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Demokracia áno, ale nie liberálna
Už dávno nemali mnohí obyvatelia európskych krajín taký veľký pocit ohrozenia. Nekonečné zástupy utečencov, o ktorých nič nevieme. Teroristické útoky už po druhýkrát v Paríži. Politické elity hovoria, že sa nesmieme báť a že nás ochránia. Treba
priznať, žijeme vo veľmi zraniteľnom
spoločenskom systéme. Jeho krehkosť nespočíva v zle stráženej vonkajšej hranici, hoci by nemala byť deravá
ako doteraz. Tento kontinent má úctyhodné tradície, z ktorých vyrastá súčasný blahobyt: grécko – rímska kultúra, judaizmus, kresťanstvo, osvietenstvo. Nemá však víziu, pre ktorú by sa oplatilo žiť. Niekto by mohol
namietať, že takýto pesimizmus nie
je namieste, Európania predsa na prvý pohľad majú veľkú chuť do života: pracujú, cestujú, zabávajú sa, vysedávajú v kaviarňach a na koncertoch. To všetko je pravda, ale tieto fakty hovoria najmä o dostatku peňazí
a voľného času. Zástupy chudobných
z Afriky a Ázie nám to skutočne závidia. Európa sa však stáva kontinentom bez budúcnosti. Najlepšie to vidíme na demografickej kríze. Ľudia jednoducho nechcú mať deti. Za takouto
voľbou sú okrem ekonomických často
dve pohnútky: jedna sebecká a druhá
ako výraz nášho praktického agnosticizmu. Európania si chcú užiť život,
všetko vyskúšať, cestovať, zabávať sa.
Mať deti si vyžaduje mnoho obiet a to
nekorešponduje s takýmto životným
štýlom. Na druhej strane, prečo mať
deti, keď neveríme v poslanie rodiny a manželstva? Načo mať deti, keď
neveríme v možnosť poznať pravdu,
keď neveríme v Boha, v posledný súd,
v definitívnu spravodlivosť? Načo kumulovať materiálne dobrá, keď to jediné je tu a teraz a nádej, že budúcnosť
môže byť lepšia, takmer nejestvuje?
Žijeme v spoločnosti, ktorá sa nazýva liberálnou demokraciou. Sloboda je
chápaná ako najvyššia hodnota. Z nej
potom vyplýva nevyhnutnosť tolerancie voči jednotlivcom s inými názormi. Tento spoločenský systém sa zro-

dil v novoveku a postupne sa najmä
pod vplyvom osvietenstva sformoval
do podoby, v akej ho poznáme. Sloboda je určite veľmi dôležitou hodnotou
a bez nej sa jednotlivec i spoločnosť
nemôžu plnohodnotne rozvíjať. Pod
vplyvom liberálnej demokracie sa starý kontinent stal sekularizovaným územím, kde sú náboženstvá chápané ako
osobná voľba jednotlivca bez väčšieho
dopadu na spoločenské mravné normy.
Ak je dnes Európa krehkým kontinentom, tak je to práve preto, že nemá deti a spoločné hodnoty, ktoré by jej obyvateľom dávali opodstatnenú nádej do
budúcnosti. Európska civilizácia je
postkresťanská a sekularizácia spôsobila takú mieru desocializácie, že tých
vnútorných väzieb, ktoré by nás spájali, je málo. Z týchto dôvodov sa možno
oprávnene domnievať, že jestvuje priamy súvis medzi liberálnou demokraciou a civilizačným úpadkom.
Ak chceme byť pri chápaní liberálnej demokracie dôslední, tak je
zrejmé, že byť demokratom znamená umožniť jednotlivcom čo najväčšiu mieru osobnej slobody bez vnášania osobných mravných preferencií. Čiže skutočný demokrat by nemal
mať problém s potratmi, eutanáziou,
so zmenou definície manželstva atď.
Praktizujúci katolík sa v tomto zmysle
nemôže stať liberálnym demokratom,
lebo narazí na vnútorné limity dané jeho náboženským presvedčením, ktoré
vychádza z prirodzeného zákona. Katolík takýto systém pravdepodobne
nebude považovať za správny a spravodlivý, lebo spoločnosť, ktorá v mene zachovania slobody podporuje neresti a stavia ich s cnosťami na rovnakú štartovaciu čiaru, bude logicky degenerovať a skončí v mravnom úpadku. Je pravdou, že demokracia priniesla mnoho pozitívnych zmien. V našich
časoch však žneme ovocie vyzdvihovania slobody ako najvyššej spoločenskej hodnoty. Tento proces začal v osvietenstve a pokračoval počas
dvoch storočí. Dve svetové vojny síce zastavili vkladanie všetkých nádejí

do viery v pokrok, ale po dvoch storočiach „oslobodzovania sa od náboženstva“ sa zrútila aj dôvera v schopnosti
ľudského rozumu. Zostali len machule ideí, z ktorých sa nedá vyčítať nič
konkrétne. Zostala sloboda a všadeprítomný agnosticizmus.
Mravný relativizmus je priamym
dôsledkom liberálnej demokracie, ktorá sa usiluje vytvárať hodnotovo neutrálne prostredie, v ktorom sú si všetky
životné štýly a voľby rovnocenné. Toto
je však kardinálny omyl. Každá voľba
má sociálne a spoločenské dôsledky,
za ktoré musí jednotlivec i spoločnosť,
skôr alebo neskôr, v mene „zachovania
slobody“ zaplatiť. Mravná voľba nie
je len náboženskou záležitosťou, ale
má vždy sociálny rozmer, preto patrí
do verejnej sféry. Liberálna demokracia spôsobila v každej krajine hodnotovú deštrukciu, najmä ak ide o rodinu,
manželstvo a dôstojnosť ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Jej
výsledkom je civilizačný úpadok, ktorý má demografické, ekonomické, sociálne a kultúrne dôsledky.
Demokracia potrebuje reštart. Utečenecká kríza naplno odhalila, že liberálna demokracia nedokáže vyprodukovať hodnoty, ktoré by v zlých časoch pomáhali spoločnosti držať pohromade a dávali jej nádej do budúcnosti. Demokracia by mala prežiť, lebo sloboda je nevyhnutnou podmienkou spoločenského rozvoja. Posledné dve storočia ukázali, že to nestačí.
Spoločnosť, ktorá stavia všetky mravné voľby jednotlivca na rovnakú štartovaciu čiaru, je chorá. Spoločenský
systém, ktorý nevytvára podmienky
pre prirodzené jednotky (manželstvo,
rodina) a pre komunity, ktoré sú nositeľmi sociálnych a mravných hodnôt (spoločenstvo, cirkev, náboženská
obec), končí v sebadeštrukcii. Ježišovo evanjelium ponúka mnoho inšpirácii k vybudovaniu otvorenej, ale hodnotovo ukotvenej spoločnosti.
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Blažej Štrba

V biblických textoch
hľadajme súvislosti
Rozhovor s biblistom Blažejom Štrbom
(1) „Biblistika“ a „biblická teológia“
Aký je rozdiel medzi “biblistikou” a „biblickou teológiou“?
Asi taký ako medzi jadrovou fyzikou a jadrovými elektrárňami. Jadrové
elektrárne sú podstatne známejšie ako
jadrová fyzika, ale predsa len bez jadrovej teoretickej a experimentálnej fyziky by žiadne jadrové elektrárne nevznikli. Týmto príkladom chcem vyjadriť, že biblistika, resp. biblická exegéza je tak ako principiálne každá veda teoretická a že výsledky jej výskumu tvoria podklady pre biblickú teológiu. Tak ako jadrový fyzik sa špecializuje pre špeciálnu časť výskumu fyziky a prípadne ju i vyučuje, tak podobne aj biblista, resp. exegéta sa špecializuje na hĺbkové skúmania Písma.
Pokiaľ je biblista kňaz, resp. zasvätená
osoba, tak je prirodzené, že takýto bádateľ Písma sa môže venovať aj biblickej pastorácii, resp. ohlasovaniu Božieho slova. Toto je však už iná otázka.
Okrem toho, tak ako sú viaceré typy
elektrární, sú viaceré rozličné teológie
vychádzajúce z rôznych teologických
disciplín (biblická, morálna, pastorálna, a pod.). Ak hovoríme o biblickej teológii, tak tá by mala vychádzať z biblického textu, jeho výkladu a tiež komplexného biblického pohľadu na rôzne
otázky a mala by zasa ponúknuť podklad pre systematickú teológiu. Biblický teológ by mal byť aj exegéta, resp.
by mal nevyhnutne stavať na výsledkoch exegézy, zatiaľ čo exegéta, resp.
biblista má v záujme robiť premostenie textu a jeho posolstva – ako vhodný podklad pre teológa.
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Bývalý milánsky arcibiskup Carlo Maria Martini, ktorý sám bol
biblistom, raz údajne povedal, že
biblickým exegétom rozumie iba
odborník, že sa robí exegéza iba pre
odborníkov, nie pre jednoduchých
veriacich. Súhlasíte s týmto názorom?
Ak by som sa vrátil k príkladu
z predchádzajúcej otázky o jadrových
elektrárňach, tak prirodzene, že súhlasím s názorom milánskeho arcibiskupa. Vedný odbor sa rozvíja a prehlbuje v rámci svojho okruhu. Zaiste, že
existujú aj prepojenia s inými oblasťami, či praktického alebo teoretického života, kde sa tá - ktorá veda môže uplatniť. Pokúsim sa objasniť to na
príklade z Písma o kohútovi, ktorý trikrát zakikiríkal (Mk 14,72). Nuž, ponajprv problém nie je v kikiríkaní, ale
v Petrovej reakcii. Totiž grécke sloveso dodnes tvorí problém prekladateľom. Peter „zaplakal“ , alebo „začal plakať“, alebo „prepukol do plaču“, a pod. V Markovej verzii je možné čítať „chytil sa (za hlavu) a plakal“.
Po druhé, text má význam vo svojom
kontexte. Toto je posledná epizóda,
ktorá predstaví hlavného učeníka Petra s mimoriadne výrazným gestom.
Po tretie, evanjelista pokladal za dôležité ponechať v tradícií posledný obraz veľkého rybára s veľkou ľútosťou.
Výsledky takejto štúdie nemusia byť
vo svojej prvotnej podobe zaujímavé pre bežného čitateľa, ale v biblickej teológii. Po štvrté, môžu jedinečne
vyjadriť profil prvého pápeža podľa
evanjelia. Marek uprednostnil zaznamenať posledné gesto ľútosti pred suchou informáciou, že ľutoval.

