijala
stanovisko prvej synody v Tolede, ktorá vyznáva, že niet
iného bytia, ktoré by bolo rovné Bohu.7 Pod hrozbou exkomunikácie prikazuje veriť, že diabol nepovstal z chaosu,
ale bol Bohom stvorený ako dobrý. Keďže je jeho podstata
je dobrá, nie je princípom a podstatou zla.8
IV. Lateránsky koncil (1215)
V 13. storočí sekta katarov prevzala staroveké dualistické názory manichejcov a prisciliánov. Toto hnutie, ktoré bolo najnebezpečnejším spomedzi stredovekých siekt,
spôsobilo veľké škody v mnohých európskych krajinách,
zvlášť vo Francúzsku a Taliansku. Jeho prívrženci v snahe byť mravne čistými (odmietali všetko, čo súviselo
s hmotným svetom (manželstvo, súkromný majetok, svetská vrchnosť).9

dvoch protikladných tvorčích princípov. Koncil však naproti tomu hovorí o Bohu ako jedinom začiatku a stvoriteľovi všetkých, teda viditeľných i neviditeľných vecí.
Následná demonologická výpoveď nie je nejaká náhodne pridaná novinka alebo špekulatívna teologická konzekvencia vyvodená z predchádzajúceho textu. Naopak,
zmienka o diablovi je predstavená ako dôkaz predchádzajúceho tvrdenia a argument proti dualizmu. Z toho vyplýva, že náuka o diablovi tvorila nesporne v tej dobe pevnú
súčasť kresťanského učenia.11
Náuka, ktorú koncil dogmatizoval, nebola nová. Bola
len vyvrcholením toho, čo Cirkev učila v predchádzajúcich storočiach. Viera partikulárnych cirkví bola prijatá
ako záväzná pre Cirkev univerzálnu.
II. Vatikánsky koncil (1962-1965)
Druhý vatikánsky koncil, ktorý je charakteristický svojou optimistickou orientáciou, sa k problematike diabla
explicitne nevyjadroval. Demonológii nevenoval žiaden
svoj dokument, ani jeho súvislú časť. Zmienky o diablovi
v dokumentoch tohto koncilu sú teda vzácne a okrajové.

Na tieto znovu obnovené bludné náuky reagoval IV. Lateránsky koncil. V jeho záverečnom slávnostnom vyhlásení sa uvádza: „Pevne veríme a úprimne vyznávame,...,že Boh je počiatok všetkých vecí, stvoriteľ viditeľných
i neviditeľných, duchovných a telesných vecí. On svojou
všemohúcou mocou na začiatku času stvoril obe stvorenia
z ničoho, duchovné a telesné, totiž anjelské a pozemské,
a potom ľudské, ktoré akoby obsahovalo obidve, pretože
pozostáva z ducha a tela. Diabol totiž a iní démoni boli čo
do svojej prirodzenosti stvorení Bohom ako dobrí, ale zlými sa stali sami od seba. Človek však zhrešil na našepkávanie diabla.“10

Konštitúcia Lumen gentium v časti o nekresťanoch hovorí o pôsobení zlého ducha. Jeho klamstvo pôsobí na nekresťanov tak, aby sa pomiatli a Božiu pravdu premenili
na lož.12 Reakciou Cirkvi na toto zhubné diablovo pôsobenie je horlivá misijná činnosť. Viera konvertitov je hanbou
pre zlého ducha.13 Dekrét Ad gentes zároveň upozorňuje, že misijná činnosť má nadväzovať na všetko pravdivé
a nadprirodzené, čo sa nachádza u pohanov. Táto činnosť
prinavracia ľudí ku Kristovi, ktorý zvrhuje vládu diabla
nad nimi a vyslobodzuje ich z jeho moci.14

Štýl záverečného vyhlásenia koncilu je veľmi stručný
a triezvy. Nezaoberá sa počtom démonov, spôsobom ich
previnenia, ani rozsahom ich pôsobnosti. Tieto otázky ponecháva scholastickým diskusiám. Vyjadruje sa však ku
katarskému dualizmu predpokladajúcemu jestvovanie

Na realitu diabla nás tiež upozorňuje kapitola venovaná laikom. Jednou z úloh vyplývajúca z ich všeobecného
kňazstva je aj boj proti zlým duchom. Ten majú realizovať
v usporadúvaní vecí svetského života v bežných podmienkach tohto sveta. 15

7. Porov. DH 188: „Praeter illam (i.e.Trinitatem) nullam credimus divinam esse naturam, vel angeli vel spiritus vel virtutis alicuius, quae
Deus esse credatur.“
8. Porov. DH 457: „Si quis diabolum non fuisse prius angelum bonum
a Deo factum, nec Dei opificium fuisse naturam eius, sed dicit eum ex
chao et tenebris emersisse nec aliquem sui habere auctorem, sed ipsum
esse principium atque substantiam mali, sicut Manicheus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.“
9. Porov. Špirko, J., Cirkevné dejiny I., s. 408.
10. DH 800: „Firmiter credimus et simpliciter confitemur...unum
universorum principium: creator omnium visibilium et invisibilium,
spiritalium et corporalium: qui sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam: ac deinde humanam quasi
communem ex spiritu et corpore constitutam. Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt
mali. Homo vero diaboli suggestione peccavit.“
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Na prítomnú realitu má kresťan hľadieť v eschatologickej perspektíve. V očakávaní parúzie má ustavične
bedliť, aby oblečený v Božej výzbroji (porov. Ef 6,11-13)
mohol účinne čeliť diablovým úkladom.16 Príkladom mu