Ako sa má čítať Sväté písmo, ak
mu má rozumieť aj jednoduchý veriaci?
Pre odpoveď sa mi zdá vhodné rozlíšiť dva typy porozumenia Písma. Prvé porozumenie je objektívne, t. j. čo
Písmo hovorí; druhé je subjektívne,
t. j. čo Písmo hovorí mne. Asi mierite viac na toto druhé porozumenie. Určite je z neho väčší úžitok, ak však je to
prvé správne pochopené. Pomenoval
by som štyri postoje veriaceho čitateľa, ktoré pomáhajú k porozumeniu Písma. Tie nezávisia od nášho postavenia
či rodu. Sú nimi: pozorné čítanie, počúvanie, premýšľanie a praktizovanie.
1. Treba čítať pomaly a pozorne. V tom
sa často chybí. 2. Je nevyhnutné počúvať pokorne a nenamýšľať si, že hneď
na prvýkrát všetkému porozumiem.
Inými slovami, mať slobodu ducha,
vedieť čakať na to, že niečo pochopím aj neskôr. Okrem počúvania Slova, treba mať pokoru počúvať aj iných,
a to tým skôr, ak je určený na vysvetľovanie spoločenstvom Cirkvi. Je istejšou garanciu výkladu, a teda porozumenia Písma, ako ten, u koho povstáva výklad len zo seba samého. 3. Treba
premýšľať – predovšetkým nad súvislosťami v Písme. Veľmi dobre pomôže napr. Jeruzalemská biblia s krížovými odkazmi. Nemyslím teda hneď
na súvis medzi Písmom a praxou. Otcovia hovorili: Písmo sa vykladá Písmom. Stará židokresťanská tradícia
vedela prečo to tak robí. V Písme môžeš nájsť odpoveď na otázky z Písma.
4. No a skúškou správnosti, aby človek
pochopil Písmo, je prax – skutok v najširšom slova zmysle. Ak moje skutky
neodzrkadľujú Slovo Boha, ku ktorému som prišiel z Písma, je to, ako keď
si nazbieram jablká a potom ich pohádžem dolu potokom, namiesto toho,
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aby som ich zjedol. Praxou si potvrdíme porozumenie Písma.
Kedysi mi ukázala svoju Bibliu istá pani evanjelického a. vyznania,
ktorú mala celú popodčiarkovanú.
Nemajú evanjelici lepší vzťah k Biblii než katolíci?
Majú.
Ako hodnotíte iniciatívu čítanie
Biblie ako „lectio divina“?
Vynikajúca a stáročiami osvedčená. Tento takmer 15 storočí starý spôsob čítania Písma nie je nič zvláštne
pre ľudí, ktorí ako kresťania žili z Božieho Slova. Lectio divina však nie je
pre moderného čitateľa, ktorý nemá
čas pre Boha a pre vzťah s ním. Prvou podmienkou je mať čas uvažovať
vo viere nad vybranou staťou z Písma. Druhou podmienkou je ju študovať. Áno, vážne sa nad staťou zamýšľať. Treťou podmienkou je skúmať
vo svojom živote, čo táto stať hovorí
mne, a štvrťou podmienkou je vstúpiť
do modlitby s prosbou o zrealizovanie
nejakého uzáveru. Toto nemôže robiť
človek, ktorý nemá čas na Božie slovo,
ktoré je v Písme. Lectio divina je jednou z vynikajúcich spôsobov obrody
Cirkvi. Ak sa nenaučíme počúvať Písma, nebudeme môcť v nich rozpoznať
Boží hlas a Božie slovo.
(2) Ako by mala vyzerať príprava
kňazov na nedeľnú homíliu
Pozorujete niektoré problémy v
príprave kňazov na nedeľnú homíliu. Aké?

Blažej Štrba

Nie som homiletik a nepôsobím vo
farskej pastorácii, mám možnosť v nedele kázať. Nechcem hovoriť o problémoch prípravy kňazov na homíliu.
Ak študovali 6 rokov v seminári a ak
im nejde dobre kázanie, sčasti máme
na tom vinu i my, čo vyučujeme seminaristov. Nepritiahli sme ich k poznaniu a k stálemu poznávaniu Písma.
Neodovzdali sme im pasiu k ohlasovaniu a k povzbudeniu, ktoré Božie slovo
má stále pre človeka. Hoci vyučujem
biblické vedy a pracujem denne s Písmom, veru sa neraz zapotím nad nedeľnou homíliou. Nie žeby som nevedel niečo o textoch a o tom, čo prinášajú, ale vedieť vybadať i motív i zvládnuť komunikačnú stratégiu i byť slobodný Kristov kazateľ a súčasne neochabnúť v snahe ohlasovať dobrú
zvesť, to veru nie je ľahké. Okrem čítania textov, treba ich študovať a načúvať pozorne Slovu v nich. Modlitba
nad daným Slovom musí sprevádzať
záverečnú fázu prípravy na homíliu.
Ktoré sú najťažšie miesta Biblie
a ktoré zasa najzrozumiteľnejšie. A
prosím, prečo?
Dali ste mi ťažkú úlohu. Vrátim sa
k príkladu jadrovej elektrárne. Atómovému fyzikovi nebude ťažké pochopiť
rozkladanie uránu a základným procesom, ktoré sú s tým spojené a nevyhnutné ich mať pod kontrolou počas
spustenia takejto elektrárne. Pre bežného človeka budú tieto problémy, prípadne im podobné, celkom ťažké. Bežnému veriacemu človeku možno bude jedno, či Ježiš povedal pri Poslednej večeri „toto je krv zmluvy“, alebo
„toto je krv novej zmluvy“, alebo „toto
je krv novej a večnej zmluvy“. Možno
pre biblického teológa táto otázka bu-

de mať nielen väčšiu váhu, ale i väčšiu obtiažnosť, ako riešiť túto rozdielnosť. Prvá verzia je u Matúša a u Marka, druhá u Lukáša a u Pavla, a tretia je liturgická. Problém tohto druhu
môže exemplárne ukázať, že pre ľudí
s rôznym poznaním majú rôzne problémy rôznu závažnosť. Určite je neľahké vysvetliť málo zbehlému čitateľovi stať o tom, ako „Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli.“
(Gn 6,2). Skutočnosť rôznych literárnych žánrov v Písme a tiež poznanie
mimo-biblických náboženských tradícií môžu pomôcť k objasneniu zdanlivo ťažkých pasáží.
Kde robia kňazi pri príprave na
nedeľnú homíliu najčastejšiu chybu?
To môžem len približne odhadnúť: nevenujú pozornosť samotným
textom. V nich Cirkev ponúka Božie
myšlienky a pravdy, z ktorých by mala
byť živená viera veriacich. Kňazi čítajú text unáhlene, premýšľajú veľa nad
aplikáciou a prípadne si vypracovávajú rétorické podanie a zbehlosť v komunikácii. Božie slovo je komunikované v jazyku človeka a spôsobom literárnym. Preto je nevyhnutné pristupovať k nemu pomocou rozboru, ktorému sa už učia na strednej škole. Je
nebezpečné pristupovať k Písmu tak,
že po pár riadkoch textu viem, čo poviem pri homílii. Ak Písmo vznikalo počas stáročí, je prehnanou odvahou si myslieť, že za pár minút pochopím, čo autori mienili. Považujem to
za ľahkovážnosť voči Božiemu slovu. V cirkevno-právnej praxi je neprípustné ľahkovážne narábanie so slovami ako rozvod, rozluka, rozkol, roz-
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delenie. Ak na Božom slove stojí Cirkev a z neho rastie, nemal by azda kazateľ bedlivo pristupovať k tomu, čo
Boh komunikuje? Kazateľ, žiaľ, nemá
spätnú väzbu, a už vôbec žiadne sankcie, ak sa pomýli, či nedajbože úmyselne by niečo nesprávne povedal. Pokiaľ by ste urobili prešľapy v cirkevno-právnych, či ekonomických veciach, vzhľadom na možné nebezpečenstvo, aby sa tomu predchádzalo,
Cirkev už dávno vypracovala kontrolný či sankčný systém. V žiadnom prípade nechcem hovoriť o tom, že treba trestať za prešľapy v kázaní, len poukázať na to, že benevolentný prístup
k Písmu znížil vážnosť Božieho slova
a pasiu pre Božie slovo u ľudí, ktorým
Božie slovo ohlasujeme.
Aké vzdelanostné predpoklady
by mal mať „učiteľ viery“ v súčasnej dobe?
Učiteľ viery učí. Teda musí to robiť
vedome. Učí vieru, teda musí poznať
obsah viery a mal by byť teda vzdelaný. A keďže viera má aj subjektívnu stránku, v zmysle osobného prežívania mal by to byť veriaci človek.
Vzdelaný veriaci, čo vedome odovzdáva pravdu o Bohu a tiež mu nesmie chýbať vnútorné priľnutie k týmto pravdám. Toto sedí tak na rodičov,
ako aj katechétov, či učiteľov, resp. novozákonných kňazov. V dnešnej dobe
devalvácie slova vám hocikto povie,
že vie, čo je v Biblii, že vie, čo je kresťanstvo, má presné návrhy, ako by mala fungovať Cirkev, a pod. Mám obavu, že takémuto typu ľudí chýba hlbšie poznanie, bytostné priľnutie k pravdám viery a tiež dôverná a vytrvalá
láska k Bohu a k ľuďom. Mnoho ľudí,
aj kresťanov, myslí a koná len vo svoj
vlastný prospech. Taký človek de facto - podľa mňa - nie je veriaci, a tobôž
by nemal vystupovať ako učiteľ viery.
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Animátorské školy robia kurzy pre animátorov farností. Ako
by mali byť zamerané tieto kurzy
z hľadiska obsahu?
K tomuto sa neviem vyjadriť. Do
značnej miery to závisí od náplne práce, na ktorú má byť animátor určený.
Nemali by tieto kurzy byť skôr
parketou teologických fakúlt, napr.
vo forme večerného alebo celoživotného vzdelávania?
Študoval som na troch rôznych pápežských univerzitách a troch špecializovaných inštitútoch. Myslím si, že
teologické fakulty by mali mať na svojich rôznych katedrách špecializovaných odborníkov na svoju disciplínu.
Ak teda animátori farností by mali byť
pripravení aj po stránke pedagogickokomunikačnej, tak rôzne animátorské
školy by zaiste mohli byť zastrešené
pod katedrami či už pedagogiky, alebo pastorálnej teológie. Určení špecialisti so svojimi externými asistentmi
by iste určite zvládli aktívne vedenie
týchto škôl. Nevidím však do problematiky logistiky prípravy a do akreditovaných systémov, aby som sa mohol
kompetentne vyjadriť, čo vyžaduje inkorporácia týchto programov do teologických štruktúr.
(3) Biblia a laici
Keď Guttenberg vynašiel kníhtlač, bolo okamžite vydaných asi 18
tisíc výtlačkov „evanjelickej“ Biblie. Katolícka cirkev na to reagovala „indexom zakázaných kníh“. Ako
hodnotíte toto opatrenie?
Predovšetkým to chcem vidieť vo
svojom kontexte, a následne v súvislosti s dnešnými prostriedkami masovej komunikácie. Trvalo viac ako