11. Porov. KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY, Fede e demonologia (ďalej len FD), in: Enchiridion Vaticanum (ďalej len Eva), zv.5,
Bologna: Edizoni dehoniane 2000, 1364.
12. Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Konštitúcia Lumen
gentium (ďalej len LG) 16.
13. Porov. LG 17.
14. Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Dekrét Ad gentes 3.
15. Porov. LG 35.
16. Porov. LG 48.
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má byť Panna Mária, ktorá svojím postojom úprimnej dôvery v Božie pôsobenie umožnila víťazstvo nad hadom.17
Konštitúcia Gaudium et spes adresuje svoje posolstvo
celému svetu. Tomu svetu, ktorý síce upadol do otroctva
hriechu, avšak vykupiteľským dielom Ježiša Krista bol
oslobodený z moci zlého ducha.18 Tragédiou je, že človek
pod vplyvom Zlého zneužil svoju slobodu chcejúc nájsť
svoj cieľ mimo Boha. Následkom tohto zneužitia je prirodzená náklonnosť každého človeka ku konaniu zla, ktoré
nie je schopný sám od seba účinne premáhať. Je to ustavičný zápas s mocnosťami temnosti, ktorý preniká celé
ľudské dejiny a bude trvať až do konca sveta. Boh ho však
oslobodil a vnútorne posilnil tým, že vyhodil „knieža
tohto sveta“ (porov. Jn 12,31), ktoré bolo pôvodcom tejto závislosti.19
Konštitúcia Sacrosanctum Concilium pripomína, že
ohlasovanie oslobodenia ľudstva z moci satana a vysluhovanie sviatostí tvoria základnú náplň poslania apoštolov.20
Napriek tomu, že správy o diablovi sú v koncilových dokumentoch veľmi zriedkavé, je v nich implicitne obsiahnutá pravda, že diabol je reálne jestvujúce osobné bytie. Je
možné, že okrajovosť tejto problematiky vzbudila v teologických kruhoch dojem jej nižšej dôležitosti alebo možnosti jej širšej či obraznej interpretácie. Daná názorová
situácia vyvolala potrebu reakcie Magistéria. Boli ňou vyjadrenia pápeža Pavla VI.
Pavol VI. (1963-1978)
Pavol VI. sa k trochu tabuizovanej téme diabla vyjadril dosť otvorene, čo vyvolalo ostrú kritiku časti novinárskej obce.21
Prvým explicitným vyjadrením pápeža k tejto problematike bola homília, ktorú predniesol počas r. 1972 počas
sv. omše na slávnosť sv. Petra a Pavla. Hodnotil v nej situáciu po Druhom vatikánskom koncile. Napriek tomu, že
sa do koncilu vkladali veľké nádeje, mnohé z nich zostali
nenaplnené. Príčinu pomalej realizácie koncilových myšlienok videl v pôsobení nadprirodzenej bytosti, ktorá narušuje pokoj a marí výsledky koncilu.22

17. Porov. LG 55; 63.
18. Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Konštitúcia Gaudium
et spes (ďalej len GS) 2.
19. Porov. GS 13.
20. Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Konštitúcia Sacrosantum Concilium 6.
21. Porov. GORRESIO, V.: Il papa e il diavolo, Milano: Rizzoli editore 1973.
22. Homília počas na slávnosť sv. Petra a Pavla, 29. 6. 1972.
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15. novembra toho istého roku sa pápež počas generálnej
audiencie k téme diabla vrátil a detailnejšie ju rozpracoval.
V úvode prekvapivo konštatuje, že jednou z najväčších potrieb Cirkvi je obrana pred tým zlom, ktoré nazývame diabol. Úvodné konštatovanie následne vysvetľuje teologickou rozpravou o stvorení, ktoré je vynikajúcim prejavom
Božej múdrosti a moci. Napriek tomu sa však v stvorenom svete nachádza utrpenie, smrť, hriech, čiže zlo. Toto
zlo nie je iba absenciou, ale činnou silou a živým duchovným bytím, ktoré je zvrátené a pôsobí zvrátenosť. Je to
strašná, tajomná a strach budiaca realita. Tieto vyjadrenia pápež následne podopiera mnohými citátmi z Nového
zákona. Presvedčivo dokazuje, že popierať diablovu existenciu znamená opustiť pôdu biblickej a cirkevnej náuky.
Diabla tiež nemožno považovať za pseudorealitu či personifikáciu neznámych príčin ľudských nešťastí. Rovnako
chybným by bolo pokladať ho za samostatný princíp, ktorý nemá svoj pôvod v Bohu. Pôsobí v človeku prostredníctvom zmyslov, utopickej logiky ako aj neusporiadaných
spoločenských vzťahov, aby ho odklonil od poriadku stvorenia. Hoci nie každý hriech je spôsobený bezprostrednou
činnosťou diabla, tí čo ho páchajú sa sami vydávajú jeho
vplyvu, čím ohrozujú vlastnú spásu. Z uvedených faktov
pápež vyvodzuje pre Cirkev povinnosť nanovo sa zaoberať demonológiou, ktorá tvorí dôležitú súčasť kresťanskej
náuky. Náuku o diablovi nemôžu nahradiť psychoanalytické a psychiatrické štúdie či veľmi rozšírené špiritualistické praktiky.23
Dokument Kresťanská viera a demonológia (1975)
Náuku, ktorú prezentoval pápež Pavol VI. bolo potrebné
náležite systematizovať. Stalo sa tak v dokumente, ktorý
vydala r. 1975 Kongregácia pre náuku viery pod názvom
Kresťanská viera a demonológia. Komplexne a v širších
súvislostiach v ňom rozpracovala problematiku demonológie.
V úvode popisuje dôležitosť demonológie v súčasnej
dobe. Nie je pravdou, že by Cirkev robila z diabla hlavný
objekt svojho ohlasovania zabúdajúc tak na univerzálnu
Kristovu vládu. Keďže vykúpenie nedosiahlo všetky svoje účinky, je potrebné sa zaoberať sa tým, ktorý sa pokúša
znemožniť človeku prijatie tohto vykúpenia. Predstavuje
rozličné teórie, ktoré sa pokúšajú vytlačiť diabla na perifériu teológie.
Ako odpoveď ponúka obšírny prierez novozákonnou teológiou, náukou cirkevnej tradície a liturgickou praxou
Cirkvi. Dokazuje tak neochvejnú vieru v diabla, ktorú
mala Cirkev počas celých dejín.

23. Príhovor počas generálnej audiencie, 15. 11. 1972.
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Cirkev tak v minulosti ako i teraz odsudzuje všetky formy poverčivosti a nezdravého záujmu o diabla. Zároveň
však, ak chce zostať verná evanjeliu, nemôže robiť ústupky racionalistickým tendenciám súčasnosti.24
Ján Pavol II. (1978-2005)
Téma existencie a pôsobenia diabla bola v magistériu
Jána Pavla II. dosť častá. Z mnohých vyberieme aspoň
niekoľko svedectiev, ktoré jasne ukazujú pápežov postoj
k tejto problematike.
Encyklika Dominum et Vivificantem (1986) popisuje dôsledky odmietnutia Ducha Svätého, ktorý je svetlom pre
ľudské svedomie. Táto neposlušnosť voči Bohu znamená
otvorenie ľudskej slobody „otcovi lži“ a „duchu temnôt“,
ktorý sa snaží predstaviť Boha ako nepriateľa človeka. Satan vložil do ľudského myslenia zárodok odporu, dôsledkom ktorého má človek vidieť v Bohu vlastné ohraničenie,
a nie prameň osobnej slobody.25
V úvode encykliky Veritatis splendor (1993) pápež
označuje satana ako pôvodcu prvého hriechu, v dôsledku
ktorého je človek pokúšaný, aby sa odvrátil do pravého
Boha , čím sa znižuje schopnosť jeho schopnosť poznať
pravdu.26
Encyklika Evangelium vitae (1995) hovorí o diablovi v súvislosti s vraždou Ábela ako o pôvodcovi smrti,
prostredníctvom ktorého prišla táto na svet. Uposlúchnutie diabla je koreňom každého násilia voči človeku.27 Ľudský život sa stále nachádza v ohrození „veľkého ohnivého
draka“ z Apokalypsy, ktorý podľa pápeža symbolizuje satana, zosobnenú moc zla.28 Boh je naproti tomu prísnym
sudcom každého previnenia sa proti životu a obrancom
nevinného.29
V apoštolskom liste Parati semper (1985) okrem iného
hovorí o potrebe odvahy označiť diabla za prvého tvorcu
zla. Jeho taktikou je zatajenie vlastnej činnosti, aby sa zlo,
ktorého je on prvým pôvodcom rozvíjalo prostredníctvom
samotného človeka a spoločenských vzťahov. Zlo sa tak
má javiť stále viac ako „štrukturálny“ a čoraz menej ako
„osobný“ hriech.30

24. Porov. EVa 5, 1347-1393.
25. Porov. JÁN PAVOL II., Encyklika Dominum et vivificantem 3638.
26. Porov. JÁN PAVOL II., Encyklika Veritatis splendor 1.
27. Porov. JÁN PAVOL II., Encyklika Evangelium vitae (ďalej len
EV) 8.
28. Porov. EV 104.
29. Porov. EV 53.
30. Porov. JÁN PAVOL II., Apoštolský list Parati semper 15.
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Zhubnou diablovou činnosťou sa pápež zaoberal aj v katechéze o anjeloch (23. 7. 1986), v homílii o sv. Michalovi
v Mont Gargano (24. 5. 1987), pri svojej ceste do Turína (4.
9. 1988) a pri mnohých iných príležitostiach.31
Katechizmus Katolíckej cirkvi (1992)
Katechizmus Katolíckej cirkvi venoval téme diabla
podstatne viac priestoru, než dokumenty II. Vatikánskeho
koncilu. Mal za sebou skúsenosť troch desaťročí popierania existencie diabla na teologickom fóre. Diabla spomína
vo všetkých štyroch svojich častiach.
Vo vieroučnej časti predstavuje diabla ako padlého anjela, ktorý bol na začiatku stvorený Bohom ako dobrý. Jeho
hriech spočíva v slobodnej voľbe odmietnutia Boha. Pre
neodvolateľnú povahu tejto voľby mu hriech vzbury nemôže byť odpustený.
Neblahý vplyv satana sa prejavil a stále prejavuje vo
vzťahu k ľuďom. Diablovo pôsobenie sa najvýraznejšie
prejavilo v zvádzaní prvých ľudí, ktoré vyvrcholilo ich
neposlušnosťou voči Bohu.32 Následkom bola „invázia“
hriechu, ktorá zaplavila celý svet. Život človeka sa stal odvtedy tvrdým bojom s diablom, ktorý sa snaží získať nad
ním nadvládu.33 Hoci môže satan spôsobiť veľké škody,
jeho moc nie je nekonečná a nemôže prekaziť budovanie
Božieho kráľovstva. Božia prozreteľnosť riadiaca dejiny
človeka i sveta dopúšťa diablovu činnosť, čo je veľkým
tajomstvom.34
Neposlušnosť prvých rodičov napravil svojou poslušnosťou Ježiš Kristus – nový Adam. Zdolaním pokúšania
na púšti a vyháňaním zlých duchov anticipoval víťazstvo
umučenia, ktoré bolo vrcholným prejavom poslušnosti
voči Otcovi.35
V liturgickej časti píše katechizmus o dôležitosti exorcizmu v slávení krstu. Modlitbou exorcizmu je krstenec
oslobodený od diabla, ktorého sa výslovne zrieka. Pomazaním olejom katechumenov dostáva silu diablovi odporovať.36
Mravoučná časť katechizmu v súvislosti so správnym
vzťahom k Bohu upozorňuje na zvrátenosť uctievania
diabla (satanizmus) ako aj na nedovolenosť tých aktivít