jedno storočie po vynájdení kníhtlače, kým Katolícka cirkev prišla s indexom zakázaných kníh (1558), ktorým chcela eliminovať mnohé diela, aj
rôzne preklady Biblií. Určite jedným
z motívov bola aj židovská i kresťanská prax obozretnosti pokiaľ ide o svoje náboženské učenie. Chcela eliminovať neautorizované texty. Treba pamätať, že aj v prvotnej Cirkvi pápeži
zakázali niektoré knihy ako bludné,
či nesprávne. Vlastníci majú predsa
najväčšiu kompetenciu sa vyjadrovať
k svojim veciam. Podobne ani karentovaný časopis z fyziky nebude publikovať rôzne rojčiace výmysly či pseudovedecké novoty. Teda index zakázaných kníh mi pripomína čiastočne aj
prácu redakčnej rady vedeckých periodík. Iný príklad z dnešnej doby však
osvetlí zasa negatívnu stránku tejto
praxe zakazovania. V našom tisícročí
existujú tablety a ipady ako bežné čítačky. Avšak liturgista povie, že to nie
je liturgická kniha. Budú neskôr liturgické tablety? Myslím si, že formy komunikácie a vôbec aj spôsob myslenia
sa mení. To, čo je určené pre čím väčšiu verejnosť, by malo využívať čím
širšie možnosti dosiahnutia svojho adresáta. Teda zakázať dnes niečo šíriť
má kontraproduktívny efekt. Šíriť sa
to bude ešte viac. Ak však máme nesmierne množstvo dobrých a správnych diel, informácií či náboženských
tradícií, tak tie treba šíriť. Prostriedky šírenia nie sú v zásade zlé. Treba
ich využiť. Tak, ako základnú ľudskú
potrebu akou je voda, možno kúpiť na
najrôznejších miestach, podobne by
na čím dôležitejšie pravdy kresťanskej viery a ohlasovanie Božieho kráľovstvo v širšom slova zmysle, Cirkev
nemala strácať energiu zakazovaním
rôznych vedecko-technických spôsobov šírenia informácií.
Zaujímavým historickým a umeleckým fenoménom je „Biblia pa-
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uperum“ vo forme kostolných fresiek. Aké úlohy môžu tieto umelecké
diela zohrávať pri ohlasovaní evanjelia?
Biblia pauperum, teda ilustrované biblické príbehy, často spájali predobrazy so Starého zákona s novozákonnými. Na obrazoch boli neraz
krátke výroky z Písma; niečo podobné ako bublinové komentáre vo worde.
V dobe negramotných ľudí a podstatne jednoduchšej spoločenskej komunikácie, plnili tieto obrazy úlohu informovania. Možno ako dnešné bilbordy. Museli upútať, nemohli byť ťažké
na prijatie, súčasné atraktívne a ponúkali aj príťažlivú náuku, práve i vďaka kontrastom. Páči sa mi, keď medzi bilbordami sú aj kresťanské, ktoré pripomínajú a komunikujú duchovné hodnoty. Červená nie je zlá farba,
i keď pre niektorých je spätá s minulým režimom. Obraz môže stále upútať, ak je pri ňom vykladač. Biblia pauperum je historický fenomén, ktorý
je inšpirujúci tak obsahom ako aj formou komunikovania. Inšpiruje k prehodnocovaniu a tiež pripomína nové
možnosti komunikovania. Starý obraz
nepripúta priveľmi tak, ako nik nebude chcieť starú škodovku, lebo si povie, nová je lepšia. Ak v stredovekých
chrámoch našli niečo o Bohu na kreslenej Biblii, dnes ohlasovanie Božieho
kráľovstva by malo bezpochyby a veľkoplošne využiť modernú agoru, kde
prichádza človek.
Zaujímavým fenoménom východných cirkví sú „ikony“. Skúste sa
k ich vzniku a významu vyjadriť
ako biblista?
Nie som znalec ikon, ale obdivovateľ tejto obrazovej teológie, aj vďaka
štúdiu východnej liturgie na Pápežskom východnom inštitúte. Ústrednou postavou ikon v princípe je Je-
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žiš Kristus. I preto sú plné biblických
motívov a detailov. Vznikali už v rannom stredoveku, podstatne viac vieroučné ako Biblia pauperum, ktorá bola viac mravoučná, pragmatickejšia.
Ikony držia v pamäti viacero detailov,
vzdelávajú a vedú k modlitbe veriaceho. Napr. na niektorých ikonách Pána sa okolo neho objavuje dúhový oblúk. Okrem pradávneho symbolu Božieho zľutovania sa nad ľudstvom, tak
v Ez 1,28, ako aj v Zjv 4,3, sa symbolom dúhy korunuje Božia prítomnosť.
Dúhu teda židovsko-kresťanská tradícia už tisícročia používa na vyjadrenie pevného mierumilovného vzťahu
Boha k ľuďom, ktorý spečatil Kristus
svojim nanebovstúpením. Ikony ilustrujú teologický príbeh, a preto nečudo, že jaskyňa, v ktorej leží narodený Ježiš, pripomína súčasne aj hrob,
z ktorého vstal Pán z mŕtvych. V Máriinom pokojnom pohľade zasa, akoby
jej radosť nad malým Ježiškom, tlmila
skutočnosť jej budúcich bolestí.
Ako by mali Bibliu čítať jednoduchí veriaci? Aké rady by ste im poskytli?
Ak začínajú čítať, tak nech ju nečítajú hneď od začiatku (Genezis), ale od
začiatku, ktorým je Ježiš. Teda najprv
Evanjelium, najlepšie podľa Marka.
Zo Starého zákona môžu začať múdro-slovnými spismi, prípadne knihami Rút, či Tobiáš. Treba pamätať, že
Písmo je dielo takpovediac stoviek ľudí, rôznych období a rôznych vyjadrovacích prostriedkov. Preto neslobodno urýchlene hodnotiť, ale trpezlivo sa
snažiť pomocou úvodov či iných kníh,
porozumieť vyjadreniam. Biblia je plná rôznych literárnych žánrov. Príkladom: „cti otca svojho i matku svoju“
je Božie prikázanie. Ježišove vyjadrenie „Ak niekto nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím

učeníkom“ nie je prikázanie, ale obrazne nadnesené protirečenie a povzbudenie. Ním Ježiš vyjadruje, že učeníkom
Kráľovstva môže byť len ten, kto vie,
že láska k rodičom je podmnožinou, je
len jednou z podmienok byť v Kráľovstve. V žiadnom prípade Ježiš nechce
viesť k nenávisti k rodičom. Preto treba dávať pozor na to, čo sa číta i počúva. Je sebazničením mysle chcieť
každý jeden verš chápať tak, že sa vytrhne z kontextu. Nepamätať na celok
pri snahe o pochopenie, znamená amputovať čítaný text, a tak ho pozbaviť
pravého zmyslu. Veriaci musí hľadať
zdravé súvislosti medzi textami.
(4) Spôsoby výkladu Biblie
Existujú nejaké štandardné spôsoby výkladu Biblie?
Samozrejme. Dokument o Interpretácii Biblie v Cirkvi z roku 1993 predstavuje dokonca viacero spôsobov.
Rozlíšil metódy a prístupy. Najprv
príklad. Horára zaujíma les z pohľadu
kvality porastu, kvality dreva a vôbec
z pohľadu celkovej starostlivosti o les,
o výrub atď. Poľovníka v lese zaujíma
najmä zver, o ktorú sa môže starať a
ktorú môže uloviť. Ornitológa zaujíma
vtáctvo a ich habitat. Turistu zaujíma
dĺžka lesa, ak musí cezeň kráčať, hubárov zasa vhodné miesta pre hríby a
podobne. Ak chcete vedieť, čo v Písme hovorí Boh, je to ako sa spýtať,
na čo slúži les. Niektoré výklady majú záujem viac o históriu vzniku textov a taktiež o motiváciu, resp. vieroučné myslenie autorov. Tieto výklady
skúmajú text Písma historicko-kriticky a mapujú mimoriadne dôležitý rozmer vývoja myslenia a myšlienok textov. Koniec koncov skúmajú to, čomu
veríme, že má božský pôvod. Iné nové literárne prístupy dávajú podstatne väčší dôraz na samotný text, ako sa
nám zachoval, prirodzene v pôvodnej
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reči. Tieto prístupy predpokladajú, že
aj bez niektorých ďaleko historických
informácií nám môže Božie slovo byť
dnes „počuteľné“. Písmo možno vykladať aj za pomoci tradície, či už židovskej alebo kresťanskej (nielen ako
vykladali Písmo cirkevní otcovia, ale
aj stredovekí autori). Tradícia mala v
jednotlivých obdobiach svoje problémy a na tie hľadala odpovede z Písma.
Aj skúmaním výkladov v histórii sa
objavujú rôzne typy interpretácií a už
samotný tento prierez sprostredkúva
fascinujúce výsledky. Spomínaný dokument pripúšťa výklad za pomoci teológie oslobodenia, či feministický
prístup. Varuje však a nepripúšťa len
jediný prístup, ktorý nazýva „fundamentalistickým zaobchádzaním“. Zaiste literárno-kritické prístupy patria
k štandardným, no tie ostatné nemožno nazvať nelegitímne.
Zhodnoťte „historicko-kritickú
metódu“ výkladu Biblie.
Vznikala takmer dve storočia a jej
výsledky ešte na začiatku 20. storočia pôsobili ťažkosti pre Cirkev. Historicko-kritická metóda (HKM), asi
azda ako žiadna z iných berie veľmi
vážne to, že Písmo je Božie slovo. Na
jednej strane sa snaží o kritický pohľad na text v zmysle takom, že ho
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podrobí analýze ako všetky staroveké texty a tiež ho vníma ako text veriacej komunity. Na strane druhej vo
svojom historickom prieskume ho pokladá za svedka rastúcej tradície viery, už v čase formovania Písiem. Teda
HKM cieli na to, ako spoločenstvo postupne vnímalo pravdy viery, a chápalo ich ako majúce svoj konečný zdroj
v Bohu. HKM prvotnú tradíciu viery
berie - podľa môjho názoru - najvážnejšie a snaží sa ju vyčítať z posvätných textov.
A alegorický výklad Biblie?
Alegorický výklad má svoje opodstatnenie i bohatstvo obrazov. Z predchádzajúcej otázky by som použil deduktívny výklad, ktorý čiastočne charakterizuje alegorický výklad. Alegorický výklad zdôrazňuje, že Písmo vo
svojom prvoplánovom čítaní ponúka
nie „len“ literárny zmysel, ale človek
duchovný má hľadať duchovný zmysel. Preto pomocou inotaje – alegórie
už dávnovekí vykladači smerovali pozornosť čitateľov na veci iné, ako na
tie, ktoré text priamo komunikuje. Už
v Biblii samotnej sú príklady alegórie.
Známy príklad z Múdr 18,24 alegorizuje, že rituálny odev veľkňaza odkazuje na celý svet a jeho tiara na Božiu
slávu nad ním. V alegorickom výklade

každý detail musel mať svoj nezávislý
duchovný význam. Sv. Ambróz napríklad vykladá do detailov podobenstvo
o márnotratnom synovi tak, že napr.
novým šatom dáva význam milosti,
sandálom obuv pre evanjelium pokoja,
prsteňu pripisuje autentickosť viery,
a uzatvára tým, že zabité teľa je sám
Kristus v Eucharistii. Myslím si, že Ježiš, podľa Lukášovho rozprávania, nemal v úmysle skrývať za jednotlivosti rôzne nezávislé významy. Podobenstvo je oveľa viac zamerané na dvoch
bratov a na to, že starší mal práve pre
svoju dôslednosť prijať mladšieho,
zdanlivo chybnejšie. Alegória, ak je
použitá v súlade s analógiou viery, tak
zaiste nie je bludná. Avšak, pokiaľ chcem porozumieť biblickému textu tak,
ako ho predkladá autor, alegorizovanie, t. j. násilné vtláčanie významov,
ktoré nesúhlasia s prvotným úmyslom
autora, je vzhľadom k posolstvu zavádzajúce.
Za rozhovor ďakuje Mons. Ján Duda
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„Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha“
Teologicko-antropologický zámer Lukášovho vlastného materiálu
‘Because of the tender mercy of our God’
The key purpose of the article is to provide reasons and clarify in detail why exactly Luke’s Gospel is described as
the Gospel of mercy. The research focuses on Material Unique to Luke’s Gospel, which were used by the evangelist to
complete the sources used jointly by Mark and Matthew. Subsequently, from the viewpoint of mercy, the pericopes
of the basic literary genres have been studied, which could only be found in Luke. It was established that in Luke’s
Unique Material the motif of mercy is very often reflected not only in the miracles of Jesus, but also in his attitudes
and equally in the teaching as well as in the discursive parts of the Gospel. Similarly, emphasis is put on mercy in
the part about Jesus’ childhood, the Passion of the Lord and Resurrection. It is evident that the main theological
intention of Luke’s Gospel is to emphasize the gift of salvation which is the manifestation of supreme mercy of God
towards human beings.