31. Porov. http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/homilies/index_it.htm (7.10.2014)
32. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi (ďalej len KKC) 391-394.
33. Porov. KKC 409.
34. Porov. KKC 395.
35. Porov. KKC 538-540; 550.
36. Porov. KKC 1237.
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(mágia, veštenie,...), ktoré sa obracajú k diablovi s nádejou
na dosiahnutie svojich zámerov.37
V prvých troch častiach katechizmu je viera Cirkvi
v osobného diabla vyjadrená implicitne. V poslednej, štvrtej časti venovanej modlitbe je táto skutočnosť vyjadrená
explicitne. V komentári k poslednej prosbe Modlitby Pána
sa katechizmus vyjadruje o zle, ktorého kresťania túžia
byť zbavení. Doslovne hovorí: „Zlo v tejto prosbe nie je
niečo abstraktné, ale označuje osobu, satana, Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu.“38 Ide teda o osobnú bytosť, ktorá sa stavia proti Božiemu plánu a Kristovmu dielu spásy, definitívnou porážkou ktorej bude celé stvorenie
oslobodené od zkazy. Až druhotne je prosba zameraná na
oslobodenie neosobného zla, ktorého je diabol pôvodcom
a podnecovateľom. Prosba o oslobodenie od Zlého má
eschatologický rozmer očakávania parúzie, pretože Kristov druhý príchod bude implikovať naše oslobodenie.
Benedikt XVI. (2005-2013)
Emeritný pápež sa pri výkone riadneho magistéria vyjadril k demonologickej problematike viackrát.
V homílii na Popolcovú stredu39 r. 2006 pripomína, že v
pôstnom období musí každý kresťan vybojovať ten zápas,
ktorý vybojoval Ježiš v júdskej púšti. Je to zápas voči hriechu a konečnom zmysle voči Satanovi. Pokoj, ktorý prináša Ježiš, na tento svet, je výsledok ustavičného boja proti zlu.40 V boji s dôsledkami zla, musí človek odstraňovať
jeho príčiny, až po tú poslednú, ktorou je Satan.41 Tento
ohovárač, podobne ako v prípade Jóba, dostáva možnosť
otestovať autenticitu vzťahu človeka k Bohu.42
František (2013)
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ho a ospravedlňuje sa. Odpoveďou kresťana má byť preto
opatrnosť i odhodlanosť s pokušením bojovať.43
Záver
V stručnom dejinnom priereze sme mali možnosť sledovať fakt, že náuka o diablovi nie je akousi dobovo podmienenou predstavou, lež trvalou a neoddeliteľnou súčasťou
kresťanského posolstva. Nie je síce najdôležitejšou pravdou viery, predsa však nie je možné ohlasovať radostnú
zvesť a zamlčať pritom pôsobenie toho, ktorý sa najviac
snaží prekaziť jej šírenie. Učiteľský úrad sa k demonologickej tématike nevyjadroval samoúčelne, ale vždy len
vtedy, keď spochybnenie príslušných právd viery ohrozovalo spásu členov Božieho ľudu. Cieľom demonológie
teda nie je šírenie strachu, ba práve naopak, snaha oslobodiť kresťana od jeho jeho najväčšieho utláčateľa.
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Vo vyjadreniach súčasného pápeža je diabol spomínaný veľmi často. Za všetky spomeňme homíliu prednesenú
v Dome sv. Marty 11.4.2014. Zdôraznil, že viera v diabla
nepatrí do minulosti: „diabol jestvuje aj v 21.storočí“. Jeho
pokúšaniu sú vystavení všetci kresťania, keďže diabol je
nepriateľom ich cesty ku svätosti. V tradičnej triáde vyjadril jeho postup pri pokúšaní: pokušenie rastie, kazí iné-

37. Porov. KKC 2113; 2116-2117.
38. KKC 2851.
39. Homília prednesená v chráme sv. Sabíny v Ríme 1. 3. 2006.
40. Príhovor na Anjel Pána prednesený v Castel Gandolfo dňa 19. 8.
2008.
41. Príhovor na Anjel Pána prednesený na námestí sv. Petra vo Vatikáne dňa 10. 2. 2008.
42. Homília v Bazilike sv. Petra a Pavla vo Vatikáne dňa 29. 9. 2006.

43. Porov. http://www.news.va/it/news/il-papa-il-diavolo-ce-anchenel-xxi-secolo-imparia (7.10.2014)
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Mons. ThDr. Štefan Náhalka
Život Štefana Náhalku bol pre mňa od ranného detstva
sformulovaný do prakticky jednej rozvitej vety. Tá veta
znie: Štefan Náhalka bol kňaz, ktorý pôsobil pri biskupovi
Vojtaššákovi, prenasledovali ho, ale utiekol do Ríma spolu s ďalšími dvomi kamarátmi tak, že preplávali Moravu
a v Ríme postavil Ústav sv. Cyrila Metoda a je tam pochovaný. S rokmi, samozrejme, pribúdali informácie, sťaby
kamienky do mozaiky jeho života. Života málo poznaného a trochu zabudnutého. Sadla takpovediac hmla o Náhalkovi. Trvala takmer polstoročie. Rok 2000 znamenal
informačný aj záujmový prelom o osobu Štefana Náhalku. Nazval by som to jedným slovom: rozplynutie. Vyjasňovanie malo niekoľko krokov a nedal sa dopredu predvídať výsledok. V zimnom semestri akademického roku
2000/2001, sme my, bohoslovci piateho ročníka museli nahlásiť tému diplomovej práce. Bolo to vôbec po prvý raz.
Ako štvrták som celý letný semester zvažoval predmet
a tému. Rozhodol som sa písať magisterskú prácu z cirkevných dejín. O Štefanovi Náhalkovi. Stanovenú tému bolo
potrebné schváliť profesorom cirkevných dejín. V ktorúsi
stredu prednáškového obdobia, cez veľkú prestávku, vybral som sa za Mons. Františkom Dlugošom. Predložil som
mu môj zámer. Mons. Dlugoš sa vyjadril kladne. Zároveň
sa stal mojim konzultantom. Téma diplomovej práce znela: Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Náhalku. Hneď mi
ponúkol prvý kontakt. Bádateľská práca archeologickým
spôsobom sa mohla oficiálne začať. Začalo hľadanie osôb,
ktorí ho poznali, lokalizácia miest, kde sa zdržiaval, ale
aj skúmanie archiválií v slovenských i zahraničných archívoch. Tých všetkých bolo potrebné vyhľadať a navštevovať. Návštevy v archívoch a zhromažďovanie archívnych
dokumentov bolo taktiež nutné. Za vrchol bádania považujem pobyt v Ríme, v auguste 2001. Týždeň v archíve
Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda priniesol neočakávané zistenia. Dostali sa mi do rúk dva zošity. Štefan Náhalka v nich vlastnou rukou zaznamenával udalosti osobného života, skrývajúceho sa kňaza po uväznení biskupa
Jána Vojtaššáka. Predovšetkým však išlo o nepravidelne
písaný denník prechodu za hranice. Viac-menej všeobecnú
tému diplomovej práce som špecifikoval: „Z dôvodu získania niektorých archívnych materiálov som sa zameral na
obdobie (...) nástupu komunizmu. Ťažisko práce teda tvoria
kapitoly Prenasledovanie a Útek. Spôsob, ako sa Štefanovi
Náhalkovi podarilo emigrovať, bol mystériom.“
Zaujímavé boli stretnutia s kňazmi aj laickými veriacimi, ktorí Mons. Náhalku poznali alebo s ním boli v príbuzenstve. Spomínam si na stretnutie s Mons. Danielom
Faltinom. Tiež si spomínam na stretnutia s Náhalkovou
sestrou Františkou Mišútovou, žijúcou a bývajúcou v Topoľčanoch. Pri stretnutiach v Topoľčanoch som prvý raz
vyriekol slová o prevoze Mons. Náhalku do rodiska.

202

Nové Horizonty

Diplomová práca o Štefanovi Náhalkovi bola úspešná. V knižnej podobe bola vydaná najskôr v roku 2003
a druhé nezmenené vydanie bolo v roku 2004. Stanovené ciele sa podarilo naplniť. Vznikla prvá súhrnná kniha o živote Štefana Náhalku. Aj škola v Liptovskej Tepličke od školského roku 2010/2011 nesie názov Základná
škola s Materskou školou Štefana Náhalku. Spôsob, ako
sa dostal do Ríma, má prívlastok veraikon úteku, takto to
sám označuje vo svojom denníku prechodu; a skutočne to
tak bolo. V marci 2010 v Spišskej Kapitule a v roku 2011
v Liptovskej Tepličke sa konali semináre, výsledkom ktorých je jeden zborník o Štefanovi Náhalkovi. Zborník zostavil HEDr. Ľuboslav Hromjak.
Štefan Náhalka sa narodil 16. marca 1916 v Liptovskej
Tepličke. Otec sa volal Ján Náhalka – Michalica a matka Mária rodená Nemčáková. Štefan Náhalka si hlavne
v mladosti, i počas rímskych štúdií písal aj druhé priezvisko Michalica. Mal tri sestry a jedného brata. Štúdiá
začal v rodisku, pokračoval na gymnáziu v Levoči spolu s Štefanom Garajom. V roku 1937 začali spolu študovať teológiu. V spišskom seminári Náhalka študoval iba
dva ročníky kresťanskú filozofiu. V roku 1939/40 odišiel
na štúdiá do Ríma. Bolo to v novembri 1939 a zároveň žil
v Pápežskom kolégiu Nepomucenum. V rokoch 1939-1943
študoval teológiu na Lateránskej univerzite. Dňa 19. decembra 1942 prijal v Lateránskej bazilike kňazskú vysviacku. Štúdiá úspešne ukončil 3. júla 1943. Vrátil sa do
vlasti a rodnej dediny. Dňa 11. júla 1943 slávil primície
v Liptovskej Tepličke. Od 1. augusta 1943 bol ustanovený
za kaplána do Ružomberka. V úrade dočasného administrátora prichádza k prvému vážnemu kontaktu so štátnou
mocou. V dobe od 6. decembra 1945 do 28. januára 1946
bol väznený na policajnom riaditeľstve v Bratislave pre
podozrenie, že šíril protikomunistické tlačivá. Po takmer
dvojmesačnom vyšetrovaní bol prepustený na slobodu.
Z Ružomberka sa presťahoval na Spišskú Kapitulu. Od 1.
júla 1946 bol ustanovený za tajomníka spišského biskupa
Jána Vojtaššáka. Napísal hodnotnú dizertačnú prácu Láska v duchovnom živote. Dňa 27. júna 1947 získal titul –
Doctor Theologie. Popri práci tajomníka na biskupskom
úrade vyučoval v seminári filozofiu a jeden semester aj
dogmatiku. Na učiteľskom ústave vyučoval latinčinu. Rok
1950 popri, či práve pre zmenu v spoločnosti, znamenal
zmenu aj v osobnom živote Štefana Náhalku. Najskôr zakúsil prenasledovanie a následne nevyhnutný útek. Začas
bol aj kaplánom (1950) vo Veľkej Lomnici. Počas obdobia
skrývania sa až do úteku, bol tajným generálnym vikárom
diecézy, ako to uvádza po latinsky písanom životopise: v
rokoch „1951 – 1953 sacerdos latitans cum iurisdictione
vicarii generalis post incarcerationem episcopi et eius vicarii generalis.“ V noci z 13. na 14. mája 1953 spolu s Fran-
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tiškom Krčmárom a Ladislavom Stolárikom v blízkosti
obce Staré Hutě cez Novohradské hory prekročili československo-rakúsku štátnu hranicu. Dediny a mestá v Rakúsku, kde sa rôzne dlhý čas zdržiaval a postupne nimi
prechádzal, boli: Cez Hirschenwies a Harmanschlag do
Gmündu a následne do Viedne. Odtiaľ do Gollingu a do
Nemecka. Štefan Náhalka, už sám bez dvoch kamarátov,
v nedeľu 5. júla 1953 odchádza z Mníchova do Ríma. Do
Ríma prišiel hneď v nasledujúci deň. Všetka činnosť kňaza Štefana Náhalku v Ríme stojí za postupné zdokumentovanie. Čím skôr, tým lepšie. Teraz spomeniem iba dielo,
ktoré ho predovšetkým charakterizuje. Vo Večnom meste
„dnes na severnom okraji Ríma medzi štrnástym a pätnástym kilometrom vľavo od starej konzulárnej cesty Via
Cassia stojí budova tehlovej farby s obeliskovou vežou korunovanou krížom a na nádvorí stojí veľké súsošie sv. Cyrila a Metoda...“ Mons. ThDr. Štefan Náhalka bol iniciátorom myšlienky stavby i staviteľom a v rokoch 1963 až
1971 prvým rektorom inštitúcie, dnes Pápežského kolégia
sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Štefan Náhalka zomrel vo
štvrtok ráno 6. marca 1975 vo svojej izbe v Ústave. Pohrebnú svätú omšu za zomrelého kňaza Štefana Náhalku v
kaplnke Ústavu celebroval Mons. Andrej Grutka, americký biskup slovenského pôvodu z Gary. Mons. Náhalka bol
pochovaný 8. marca 1975 na hlavnom rímskom cintoríne
Campo Verano.
Dňa 28. marca 1974 zomrel v Paríži kňaz a diplomat
Apoštolskej stolice Mons. ICDr. Štefan Fogaš. Nemal ani