Skutočnosť, že Lukášovo evanjelium je evanjeliom milosrdenstva, poznáme všetci. Ak si položíme otázku prečo, zaiste sa nám vybavia podobenstvá o milosrdnom
Samaritánovi a márnotratnom synovi. No nemusíme si
hneď uvedomiť, že tieto najznámejšie podobenstvá, ktoré v skratke vyjadrujú ducha nielen Lukášovho, ale celého
evanjelia, sú iba ako špička ľadovca. I dnes platí, že neveriacich najskôr zachytí milosrdná láska. A Lukáš ako dobrý historik, teológ a najmä humanista a vynikajúci rozprávač, ba možno i lekár, o tom vedel svoje.
Tretie evanjelium
S rozvojom biblických vied stále viac vyniká špecifickosť jednotlivých evanjelií, predovšetkým na základe teologického akcentu svätopiscov. Lukášovo evanjelium, ako
to naznačuje i jeho prológ (Lk 1,1-4), sa javí teologicky, ale
aj antropologicky najprepracovanejšie. Dôvodom je helénský kontext, v ktorom a pre ktorý bolo tretie evanjelium napísané. Ako určené pre veriacich z pohanstva nemohlo stavať iba na židovských základoch viery. Muselo byť spracované čo najústretovejším spôsobom, aby priblížilo vieru v Ježiša Krista multikulturálnym komunitám
celej Rímskej ríše. Aj preto sa kultúrno-literárne pozadie
evanjelistu Lukáša javí kontrastne: je mierny i radikálny,
kontemplatívny i angažovaný, personalistický i sociálny,
učenec i literát, čo prispieva k typickej dynamike tohto
evanjelia.1
Väčšina biblistov sa zhoduje v názore, že Lukáš si pri
komponovaní tretieho evanjelia poslúžil evanjeliom podľa Marka, ďalej zbierkou lógií, čiže Ježišových slov (t. j.

1. Porov. Girard, M.: Il Vangelo di Luca. Un Vangelo su misura per
il nostro tempo. Torino : Editrice Elle Di Ci, 2000, s. 15-22.

prameňom Q spoločným s Matúšom)2 a nakoniec vlastnými zdrojmi.3 Celkove Lukáš vo svojom evanjeliu použil
takmer 45,7% vlastného materiálu. Jeho pôvod môže byť
rôznorodý, preto sa skôr hovorí o ˝vlastnej Lukášovej tradícii˝ (Sondergut ˝L˝). Mohli to byť čiastočne ústne alebo
väčšinou písomné materiály, zozbierané do širších literárnych jednotiek a mohli vytvárať istý druh predlukášovského evanjelia,4 z čoho pochádza hypotéza o Proto-Lukášovi,5 s vlastnou teologickou víziou a úmyslom. Lukáš pri
2. Presnú analýzu a porovnanie Mt a Lk vzhľadom na spoločný prameň Q prináša dielo: Robinson, J. M. – Hoffmann, P. – Cloppenborg, J.
S.: The Critical Edition of Q. Minneapolis : Managing Editor, Milton C.
Moreland, 2000. Objavenie Evanjelia podľa Tomáša, ktoré je kolekciou
Ježišových výrokov, potvrdzuje existenciu takéhoto literárneho druhu
v prvotnej kresťanskej komunite (porov. Bovon, F.: Vangelo di Luca e
Atti degli apostoli. In Auneau, J. a kol.: Vangeli sinottici e Atti degli
apostoli, s. 241).
3. V exegéze sa nazýva ako Lukanisches Sondergut (z nem.), t. j. Lukášov osobitný alebo vlastný materiál (značka L). Ním sa označuje materiál o Ježišovom živote a učení, ktorý je iba v Lukášovom evanjeliu.
4. Mario Masini uvádza dva hypotetické písomné pramene lukášovských textov: ˝Evanjelium učeníkov˝ a ˝Máriino evanjelium˝ (nemyslí
sa tu na gnostické Evanjelium Márie Magdalény). Ako pôvodcov ˝Evanjelia učeníkov˝ navrhuje napríklad Pavla, ktorého Lukáš pravdepodobne sprevádzal, alebo Mateja a Barsabáša, s prímením Justus (Sk 1,23),
diakona Filipa, Barnabáša alebo ženy, ktoré boli prvými ohlasovateľkami evanjelia. Vychádzajúc zo skutočnosti, že v čase písania Lukášovho evanjelia Panna Mária už pravdepodobne nežila, uvádza hypotézu o
existencii spísaných Máriiných spomienok, ktoré by sa v tradícii mohli
nazývať ˝Máriiným evanjeliom˝ (porov. M asini, M.: Luca. Il vangelo
del discepolo. BRESCIA : Editrice Queriniana, 1988, s. 39-45). To však
nevylučuje skutočnosť, že sa Lukáš mohol s Máriou osobne stretnúť
oveľa skôr, ako napísal svoje evanjelium, čím by bolo možné vysvetliť
živú prítomnosť jej osoby v evanjeliu. Benedikt XVI. hovorí o tzv. ˝rodinných tradíciách˝, do ktorých zjavne patril i Máriin prínos a z ktorých
mohol Lukáš čerpať (porov. R atzinger, J. – Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský. Prológ. Ježišovo detstvo. Tretí diel. Trnava : Dobrá kniha, 2012,
s. 19-21).
5. Joseph A. Fitzmyer zastáva názor, že tzv. Proto-Lukáš je vlastne
kombináciou prameňa Q a L, do ktorého sa neskôr inkorporoval materiál Markovho evanjelia (porov. Fitzmyer, J. A.: The Gospel according
to Luke /I-IX/. New York : Doubleday, 1981, s. 89). Podľa Gérarda Rossého hypotéza o Proto-Lukášovi už nie je v popredí (porov. Rossé, G.: Il

Nové Horizonty

165

Štúdie

kompozícii evanjelia pracoval zrejme podľa blokov. Zakaždým sledoval jeden prameň a doplnil ho iným materiálom. Zhruba by sme mohli povedať, že markovský zdroj
prepracoval do troch veľkých blokov, ktoré dopĺňal tradíciami Q a vlastným materiálom.6
Napriek práci s rôznymi tradíciami a materiálmi je
osobný redakčný prínos evanjelistu nepopierateľný. V treťom evanjeliu je všade prítomný jeho štýl a slovník.7 Materiál, ktorý má k dispozícii, pozorne zarámcuje, nadväzuje na epizódy a podobenstvá vlastnými vysvetleniami, aktualizuje prijaté tradície a predstavuje ich podľa vlastnej
teologickej vízie s prítomnosťou leitmotívu ˝cesty˝, ktorý preniká celú verejnú činnosť Ježiša v treťom evanjeliu
(a Cirkvi v Skutkoch apoštolov). Skrátka, všetko sa stáva
˝lukášovským˝ vďaka pozornému opisu jednotlivých údajov a spôsobom, ako si evanjelista osvojuje všetko, čo prijíma z tradície. Prejavuje sa tak ako opravdivý služobník
Slova a pravý autor.8
Lukášov materiál
Ak by sme chceli charakterizovať Lukášov vlastný materiál na základe literárnych žánrov, tak v ňom – podobne ako v celom evanjeliu – nachádzame podobenstvá, zázraky, Ježišove výroky a reči i udalosti. Jeho najdôležitejšou súčasťou sú narácie (tvoria 82%), oveľa menej obohacuje diskurzívne časti tretieho evanjelia (18%).9 Spomedzi
ucelených naratívnych perikop jeho osobitného prameňa
pochádza päť správ o zázrakoch, šestnásť podobenstiev a
päť evanjeliových príbehov.10
Nie je jednoduché vyčleniť Lukášov vlastný materiál
čo najpresnejšie, lebo v redakčnej práci na treťom evanjeliu vidíme plynulý prechod od včlenenia celých statí až
po vkladanie viet a slov a ich väčšie či menšie prepracúvanie. Mnohé výlučné verše Sondergutu môžu pochádzať
od samotného evanjelistu, pomocou ktorých sa stáva evidentnou Lukášova redakčná tvorba, vyjadrujúca jeho liteVangelo di Luca. Commento esegetico e teologico. Roma : Città Nuova,
2006, s. 15).
6. Lk 3,1 – 6,19; 8,4 – 9,50; 18,15 – 24,11.
7. Lukášov slovník je z novozákonných spisov najbohatší a najpestrejší. Evanjelium obsahuje 2055 rôznych slov, z ktorých 971 sa len raz
vyskytuje v NZ a 352 slov, ktoré sa v ňom vyskytujú dvakrát. 90% jeho
slovníka je prítomný v Septuaginte, čiže v gréckom preklade SZ.
8. Porov. Rossé, G.: Il Vangelo di Luca, s. 16.
9. Porov. Müller, P.- G.: Evangelium sv. Lukáše: Malý Stuttgartský
komentář. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 16.
10. Ak by sme chceli načrtnúť okruhy Lukášovho osobitného materiálu, patria k nim: prológ (1,1 – 1,4) evanjelium detstva (1,5 – 2,52), šesť
celkov po Ježišovom detstve (3,18-20; 3,23-38; 4,17-21.23.25-30; 5,4-9a;
5,39), malá vsuvka (6,20 – 8,3), veľká vsuvka (9,51 – 18,14), sedem celkov
pred umučením (19,1-10; 19,39-40; 19,41-44; 20,18; 21,18.21b.22.24.28;
21,34-36; 21,37-38) a evanjelium umučenia a zmŕtvychvstania (22,3a;
22,15-18.19c-20; 22,27; 22,31-34; 22,35-38; 22,63-71; 23,6-12; 23,13-17;
23,27-32; 23,46.47b-49; 23,55-56; 24,13-35; 24,36-43).
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rárno-teologický zámer.11 Raymond E. Brown dosvedčuje:
„Lukáš je veľmi schopný prepisovateľ, preto je extrémne
ťažké rozhodnúť, koľko materiálu skomponoval sám evanjelista a koľko prebral z hotových tradícií či prameňov“.12
Je zrejmé, že Lukáš mohol vo svojom materiáli zreteľnejšie vyjadriť svoju teologickú víziu. Práve v jeho Sondergute, kde nemáme možnosť porovnania s paralelnými textami synoptikov, sa musíme opierať o vnútornú koherenciu celého diela. Preto je prínosné štúdium jeho vlastného
materiálu v kontexte s celým evanjeliom.13
Je nepopierateľné, že Lukášov vlastný materiál preukazuje istú kompaktnosť. Okrem častých starozákonných
alúzií, helenistickej otvorenosti a univerzalite, sa Lukáš
vo svojich vlastných statiach vyjadruje s antropologickou,
ba psychologickou citlivosťou. Okrem kognitívnej vnímavosti približuje aj emocionálnu dimenziu a motívy vystupujúcich postáv. Deje sa to opisom ich zmýšľania a cítenia,
napríklad prostredníctvom vnútorných monológov. Možno konštatovať, že Lukášov osobitný materiál sa vyznačuje emotívne podfarbeným slovníkom. Zdôrazňuje pozitívne emócie, hlavne radosť, pričom mu ide aj o jednoduchú
ľudskú radosť, na pozadí ktorej dominuje radosť z Mesiáša a zo spásy.14
Evanjelista predstavuje Ježiša nielen ako veľkého proroka a Spasiteľa, ale aj ako dokonalého človeka. Dokumentuje jeho nadhľad a poznanie úmyslov svojich adresátov. V
prvotnom hľadaní spoločných čŕt evanjeliových statí Sondergutu je dôležitým opakujúcim sa motívom Ježišova pozornosť voči chudobným a marginalizovaným. Práve Lukášov vlastný materiál robí z tretieho evanjelia evanjelium
prítomnosti, etiky, každodennosti, evanjelium vydedencov, ktorí sú teraz chudobní, teraz hladní a smädní. A na
tejto kategórii ľudí sa najviac uplatňuje Ježišovo zľutovanie, ktoré je obrazom Božieho milosrdenstva.15
Lukášovská ouvertúra
V prvých kapitolách tretieho evanjelia Lukáš nadväzuje na starozákonné očakávanie príchodu Mesiáša, ktoré
chce verne ohlásiť. Atmosféru Starého zákona s Novým
premostil kompozíciou dvoch skvostných chválospevov.
V Magnificate je vyjadrená pokračujúca prorocká novosť
chudoby a pokory, ako kontrastu so zmýšľaním antické-