päťdesiat rokov. Pochovaný bol až 8. mája 1974 v Ríme.
A to mal v rodnej Šarišskej Trstenej už vykopaný hrob. A
všetko bolo pripravené na pohreb v rodnej zemi...., v ktorej bol pochovaný až 12.12.2007.
Štefan Náhalka zomrel teda 6. marca 1975. Ani nie šesťdesiat ročný. Obaja zomreli pomerne mladí. S najväčšou
pravdepodobnosťou úmrtia Fogaša i Náhalku viedli ďalších slovenských kňazov v Ríme a spolupracovníkov zomrelých k myšlienke, vytvoriť samostatnú a spoločnú
hrobku Ústavu. Na ten účel bol zakúpený pozemok na cintoríne Flaminio, v rímskej časti Prima Porta. Tam začali
pochovávať slovenských kňazov, rehoľníkov a rehoľnice,
ktorí zomreli v Ríme od roku 1977. Ponajprv boli do hrobky Ústavu uložené exhumované telesné ostatky Mons. Náhalku a Mons. Fogaša.
Po roku 2002 nastalo obdobie ticha o Štefanovi Náhalkovi. Vydané knihy (2003, 2004) priniesli trochu vravy
o Náhalkovi. Záujem zostal. Potreboval čas. Vhodný čas
nadišiel, sám neviem ako, v júni 2007, týždeň pred hlavnou Levočskou púťou. Vtedy som bol kaplánom v Levoči. Na faru telefonoval vdp. Ján Maňko (1947–2012), fa-
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rár z farnosti Podhorany pri Prešove. Povedal mi, že oni
chcú v tomto roku previezť telesné ostatky Mons. Fogaša do Šarišskej Trstenej. Ponúkol mi, že aj my sa môžeme pridať s prevozom Náhalku do Liptovskej Tepličky. Odpovedal som mu, že v Topoľčanoch žije sestra, sú
ďalší príbuzní a ja som len jeho rodák. Naviac v Levoči máme pred púťou. O dva týždne sa môžeme podrobne
porozprávať. Povedal mi, že to je neskoro, a že nemá toľko času čakať. Rozprával som o tom viac krát s Jozefom
Mezovským, vtedajším starostom obce Liptovská Teplička. Zaujal súhlasné stanovisko a ochotne si osvojil túto
myšlienku. Myšlienka prevozu telesných ostatkov dostala jasnejšie kontúry, keď Liptovskú Tepličku v nedeľu 14.
marca 2010 navštívil kardinál Jozef Tomko, blízky spolupracovník Štefana Náhalku. Koncelebrovali s ním obidvaja pomocní spišskí biskupi Mons. Andrej Imrich a Mons.
Štefan Sečka a niekoľko kňazov. Po svätej omši bola pred
rodným domov, na ktorom je inštalovaná pamätná tabuľa,
pripravená modlitbová spomienka. Na tom mieste sa vtedy kardinál Tomko rozprával s jeho sestrou. Po skončení
slávnosti som sa lúčil s Františkou Mišútovou a jej deťmi
aj s myšlienkou prevozu Mons. Náhalku do rodiska. To si
presne pamätám. Podobne to bolo so starostom obce Jozefom Mezovským a Jozefom Marhefkom, kaplánom v Liptovskej Tepličke.
Začiatkom marca 2011 sa prihodila rozhodujúca udalosť
v súvislosti so zámerom prevozu Štefana Náhalku. Naplánoval som si cestu do archívu v Spišskej Kapitule. Pri
bádaní som zistil, že si nebudem môcť urobiť fotografický záznam niektorých archívnych materiálov. Moje dve
tužkové batérie boli vybité. Vzniknutú situáciu som riešil
tak, že som zašiel za kancelárom. Na chodbe bol otec biskup Sečka spolu s ďalšími spolupracovníkmi. Po pozdrave a zvítaní, sa ma biskup opýtal: „Čo s tým prevozom?“
Odpovedal som: „O dva týždne prídete do Tepličky, kde
bude spomienka na Mons. Náhalku a budete slúžiť sv.
omšu, a že sa tam dohodneme.“ Ešte mi povedal, aby som
sa skontaktoval s Jánom Maňkom. Aby som mu zavolal do
farnosti, pôsobil v Podhoranoch. Uistil ma, že o všetkom
bude rozprávať s otcom biskupom Mons. Františkom Tondrom. Spomienka na Náhalku sa konala v Liptovskej Tepličke 19. marca 2011 pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia. Aj vtedy sa realizácia prevozu Štefana Náhalku do
rodiska odročila na niektoré významné Náhalkovo jubileum. Túto informáciu starostovi obce Slavomírovi Kopáčovi, farárovi Pavlovi Kadučákovi i mne povedal pán
biskup Sečka na fare v Liptovskej Tepličke. Na základe
podnetov biskupa Mons. Sečku z marca 2011 som kontaktoval Slavomíra Kopáča, starostu obce Liptovská Teplička a v polovici septembra 2013 aj pána farára Pavla Kadučáka. Roky 2015 a 2016 sú výročné. Prvý od úmrtia (40
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rokov) a druhý od narodenia (100 rokov). Tieto jubileá si
chceme pripomenúť tak, aby bol Náhalkov hrob už v rodisku. Aby sme sa mohli plne venovať organizácii nadchádzajúcich výročí. Po pravde povedané: rozhodujúca, aj
nami chcená, bola prítomnosť sestry Františky Mišútovej
na uložení ostatkov Mons. Náhalku do rodnej zeme. Pán
Boh jej doprial zdravia a síl. Aj to sa podarilo.

sobotu 21. júna 2014. Do tohto dátumu sme nasmerovali
všetky naše aktivity.

Udalosti mali takýto spád: Františka Mišútová, ako najbližšia príbuzná napísala list, v ktorom súhlasila s prevozom ostatkov brata Štefana Náhalku z Ríma do Liptovskej
Tepličky. List adresovala na farský úrad Liptovská Teplička. Pán farár Kadučák na základe tohto listu, adresoval žiadosť o súhlas k prevozu ostatkov Mons. Náhalku
na Biskupský úrad v Spišskej Kapitule. Z Biskupskej kancelárie prišla kladná odpoveď. Mons. Sečka nám povedal,
aby sme žiadali o súhlas na exhumáciu a prevoz ostatkov
Mons. Štefana Náhalku rektora Pápežského Slovenského
kolégia sv. Cyrila Metoda, Mons. Vladimíra Stahovca. Aj
z Ríma, z Kolégia, prišlo kladné stanovisko k našej žiadosti. Okrem týchto administratívnych úkonov bolo potrebné vystaviť jeho rodný list a potvrdenie obce, že obec
Liptovská Teplička má pripravené hrobové miesto na pochovanie. Všetko to muselo byť oficiálne preložené do talianskeho jazyka. Intenzívne sme na tomto diele pracovali
od októbra roku 2013. Začiatkom roka 2014, po konzultáciách s Mons. Sečkom, spišským biskupom, bol stanovený dátum uloženia telesných ostatkov Mons. Náhalku na

„Prešli desaťročia, prešli krušné chvíle, dnes Vás môžeme vítať v tej rodnej dedine.
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V piatok 20. júna, popoludní o 16.30 hodine sme pri
americkom kríži, na začiatku dediny čakali pohrebné auto
s telesnými ostatkami Mons. Štefana Náhalku. Nikto nepovedal ani slovo, všetci len spievali:

Aká veľká škoda, že to nie za živa, s blízkymi sa objať,
kde Vás mať zrodila.
Ale Pán Najvyšší, čo celý svet riadi, to, čo je nám milé,
domov sa nám vráti.“
V sprievode sme prišli do farského kostola, kde bola
svätá omša obetovaná za kňaza Štefana.
Štefan Náhalka počas života menil mestá a krajiny. Platí to aj o jeho posmrtnom putovaní. Práve jeho návrat domov, do rodiska, je pre mňa osobne silným predobrazom,
v kresťanskej nádeji na oslávenie a večnú spásu, naplnenia
cesty do večného domova v nebi.
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Vatikánsky zápisník
(október – november 2014)

Stretnutie blízkovýchodných
nunciov. Vo Vatikáne sa stretli apoštolskí nunciovia z krajín Blízkeho
východu, aby s členmi Rímskej kúrie hľadali riešenia kritickej situácie
miestnych kresťanov.
Nový predseda írskych biskupov.
Katolícki biskupi v Írsku zvolili za nového predsedu biskupskej konferencie
arcibiskupa Armaghu Eamona Martina, ktorý v tejto funkcii nahradil kardinála Seana Bradyho.
Plenárne zasadanie Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Témou
stretnutia pod vedením predsedu rady,
kardinála Petra Turksona, bol sociálny
rozmer evanjelizácie.
Katolikos Východoasýrskej cirkvi
u pápeža. Patriarcha Mar Dinkhu IV.
sa stretol s Františkom, aby potvrdili
rozvoj ekumenických vzťahov a poukázali na spoločný údel kresťanov trpiacich na Blízkom východe.
Plenárne zasadania Kongregácie
pre klerikov. Stretnutie sa konalo pod
vedením prefekta, kardinála Beniamina Stellu.
Historicky prvé blahorečenie na
pôde USA. Kardinál Angelo Amato,
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, blahorečil v americkom Newarku rehoľnú sestru slovenského pôvodu
Miriam Teréziu Demjanovičovú (1901
– 1927).
Nový
arcibiskup
slovinskej
Ľubľany. Stal sa ním františkán Stane Zore.
Biskupská synoda o rodine. Od 5.
do 19. októbra vo Vatikáne prebiehalo
III. mimoriadne generálne zasadnutie
Synody biskupov na tému Pastoračné výzvy rodiny v kontexte novej evanjelizácie. Slovensko na nej zastupo-

vali arcibiskupi Stanislav Zvolenský
a Ján Babjak. Po dvojtýždňových diskusiách 253 účastníkov synody, ktoré sledovali médiá z celého sveta, bol
prijatý záverečný dokument. Na mimoriadnu synodu nadviaže v októbri
2015 riadne zasadanie Synody biskupov na tému Povolanie a poslanie rodiny v cirkvi a v súčasnom svete.
Kardinál Capovilla sa dožil 99 rokov. Najstarším kardinálom je bývalý sekretár pápeža Jána XXIII. Loris
Francesco Capovilla. Za člena Kardinálskeho kolégia ho vymenoval pápež
František.
Trest smrti pre kresťanku Bibiovú. Odvolací súd v pakistanskom Lahore potvrdil trest smrti pre kresťanku Asiu Bibiovú, ktorá bola obvinená z rúhania. Poslednou možnosťou je
odvolanie sa na najvyšší súd.
Blahorečenie Pavla VI. Mimoriadna synoda o rodine vyvrcholila blahorečením pápeža Pavla VI. Slávnosti sa
zúčastnil aj emeritný pápež Benedikt
XVI.
Zasadanie konzistória kardinálov. Po skončení mimoriadnej synody
sa konalo zasadanie kardinálov, ktoré
sa venovalo dvom kanonizáciám a situácii kresťanov na Blízkom východe.
Stretnutie Medzinárodnej asociácie exorcistov. Na svojom prvom
stretnutí vo Vatikáne exorcisti hovorili o dôsledkoch šírenia okultizmu, satanizmu a ezoteriky.
Starokatolíci vo Vatikáne. Delegáciu Medzinárodnej konferencie starokatolíckych biskupov prijal pápež
František, ktorý vyzdvihol prácu Medzinárodnej katolícko-starokatolíckej
komisie pre dialóg a pripomenul 50.
výročie koncilového dekrétu o ekumenizme Unitatis redintegratio.