11. Porov. Paffenroth, K.: The Story of Jesus according to L. Sheffield Academic Press, 1997.
12. Brown, R. E.: An Introduction to the New Testament, New York :
Doubleday, 1997, s. 265-267.
13. Porov. R adermakers, J. – Bossuyt, P.: Lettura pastorale del Vangelo di Luca, Bologna : Dehoniane, 1994, s. 5,113.
14. Radosť v Sondergute L je podčiarknutá v statiach z Ježišovho
detstva a tiež v 10,17-24; 15,1-32; 24,32.36-53.
15. Porov. R avasi, G. F.: Il Vangelo di Luca, Bologna : Centro Editoriale Dehoniano, 1999, s. 23.
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ho sveta. Do úst mladej Márie (Lk 1,46n)16 kladie Lukáš
dvojnásobné svedectvo o pokračovaní Pánovho milosrdenstva z pokolenia na pokolenie (v. 50), počnúc Abrahámom až po jeho potomkov naveky (vv. 54-55). Tak na pozadí Magnificatu zaznieva okrem Anninho chválospevu
(2 Sam 1,1-10) motív žalmu 118: Lebo jeho milosrdenstvo
trvá naveky (porov. Ž 136).
Prejavené Božie milosrdenstvo voči Alžbete narodením
Jána (v. 58) registrujú aj ostatní maličkí evanjelia: ich susedia a príbuzní. Zatiaľ čo Mária ospevuje Pánove vlastnosti, Zachariáš ohlasuje príchod nastávajúceho Božieho kráľovstva (Lk 1,68n). V jeho chválospeve nachádzame všetky hlavné témy Lukášovho evanjelia, respektíve
jeho osobitného materiálu: Božiu návštevu (v. 68) v príchode Spasiteľa (v. 69), ohlasovaného prorokmi (v. 70),
ktorý oslobodí (v. 71) a spasí ľud (v. 77) pre svoje milosrdenstvo (v. 72) a z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí
naše hriechy (v. 78), aby sme mali v pokoji (v. 79) účasť na
jeho ceste (vv. 76.79).17
Lukáš na vyjadrenie Pánovho milosrdenstva voči svojmu ľudu v Zachariášovom chválospeve používa nielen
grécky výraz eleos, zodpovedajúci hebrejskému chesed (v. 72), ale aj slovné spojenie dia splagchna eleos (v.
78)18, vzťahujúci sa okrem chesed aj na hebrejské rachamim od rechem, čiže materské vnútro, lono. Tento z oboch
slov odvodený výraz by sme mohli interpretovať ako milosrdenstvo s vnútorným pohnutím zľutovania, respektíve
milosrdné zľutovanie so záchvevmi materského lona. Práve vďaka takémuto milosrdenstvu Boh odpustí naše hriechy, a tým nám prináša spásu. Tak už Zachariášov chválospev definuje tretie evanjelium ako evanjelium odpustenia a spásy vďaka Otcovmu milosrdenstvu.
Mesiáš so zľutovným srdcom
Prvým zázrakom uzdravenia, či vlastne vzkriesenia
z Lukášovho osobitného materiálu je vzkriesenie naimského mladíka (7,11-17), ktorým poukazuje na Ježišovu
veľkú prorockú moc a ústredné postavenie chudobných
v jeho evanjelizačnej činnosti. V protiklade s Jánovým
evanjeliom, najväčší zázrak vzkriesenia uvádza Lukáš
hneď na začiatku Ježišovej verejnej činnosti ako ilustráciu
jeho programovej reči v nazaretskej synagóge. V nej ohlásil milostivý rok pre núdznych každého druhu (4,18-19;
porov. Iz 61,1-2). Poslucháči interpretovali jeho slová ako
milé, presnejšie preložené ako slová milosti (logoi tes cha16. V nasledujúcom texte článku pri citovaní Lukášovho evanjelia
použijeme iba číselné označenie kapitoly a veršov, okrem prípadov priameho porovnávania s inými biblickými autormi.
17. Podľa Giovanni Claudia Bottiniho je Ježiš Spasiteľ v centre teológie Lukášovho diela (Bottini, G. C.: Ježiš Kristus Spasiteľ. Biblicko-teologické aspekty Lukášovho diela. Ružomberok : KBD, 2013, s.
47-53).
18. Porov. Jer 31,20.
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ritos; v. 22), čiže ako slová, ktoré zjavia Božie milosrdenstvo. Nadväzujúc na Izaiáša chce Lukáš osobitným spôsobom poukázať, že Ježiš bude ten Mesiáš, ktorý sa zľutuje
nad každou ľudskou biedou. Aj keď sa evanjelista v celkovom pohľade vyhýba priraďovať Ježišovi intenzívne ľudské city, v centre tohto zázraku nachádzame opis Ježišovho súcitiaceho vnímania celej situácie vdovy, ktorej umrel jediný syn (uvidel), zľutovania (bolo mu ľúto, resp. pohlo sa mu vnútro) a konania na základe súcitu (pristúpil).
Sloveso bolo mu ľúto (esplagchniste)19, na ktoré v úvode
evanjelia nepriamo upozornil už Zachariášov chválospev
(porov. 1,78), eminentným spôsobom kvalifikuje city Ježiša, prirovnané k záchvevom lona ženy. Práve tento výraz Lukáš z materiálu spoločného so synoptikmi vynecháva a umiestňuje ho do tohto rozprávania, aby ho zdôraznil.
Tým je tento zázrak prototypom a zároveň kľúčom na pochopenie motivácie ostatných Ježišových uzdravení z Lukášovho vlastného materiálu, ako sú: uzdravenia žien od
zlých duchov a chorôb (8,2-3), uzdravenie zhrbenej ženy
(13,10-17), chorého na vodnatieľku (14,1-6), desiatich malomocných (17,11-19) a uzdravenie Malchusovho odťatého
ucha (22,49-51). Pri uzdravení desiatich malomocných Lukáš motív milosrdenstva zosilňuje tak, že kladie do ich úst
prosbu o Božie zľutovanie: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa (eleeson) nad nami!“ (17,13). Ak nepočítame zázraky uplatnené na ženách, ktoré nasledovali Ježiša, tak siedmy zázrak hojného rybolovu uprostred dňa (5,1-11) je z hľadiska súcitu s hladnými učeníkmi, ktorí celú noc nič nechytili, tiež prejavom Ježišovho zľutovania. V celkovom obraze
vidíme, že všetkých sedem zázrakov Sondergutu je priamo motivovaných Ježišovým milosrdenstvom.
Solidárny s marginalizovanými
Lukáš si dáva záležať na predstavení Ježišovho životného štýlu v chudobe, bez domova, v ustavičnom pohybe
na cestách v spoločnosti s učeníkmi, v blízkosti zástupom
a v neposlednej miere na hostinách s farizejmi a hriešnikmi. Predstavuje ho s konštantnou otvorenosťou pre celého
človeka a pristupuje k jeho rôznym dimenziám s prenikavou vnímavosťou, rešpektom a láskou.
Súčasťou tzv. malej lukášovskej vsuvky, umiestnený
v blízkosti dominantného zázraku vzkriesenia naimského mladíka, je príbeh o kajúcej a milujúcej žene (7,3650). Ilustruje na ňom nielen Ježišovu solidaritu, ale hlavne jeho postoje: otvorenosť, ústretovosť a predovšetkým
milosrdenstvo. A to dvojnásobne: krátkym podobenstvom
uprostred príbehu i odpúšťajúcou láskou voči žene, ba dokonca i jemnou trpezlivosťou voči Šimonovi.