Nové znenie konštitúcie Kristových legionárov. Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života schválila novú konštitúciu hnutia Kristovi legionári.
Stav náboženskej slobody vo svete. Zo správy asociácie Pomoc Cirkvi
v núdzi vyplýva, že zo 196 krajín sveta obmedzuje náboženskú slobodu
81 krajín. V 20 krajinách neexistuje takmer žiadna sloboda praktizovania viery.
Eucharistia za zosnulých kardinálov a biskupov. Pri príležitosti spomienky na zosnulých slávil František
sv. omšu za desať kardinálov a 111 biskupov, ktorí zomreli počas uplynulého
roku. Na Slávnosť Všetkých svätých
pápež celebroval sv. omšu na rímskom
cintoríne Campo Verano.
Evanjelici u pápeža. Delegácia
Svetovej evanjelickej aliancie, ktorá
zastrešuje evanjelické spoločenstvá zo
129 krajín, sa stretla s Františkom.
Úprava pravidiel pre rezignáciu biskupov. Dekrét pápeža Františka potvrdil prax rezignácie vo veku 75
rokov, pričom biskup môže byť požiadaný o rezignáciu aj skôr. V takomto
prípade má byť informovaný o príčine
žiadosti a má dostať príležitosť predložiť svoje stanovisko.
Nový prefekt Apoštolskej signatúry. Novým prefektom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry sa
stal arcibiskup Dominique Mamberti, ktorý dovtedy zastával pozíciu sekretára pre vzťahy so štátmi. Končiaci
prefekt, kardinál Raymond Leo Burke, sa stal patrónom Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Novým sekretárom pre vzťahy so štátmi sa namiesto Mambertiho stal arcibiskup
Paul Richard Gallagher.
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Efektívnejšie riešenie káuz. Pápež
ustanovil špeciálne kolégium spadajúce pod Kongregáciu pre náuku viery,
aby zefektívnil riešenie odvolaní podaných proti rozsudkom v trestných
procesoch. Odvolania doteraz riešila
kongregácia na svojich plenárnych zasadaniach.
Stretnutie katolícko-moslimského fóra. Účastníkov stretnutia prijal aj
pápež František.
Medzináboženská
konferencia
o manželstve. Kongregácia pre náuku
viery a niekoľko ďalších pápežských
rád zorganizovali vo Vatikáne medzináboženskú konferenciu s názvom
Komplementarita muža a ženy.
Medzinárodný kongres cirkevných hnutí. V poradí tretí kongres cirkevných hnutí a nových komunít sa
venoval téme Radosť evanjelia: misionárska radosť.
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Nový prezident vatikánskeho
Úradu finančných informácií. Úrad
dohliadajúci na transparentnosť finančných operácií bude viesť švajčiarsky právnik René Brülhart.
Pápež zrušil zákaz svätenia ženatých kňazov pre východné cirkvi
v niektorých krajinách. Východné
cirkvi v USA, Kanade a Austrálii nemohli z historických dôvodov vysväcovať ženatých mužov. František toto
nariadenie zrušil.
Nový prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Stal sa
ním doterajší predseda Pápežskej rady Cor Unum, ghanský kardinál Robert Sarah.
František v Štrasburgu. Piata zahraničná apoštolská cesta pápeža
Františka viedla do sídel Európskeho
parlamentu a Rady Európy v Štrasburgu. V oboch inštitúciách predniesol

príhovor. Naposledy europarlament
navštívil Ján Pavol II. v roku 1988.
František v Turecku. Len niekoľko dní po návšteve Štrasburgu František odcestoval do Turecka. Stretol sa
s prezidentom, moslimskými predstaviteľmi, utečencami z okolitých krajín,
miestnymi kresťanmi, ako aj s ekumenickým patriarchom Konštantínopolu Bartolomejom I., s ktorým podpísal spoločné prehlásenie o prehlbovaní vzájomných vzťahov.
Otvorenie Roku zasväteného života. Tematický rok venovaný zasväteným osobám potrvá od 30. novembra
2014 do 2. februára 2016. „Prebuďte
svet!“ vyzval zasvätené osoby vo svojom liste pápež František. Otvoreniu
roka predchádzalo plenárne zasadanie Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.
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Viete, že
- v Nemecku bol otec vo väzení, lebo jeho dcéra nechcela ísť na sexuálnu výchovu?
- v Anglicku zažalovali cirkev dvaja muži za to, že ich nechce zosobášiť?
- v Británii zatvorili adopčné agentúry, lebo odmietli dať deti dvom mužom, či dvom ženám?
- vo Francúzsku demonštrujú milióny ľudí už 2 roky proti adopciám, "manželstvám"
a vyrábaniu detí pre páry rovnakého pohlavia?
- vo Francúzsku museli dvaja chlapci na občianskej náuke zahrať sobáš dvoch mužov?

Referendum je o našej slobode.
Príďte povedať 3x ÁNO rodine, kým môžete!

Dieťa potrebuje otca a mamu.
Manželstvo je zväzkom muža a ženy.
Rodičia majú právo vychovávať
deti podľa svojich hodnôt.
enechajte sa zastrašiť,

Nenechajte sa zastrašiť, rodina si zaslúži
úctu a ochranu!
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