19. Sloveso splagchnizomai (Lk 7,13) je slovesná odvodenina od
podstatného mena splagchnon (vnútro, črevá), mn. č. splagchna (porov.
Lk 1,78: dia splagchna eleos).
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Ďalším príkladom Ježišovho súcitu je milosrdenstvo
voči nepohostinným Samaritánom (9,52-56), ktorých
v protiklade s návrhom učeníkov odmieta potrestať ohňom. Iným príkladom jeho milosrdenstva je trpezlivá formácia svojich učeníkov (10,1-11.17-20.23), dokonca i žien
(8,1-3;10,38-42), čo bolo pre tú dobu nevídané. Neskôr je
to jeho ústretovosť voči Zachejovi (19,11-10), rozprávanie
o ktorom je iným veľkým príbehom konverzie a Ježišovho
milosrdenstva voči hriešnikom a exemplárnym príkladom
jeho zľutovania aj voči bohatým. Tretím kardinálnym lukášovským príbehom je rozprávanie o emauzských učeníkoch (24,13-35). V ňom Ježiš ako milosrdný pastier ide
hľadať svojich stratených učeníkov, ktorí sa vzďaľujú cestou nevery. Hľadaním, vysvetľovaním, lámaním chleba sa
im stal celkom blízkym.20 Evanjelista chcel týmto svojím
rozprávaním sprítomniť Ježišovo milosrdenstvo voči maloverným učeníkom aj po jeho vzkriesení, ktorí ho už nebudú môcť vidieť vlastnými očami. Celkovo môžeme sledovať, že Lukášov osobitný materiál prináša obraz Ježišovho milosrdenstva voči hriešnikom, či už ženám alebo
mužom a rovnako aj voči učeníkom, ktorí ho nasledovali.
Učiteľ milosrdenstva
Nové v Ježišovom posolstve o milosrdenstve, v porovnaní so Starým zákonom je, že je ohlásené definitívne a univerzálne pre všetkých, čo je zrejmé najmä z Lukášovho evanjelia. Pre Lukáša je milosrdenstvo dokonalosťou Božej podstaty.21 V alternatíve k Matúšovej výzve
k dokonalosti v programovej reči na hore (Mt 5,48), Lukáš uvádza vlastnú verziu: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (6,36), čím anticipuje celkový tón svojho
evanjelia. Milosrdenstvo, ktoré tretie evanjelium ohlasuje,
je v umožnení spásy predovšetkým pre vyčlenených, pre
hriešnikov, ako dobrá zvesť zasahujúca srdce, ktorú už pri
Ježišovom narodení spievali anjeli: „Dnes sa vám ... narodil Spasiteľ...“ (2,11).
Ak odhliadneme od veľmi krátkeho podobenstva
o dvoch dlžníkoch, ktoré je súčasťou príbehu o kajúcej
žene, prvým samostatným podobenstvom Lukášovho
vlastného materiálu je príbeh o milosrdnom Samaritánovi
(10,30-37), ktorý spolu s podobenstvom o márnotratnom
synovi (15,11-32) tvorí náukové jadro Lukášovho evanjelia
milosrdenstva. Môžeme povedať, že milosrdenstvo ospevované na jeho začiatku Máriou a Zachariášom sa konkretizuje práve v týchto príbehoch.22 V oboch kľúčových podobenstvách o milosrdenstve sa Lukáš vracia k ústredné20. Okrem uvedených príbehov z Lukášovho osobitného materiálu
treba spomenúť perikopy o rozoslaní sedemdesiatich dvoch učeníkov
(10,1-12) a rozprávanie o Márii a Marte (10,38-42).
21. Porov. K asper, W.: Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia –
kľúč ku kresťanskému životu, Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2015, s. 90-91.
22. Porov. Bosetti, E. M.: Luca evangelista della misericordia. In:
Luca – alcuni percorsi. Atti “delle giornate del vangelo” a cura del CAB
diocesi di Carpi, Reggio Emilia : Edizioni san Lorenzo, 1998, s. 67-83.
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mu umiestneniu slovesa bolo mu ľúto (esplagchniste; porov. 1,78), a teda aj ku konaniu Ježiša pri vzkriesení naimského mladíka. V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi Ježiš učí, že treba správne vidieť (v. 33b), zľutovať
sa (v. 33c) a na základe videného a precíteného konať (vv.
34-35). A tak na otázku zákonníka dáva jedinú logickú
odpoveď, že blížnym je ten, kto prejaví milosrdenstvo (v.
37). V podobenstve o márnotratnom synovi Lukáš ukazuje, že presne takýto postoj má Otec voči hriešnikom (porov. 15,1-3), čiže vidí a je mu ľúto stratených synov (esplagchniste; 15,20b; porov. 1,78), ktorí sa po obrátení majú
na neho podobať (porov. 6,36).
Významným podobenstvom Sondergutu z tohto hľadiska je rozprávanie o farizejovi a mýtnikovi (18,9-14), ktoré
ukazuje, že jedinou podmienkou prijatia milosrdenstva, je
túžba po ňom: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Totiž uznanie, že človek milosrdenstvo Božie potrebuje, ba
je naň odkázaný (porov. 5,31).
Ďalšie podobenstvá s témou blízkou milosrdenstvu z
Lukášovho osobitného materiálu sú: o dvoch dlžníkoch
(7,41-42); o neplodnom figovníku (13,6-9); o stratenej
drachme (15,8-10); o sudcovi a vdove (18,1-8). Celkove zo
šestnástich podobenstiev Sondergutu je sedem zameraných na Božie milosrdenstvo a dve sú negatívnym príkladom nedostatku milosrdenstva, čiže tvrdosti srdca človeka (o bohatom roľníkovi: 12,16-21 a o boháčovi a Lazárovi: 16,19-31).23 Námet milosrdenstva v sebe nepriamo obsahujú aj podobenstvá o neodbytnom priateľovi (11,5-8)
a nepoctivom správcovi (16,1-8).
Tvár Otcovho milosrdenstva
Udalosti umučenia sú v Lukášovom osobitnom materiáli opísané v neobyčajne miernom duchu. Iba u Lukáša nachádzame dvojnásobne uvedenú ľútosť Ježiša nad Jeruzalemom.24 Ježišov nárek nad Jeruzalemom opätovne dokumentuje Lukáš aj vo vlastnom materiáli ako jeho plač nad
blížiacou sa skazou vyvoleného mesta (19,41-44). Ježišovo
zľutovné srdce dosvedčuje i jeho modlitba za Petra (22,3134) a na ceste s krížom sa jeho súcit obracia aj k plačúcim
ženám (23,27-29).25
Lukášov opis Ježišovho umučenia a smrti sa prejavuje osobitosťou, ktorá perfektne zodpovedá jeho vlastnému
štýlu. Po dvojnásobnom výsmechu Ježiša, aby spasil seba
(vv. 35.37; v slovenskom preklade sa uvádza zachránil) sa
23. Na druhej strane príklad prijatia Lazára do Abrahámovho lona
(16,19-31) je svedectvom Božieho milosrdenstva. Ostatné lukášovské podobenstvá sa venujú rôznym témam: bdelosti (12,35-38), prvému a poslednému miestu (14,7-11), stavbe veže a chystaniu sa do boja
(14,28-32), predvídavosti (16,1-8) a skromnosti (17,7-10).
24. Lk 13,34-35 je súčasťou synoptického materiálu.
25. Niektorí autori uvádzajú ako prejav Ježišovho milosrdenstva aj
spriatelenie sa Herodesa s Pilátom jeho nepriamym pričinením (23,12).
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v udalostiach okolo jeho osoby naďalej vyznačuje odpúšťaním, milosrdenstvom a láskou k nepriateľom, čo Lukáš
podčiarkuje kľúčovou Ježišovou vetou z kríža: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (23,34).26 Miernosť Ježiša
zdôrazňuje jeho pochopením pre nevedomosť veľkosti konaného zla zo strany popravcov.
V opise posledných momentov Ježišovho umučenia je
v popredí Ježišova extrémna solidarita s hriešnikmi a zároveň úplná dôvera v Otcovo milosrdenstvo.27 Lukášovskej vízii plne zodpovedá aj Ježišov dialóg so spoluukrižovaným zločincom: „Veru, hovorím ti: „Dnes budeš so
mnou v raji“.“ (23,43). Pravdivé vyznanie vlastnej hriešnosti otvorilo zločincovi spásu. A napokon Lukáš neuvádza Ježišovo zvolanie opustenosti. Nahrádza ho dôveryplnou modlitbou: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ (v. 48). Práve často zdôrazňovaný pojem Otca
u Lukáša je veľmi úzko spätý s dôverou v Božie zmilovanie.
Aj správa o Ježišovom vzkriesení je poznačená štýlom tretieho evanjelistu. Jednak Lukášovým príbehom
o emauzských učeníkoch, ktorý sme už spomenuli. Keď
sa potom Ježiš zjavuje v strede medzi učeníkmi, ukazuje
im nielen svoje ruky, ale i nohy a dokonca si medzi nimi
pýta niečo na jedenie, aby tak uľahčil ich vieru vo svoje skutočné vzkriesenie (24,36-43). A ako to už predpovedal Zachariáš, deleguje ich vo svojom mene hlásať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom (24,47),
aby každý človek mohol osobne zakúsiť hĺbku jeho milosrdenstva (1,78).
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álny ľudský súcit Ježiša voči akémukoľvek utrpeniu človeka. Môžeme preto hovoriť o konštantnom súcite Ježiša voči človeku. Lukášov osobitný materiál teda aktualizuje Ježišovo učenie o milosrdenstve jeho skutkami a súčasne pozýva k jeho aktualizácii aj čitateľa: „Buďte milosrdní...“ (6,36).
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Záver
Postupným štúdiom Lukáša sa stále väčšmi odkrýva
aktuálnosť tretieho evanjelia, ktorá sa prejavuje v miere, v akej sa odhaľujú charakteristiky autorovej teológie i
antropológie. Ak by sme chceli zhrnúť Lukášovo svedectvo v jeho osobitnom materiáli z hľadiska milosrdenstva,
tak sa naň zameriava v podobenstvách, zázrakoch, udalostiach i výrokoch Ježiša. Podľa Lukáša je evidentné, že
podstatou Ježišovho konania boli skutky milosrdenstva28
a ťažiskom jeho náuky učenie o milosrdenstve, a teda že
jadrom jeho evanjelizácie bolo žité a poskytované milosrdenstvo. Tento Ježišov leitmotív konania a učenia vyplýva z jeho poslania od Otca: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (19,10). Čiže z plánu Božieho milosrdenstva, ktorému je Ježiš verný, pričom evanjelisti, hlavne Lukáš, jasne naznačuje aj konkrétny a aktu-
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26. Potvrdenie tohto niektorými exegétmi zneisťovaného Ježišovho
výroku nachádzame aj v Sk 3,17.
27. Porov. Rossé, G.: Il Vangelo di Luca, s. 978-984.
28. V Biblii sa milosrdenstvo spája vždy s konkrétnym konaním (porov. Varšo, M.: Abdiáš, Jonáš, Micheáš : Komentáre k Starému zákonu.
II. zväzok. Trnava : Dobrá kniha, 2010, s. 281).

Nové Horizonty

169

Štúdie

Marcel Cíbik

Sv. Irenej - obranca jednoty Cirkvi
a kresťanskej viery proti gnostikom
Saint Irenaeus – Defender of the Unity of the Church and Christian Faith Against Gnostics
Saint Irenaeus, bishop of Lyons, is a great Christian figure of the last quarter of the 2nd century. In his principal
apologetic work ‘Against Heresies’ he defended the Church, orthodox faith, and fought against various heretical
Gnostic sects. The central point of his theology is the unity and goodness of God, the unity of Jesus Christ, in opposition to Gnostic theories of God in several divine emanations (Aeons). His emphasis on the unity of God is reflected
in the corresponding emphasis on unity of salvation history, unity of the Old and New Testaments. He was not
only a champion of orthodoxy against Gnostic heresies, but also acted as a mediator between Eastern and Western
Churches in the dispute over the time of celebrating Easter. As one of the first great Christian theologians, he emphasized the importance of the apostolic tradition which is faithfully preserved in all the churches in different cities of
the world through regular apostolic succession of bishops. This apostolic tradition ensures a correct interpretation
of the Holy Scriptures against heretical speculations.

Úvod
Irenej Lyonský patril medzi najdôležitejších teológov 2.
storočia po Kr. Nakoľko bol žiakom sv. Polykarpa, ktorého v mladosti počúval,1 mal spojenie aj s apoštolským obdobím. Svoj život zasvätil predovšetkým boju proti gnostickým bludom 2 a odmietnutiu ich špekulácií. Napokon
zomiera ako mučeník.3
Čo to vlastne bol ten gnosticizmus? Išlo o spoločný názov rôznych filozoficko-náboženských systémov, ktoré sa
týkali spásy človeka. Tvrdili, že jedinou cestou spásy je
dosiahnutie vyššieho stupňa poznania, ktoré však nie je
dostupné každému človeku, ale je vyhradené iba určitej
skupine ľudí. Gnosticizmus presadzoval teologický dualizmus medzi stvorením a vykúpením, popieral skutočné vtelenie Ježiša Krista (doketizmus), oddeľoval vieru
od udalostí dejín spásy, popieral náuku o fyzickom účinku sviatostí, šíril teórie, podľa ktorých Boh vytvoril svet
prostredníctvom emanácie a v neposlednom rade hlásal dosiahnutie spásy prostredníctvom oslobodenia sa od

1. Irenej podáva osobné svedectvo, že vo svojom mladom veku poznal a počúval učenie Polykarpa, ktorý mal vtedy veľmi veľa rokov a
zomrel mučeníckou smrťou. Porov. Irenej Lyonský: Adversus haereses
III,3,4. In: Contro le eresie e gli altri scritti, Bellini, E. (ed.), Milano :
Jaca Book 2003, s. 219; porov. aj Euzébius Cézarejský: Historia ecclesiastica V,20,4-6. In: Storia ecclesiastica, vol. I, Migliore, F. - Borzì, S.
(ed.), Roma : Città Nuova 2001, s. 294-295.
2. V kresťanskom chápaní heréza (αἵρεσις) sa vzťahuje na negovanie
náuky, ktorá definuje identitu špecifickej komunity. Porov. Grech, P.:
Criteri di ortodossia ed eresia nel N.T. In: A a.Vv.: Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, Roma : Institutum Patristicum Augustinianum
1985, s. 583.
3. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 19972, s.
255-257. Podrobnejší Irenejov životopis pozri: Cíbik, M.: Regula veritatis, ostensio ex Scripturis a consonantia u sv. Ireneja Lyonského. In:
«Nové horizonty» 4, roč. VII (2013), s. 181-182.
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hmoty a návratom do pôvodného božského princípu. Svoj
najväčší rozkvet dosiahol v 2. storočí po Kr.4
Učenie gnosticizmu sa stalo pôvodcom mnohých heréz
všetkých čias a vo svojej podstate je úplne cudzie kresťanstvu, pretože popiera základný pilier kresťanskej viery:
vieru v skutočné božstvo Ježiša Krista. Toto bludné učenie malo od začiatku veľa stúpencov. Cirkev, spoznajúc v
ňom veľké nebezpečenstvo (porov. Ef, Kol, 1 a 2 Tim, 2 Pt,
Júd), odmietla ho ako škodlivé. Z veľkých teológov, ktorí
boli odporcami gnosticizmu treba predovšetkým spomenúť sv. Ireneja, Hypolita Rímskeho a Origena.5
V tomto mojom príspevku sa sústredím na sv. Ireneja,
na jeho hlavný motív, ktorý dominuje v celom jeho diele:
princíp jednoty a celistvosti.6
Novosť heréz
Irenej sa odvoláva na Polykarpa, ktorý bol nielen žiakom apoštolov a stretával sa s mnohými, ktorí videli Pána,
ale sám bol ustanovený apoštolmi za biskupa v Smyrne
v Ázii. On vyučoval stále len to, čo sa naučil od apoštolov; čiže ide o veci, ktoré Cirkev odovzdáva a ktoré sú pravé. O týchto veciach svedčia všetky cirkvi v Ázii a všetci
tí, ktorí až do dnešných dní nasledovali po Polykarpovi,
ktorý bol vierohodným svedkom kresťanskej pravdy viac
ako tí, ktorí šírili bludné učenie. Apoštoli a ich žiaci si dávali veľký pozor, aby ani slovami nekomunikovali s tými,
ktorí falšovali pravdu, ako hovorí aj sv. Pavol (porov. Tit
4. Porov. Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied. Rím : SÚSCM 1992, s. 420.
5. Porov. Vragaš, Š. a Kol.: Teologický a náboženský slovník, vol. I,
Trnava : SSV 2006, s. 167-168.
6. Porov. Bellini, E.: Introduzione. In: Ireneo di Lione, Contro le eresie e gli altri scritti, s. 33.
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3,10-11). Skalopevným dôkazom je to, že jedna a tá istá je
tradícia a viera apoštolov, ktoré boli uchované a odovzdávané prostredníctvom apoštolskej postupnosti (successio
apostolica). Čiže apoštoli menovali biskupov za svojich
nástupcov v kresťanských komunitách, ktorí ohlasovali
pravdu a nie hlúposti, ako to robia gnostici.7
Irenej zvýrazňuje starovekosť apoštolskej viery na rozdiel od bludného učenia, ktoré prišlo až neskôr. Cirkev
bola panenská a čistá, čo sa týka ohlasovania posolstva
spásy. Hoci boli už prítomní nepriatelia spásy, ale nevystupovali, lebo žili apoštoli a ich žiaci, ktorí na vlastné
uši počúvali Božiu múdrosť. Ale až potom povstali falošní
učitelia, ktorí šírili herézy, využívali to, že už nežil žiadny apoštol a snažili sa nahradiť ohlasovanie pravdy falošným poznaním.8 Heretici sú iba novátormi, ktorí sú slepí
vo vzťahu k pravde a nachádzajú sa mimo správnej cesty.9
Medzi tými, ktorí ohlasovali tieto herézy boli Valentín,
Marcion a iní gnostici.10
Aby lyonský biskup mohol vyvrátiť systematickým spôsobom bludné učenia svojich odporcov, hovorí, že najskôr
musí poznať vyčerpávajúcim spôsobom ich korene a ich
náuku, ktorú hlásajú. Preto aj jeho prvá kniha diela pojednáva o tejto problematike.11 Z tejto jeho kritickej a podrobnej analýzy vyplýva, že gnostici nepochopili dobre Sväté písmo. Ich náuka sa nezhoduje s tou, ktorú hlásali proroci, Pán a apoštoli. Chvália sa, že oni majú väčšie poznanie ako ostatní. Menia správny výklad posvätných textov, uchyľujú sa k absurdnej interpretácii a obratným spôsobom to prispôsobujú na svoje bludné tézy.12 V prípade
gnostikov nemôžeme hovoriť o homogénnom celku, pretože jednotlivé gnostické systémy nie sú jednotné, ale je
veľa protikladov medzi nimi. Používajú a odvolávajú sa
na Bibliu, ale všetko vysvetľujú tak, aby to zodpovedalo

7. Porov. Adversus haereses III,3,1-4,2, s. 218-221; porov. aj IV,33,8,
s. 377; V,20,1, s. 448-449.
8. Euzébius Cézarejský, Historia ecclesiastica III,32,7-8. In: Storia
ecclesiastica, vol. I, s. 181; porov. aj IV,22,4, s. 228.
9. Porov. Adversus haereses V,20,1, s. 448.
10. Porov. Tamže, III,4,2-3, s. 221; Euzébius Cézarejský, Historia
ecclesiastica IV,22,5, s. 228. V polovici 2. storočia po Kr. hlavnými protagonistami gnosticizmu boli jeho dve veľké postavy: Valentín a Marcion. Porov. Sesboüé, B.: Primi discorsi italiani e tradizione della fede.
In: Sesboüé, B.- Wolinski, J.: Storia dei dogmi, vol. I, Casale Monferrato : Piemme 20002, s. 33.
11. Porov. Adversus haereses I,22,2, s. 98; porov. aj II, Praef. 1-2, s.
121-122.
12. Porov. Tamže, I,3,6, s. 56; I,8,1-9,5, s. 64-71; porov. aj I, Praef. 1,
s. 49; I,20,2-3, s. 94-95; III,24,2, s. 296.
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ich výmyslom.13 Preto nemôžu byť strážcami pravej viery v jedného Boha, Otca všemohúceho a v jedného Ježiša Krista, Božieho Syna, pretože sa vzdialili od kresťanskej pravdy.14 Preto tí, ktorí takýmto spôsobom rozbíjajú
jednotu Cirkvi, sú zbavení Božej lásky, sledujú len svoje
vlastné záujmy a rozdeľujú Kristovo telo.15
Jeden Boh
Pod zámienkou poznania vzďaľujú veriacich od Toho,
ktorý stvoril a usporiadal celý svet. Akoby chceli dokázať, že existuje niečo väčšie a vyššie ako Boh, ktorý povolal k existencii nebo, zem a všetko to, čo obsahujú (porov. Ex 20,11; Ž 146,6; Sk 4,24). Vďaka ich výrečnosti mýlia mnohých ľudí, aby nevedeli rozlíšiť falošné od pravého.16 Zo Svätého písma, ktoré charakterizujú po svojom
- ako už bolo vyššie povedané, že nemajú jednotný výklad posvätných textov - sa javí ich systém myslenia, ktorý nesie v sebe dualizmus. Odlišujú tzv. nebeský (nadradený) svet od sveta pozemského (druhoradého). Prvý bol
stvorený najvyšším, nepoznaným a nepochopiteľným Bohom Otcom,17 z ktorého pochádzajú (emanáciou) mnohé
bytia (tzv. eóny), ktoré sa postupne od neho vzďaľujú a
ktoré tvoria svet dokonalosti (pleromu).18 Vo všeobecnosti
hovoria o 30 eónoch,19 ale niektorí aj o sérii nespočetných

13. Porov. Tamže, II, Praef. 1, s. 121.
14. Porov. Tamže, I,3,6, s. 56; porov. aj I, 22,1, s. 97-98.
15. Porov. Tamže, IV, 33,7, s. 377.
16. Porov. Tamže, I, Praef. 1, s. 49.
17. Niektorí gnostici tvrdia, že nižší anjeli a stvoriteľ sveta boli stvorení prvým Otcom prostredníctvom dlhej postupnosti. Porov. Irenej Lyonský, Adversus haereses II,2,3, s. 126. Irenej odmieta tézu valentiniánov o nadradenej pozícii pleromy voči Bohu stvorenia, pretože takýmto spôsobom by sa vzdal kresťanského monoteizmu ako i samotného
konceptu Boha. Porov. Drobner, H. R.: Patrologia, Casale Monferrato :
Piemme 20022, s. 182.
18. Predovšetkým treba povedať, že gnostici prevzali túto koncepciu
zo starovekých orientálnych mytológií, podľa ktorých eóny sú personifikované abstraktné koncepty, ktoré vychádzajú priamo z Boha, majúc
však formu stále menej dokonalú, alebo sú to produkty pre nasledujúce
generácie párov, z ktorých iba tá prvá má svoj pôvod priamo v Bohu. Súhrn všetkých eónov tvorí plnosť (pleromu), čiže akýsi nevyhnutný medzičlánok medzi nedostupným božím bytím a stvorením. Porov. Gennaro, G.: Eone. In: A a. Vv.: Enciclopedia Cattolica, vol. V, Firenze : Casa
editrice G.C. Sansoni 1950, s. 402.
19. Valentínova teogónia tridsiatich eónov nemá nič spoločné s učením o trojičnom tajomstve. Okrem iného ich bludná náuka totiž nenecháva žiadny priestor ľudskej slobode. Porov. Sesboüé, B.: Primi discorsi italiani e tradizione della fede. In: Sesboüé, B.- Wolinski, J.: Storia
dei dogmi, vol. I, s. 35.
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eónov. Pozemský svet20 a človeka stvoril zase tvorca (demiurg), čiže eón, ktorý bol emanovaný pádom a nemá nič
spoločné s najvyšším Otcom nadradeného sveta. Obaja sú
si cudzími, ba až nepriateľskými a je medzi nimi neprekonateľná vzdialenosť. Jeden je dobrý a nepoznaný pred
Kristovým príchodom, zatiaľ čo druhý je spravodlivý, poznaný a ohlásený Zákonom a prorokmi. Irenej však namieta, že Boh, ktorý súdi a nie je zároveň dobrým, nie je
Bohom, lebo mu chýba dobrota. A to isté platí aj naopak.
Bolo by absurdné prijať existenciu iných božstiev alebo
prostredníkov, pretože ak by boli dvaja, boli by nedokonalí a nikto z nich by nebol Pánom všetkého. Heretici hovoria len jazykom o jednote, ale sú to iba prázdne slová,
plné falošných myšlienok. Preto lyonský biskup argumentuje, že je len jeden všemohúci Boh, jeden Pán, tvorca a je
ním Otec, ktorý stvoril všetko z ničoho (porov. Ex 20,11;
Ž 33,6; 146,6; Jn 1,3; Sk 4,24; 14,15). Proroci ho ohlasovali, Kristus zjavil, apoštoli oznamovali a Cirkev verí v
neho. Irenej sa snaží poukázať na to, že nie je rozdiel medzi bohom stvoriteľom a bohom, pánom sveta. Tzv. demiurg, tvorca a stvoriteľ sveta nie je nikto iný ako jediný Boh
Otec. Preto ani svet nebol stvorený anjelmi, inou mocou,
princípom, pleromou alebo iným bohom, ale Otcom skrze
Slovo podľa jeho vôle a múdrosti. Buď je len jeden Boh,21
ktorý všetko stvoril alebo je ich veľa, ale tí potom majú
svoj začiatok a koniec. Ten, čo stvoril svet, stvoril aj človeka a je to ten istý ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba (porov. Ex 3,6), okrem neho niet žiadneho iného (porov. Dt
6,4). On je Otcom nášho pána Ježiša Krista.22
20. Podľa niektorých gnostických predstáv je tento hmotný svet zlý,
pretože je produktom akéhosi úpadku, a preto ho treba prekonať alebo zavrhnúť. Porov. K atechizmus K atolíckej Cirkvi 285, Trnava : SSV
1999, s. 80.
21. Irenej potvrdzuje aj v inom svojom diele, že je len jeden Boh
Otec, ktorý je nestvorený, neviditeľný, transcendentný a ktorý všetko
stvoril skrze svoje Slovo a Ducha, ktorý je Božím Synom. Heretici opovrhli skutočným Bohom a urobili si bôžikov z falošných božstiev, mysliac si pritom, že našli veľkú pravdu. Porov. Irenej Lyonský, Demonstratio apostolicae praedicationis 4-5. In: Contro le eresie e gli altri
scritti, Bellini, E. (ed.), Milano : Jaca Book 2003, s. 489-490; porov. aj
47, s. 508; 99, s. 527.
22. Porov. Adversus haereses I,5,2-5, s. 59-60; I,10,1, s. 73; I,10,3, s.
74-75; I,19,1-2, s. 93; I,20,3, s. 94-95; I, 22,1, s. 97-98; I, 27,1-2, s. 106;
I,35,4, s. 211; II,1,1-5, s. 123-125; II,2,1-3,2, s. 125-128; II,5,1-4, s. 130132; II,9,1-2, s. 137-138; II,16,3, s. 156; II,19,9, s. 169; II, 28,4, s. 189;
II,30,9, s. 199; II, 31,1, s. 200; II, 34,2, s 207; III,1,2, s. 217; III,3,3, s.
219; III,4,2, s. 220; III,6,1-11,1, s. 225-238; III,11,2, s. 239; III,12,2, s.
245; III,12,12, s. 252-253; III,16,6, s. 268; III,24,1-25,7, s. 295-299; IV,
Praef. 3, s. 303; IV,1,1-7,4, s. 305-317; IV,12,5, s. 327; IV,19,1-3, s. 343344; IV,20,1-8, s. 345-350; IV,24,1, s. 358; IV,27,4, s. 366; IV,28,2, s. 367;
IV,33,2-3, s. 375-376; IV,34,5, s. 384; IV,35,4, s. 386; IV,40,1, s. 402; V,4,1,
s. 417; V,18,2, s. 446. Irenej nepoužil termín τριάς ako jeho súčasník Teofil, aby definoval jediného Boha v troch osobách. On kládol dôraz na
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Jednota medzi Starým a Novým zákonom
Tento bod úzko súvisí s predchádzajúcim. Gnostické
učenie hovorí, že je protiklad medzi Mojžišovým zákonom (Starým zákonom) a učením evanjelia (Nový zákon).
Irenej zdôrazňuje, že nikdy sa neusilovali hľadať príčiny
odlišnosti medzi dvoma zákonmi, pretože sú zbavení Otcovej lásky a naplnený pýchou. Niektorí z heretikov si nárokujú byť tými, ktorí rozhodujú o tom, ktoré biblické spisy môžeme považovať za autentické (Pavlove listy a Lukášovo evanjelium) a ktoré nie. Niektoré knihy totiž vôbec neprijímajú.23 Myslia si, že sú niečo viac ako apoštoli, že sú múdrejší a čistejší, a pritom si vymysleli, že je
ešte aj iný boh. Ich učenie je neprijateľné aj z toho dôvodu, že potvrdzujú existenciu dvoch bohov, ktorí sú od
seba oddelení. Boh Otec, ohlasovaný Ježišom Kristom
je dobrý a láskavý, zatiaľ čo druhý boh, ktorý je stvoriteľom, je zlý, ba dokonca je autorom zla, vojen, nestály
vo svojich rozhodnutiach a je aj v protiklade so sebou samým. Toto však svedčí o tom, že nepoznajú dobre Bibliu a Božiu ekonómiu. My však tvrdíme, že medzi Starým
a Novým zákonom je jednota (unitas) a harmónia (consonantia).24 Obidva testamenty pochádzajú totiž od jedného a toho istého Boha, pretože neexistuje iný boh, ktorý by stvoril všetko. Ale ak sa niekto vzdiali od Stvoriteľa všetkých vecí a prijme, že stvorenie sveta bolo urobené iným bohom alebo prostredníctvom iného boha, nevyhnutne sa nachádza v absurdnosti a protikladoch. Je len
jeden Boh, ktorý stvoril všetky veci. Jeho Syn nás naučil
volať ho Otcom. Boh sa staral o svoj ľud ako o svoju vinicu. Hovoril k nim prostredníctvom patriarchov, Mojžišovho zákona a napokon k nim poslal svojho Syna. Aj všetci
apoštoli učili, že hoci sú dva zákony v dvoch národoch, je
ale iba jeden Boh, ktorý ich dal na osoh ľuďom, aby verili v neho. Jedným slovom Mojžišov Zákon a učenie evanjelia sú dve etapy jedného rastu.25 Nová zmluva bola poznaná a predpovedaná už prostredníctvom prorokov. Rov-

iný aspekt v boji s gnostikmi: a to na identitu jediného a skutočného
Boha so stvoriteľom sveta a Otcom Božieho Slova. Porov. Quasten, J.:
Patrologia, vol. I, s. 263.
23. Marcionisti, ktorých zakladateľom bol Marcion, odmietali všetky knihy Starého zákon a z Nového uznávali iba Pavlove listy a časť
Lukášovho evanjelia, ktoré pomenovali ako Marcionovo evanjelium.
Okrem iného odsudzovali manželstvo a všetko, čo má nejaký vzťah
k hmote. Porov. Vragaš, Š. a Kol.: Teologický a náboženský slovník,
vol. II, Trnava : SSV 2008, s. 46.
24. Porov. Adversus haereses III,12,12, s. 252-253; porov. aj I, 27,1-2,
s. 106.
25. Porov. Tamže, IV, 9,1, s. 319-320; IV,11,1-4, s. 323-325; IV,32,1-2,
s. 373-374; IV,36,1-2, s. 387-389.
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nako proroci ohlasovali aj toho, ktorý ju mal zrealizovať
podľa Božej vôle. Boh totiž zjavil ľuďom čo chcel, aby tí,
čo veria v neho, mohli napredovať a prostredníctvom obidvoch zmlúv rásť v napĺňaní spásy.26 Evanjelium 27 završuje Mojžišov zákon. Rovnako aj Ježiš Kristus neprišiel zrušiť Zákon, ale ho naplnil a rozšíril (porov. Mt 5,17).28 Preto aj podobenstvá a obrazy Starého zákona sa majú interpretovať vo svetle zjavenia Ježiša Krista (porov. Jer 23,20;
Dan 12,4.7). Rovnako aj posvätné texty majú byť čítané
pod vedením biskupov, ktorí sú v Cirkvi, sú nástupcami
apoštolov a dostali istý dar pravdy (charisma veritatis certum). Zatiaľ čo ostatní sú heretici a schizmatici, lebo sa
oddelili od pôvodnej postupnosti, vyučujú falošné učenie,
sú plní pýchy a usilujú o svetskú slávu. Preto nemôžu dospieť k pravde.29
Jeden Ježiš Kristus

Marcel Cíbik

osvecuje každého človeka, Spasiteľom, lebo človek sa sám
nemôže spasiť. Narodil sa z Panny z Dávidovho potomstva, vzal si telo pre našu spásu, prebýval medzi ľuďmi,
svojím utrpením a ukrižovaním za Poncia Piláta nás zmieril s Bohom, bol vzkriesený, sedí po pravici Boha, v sláve
príde ako sudca, ktorý dobrých spasí a uvrhne do večného
ohňa (porov. Mt 25,41) tých, ktorí prekrúcali pravdu, opovrhovali jeho Otcom a jeho príchodom. Aj keď mu dávame rôzne pomenovania, stále ide o jednu a tú istú osobu.32
On, ako Božie Slovo, bol stále pri Otcovi ešte pred stvorením sveta, zjavoval sa patriarchom a prorokom a priniesol nám poznanie iba jedného Otca. On bol poslaný a prišiel k nám. Otec sa stal viditeľným práve vo svojom Synovi. Iba v ňom sa splnili všetky starozákonné proroctvá.33
Jednota Cirkvi a obsahu ohlasovania
Lyonský biskup hovorí, že nemusíme hľadať pravdu
u iných, ale predstavuje Cirkev ako nevyčerpateľný poklad, z ktorého veriaci môžu ľahko získať pravdu.34 Heretici si myslia, že nájdu niečo nadradené pravde, kráčajú po neistých cestách a majú o tých istých argumentoch raz takú a potom zase inú mienku. Je to ako keď slepý vedie slepého. Výsledkom je to, že spadnú do priepasti nevedomosti (porov. Mt 15,14). Hoci stále hľadajú pravdu, nikdy ju nenájdu (porov. 2 Tim 3,7). Preto treba odmietnuť ich náuku, priľnúť k Cirkvi, piť mlieko z jej lona,
sýtiť sa jej posvätnými textami. Cirkev je rajom umiestneným na tomto svete.35

Gnostici, odvolávajúc sa na svoje poznanie, akoby svojou náukou rozdeľovali Ježiša Krista. Hovoria, že iný je
Kristus, iný Jednorodený, iný Spasiteľ, iný Ježiš, iné Slovo. Prichádzajú v ovčom rúchu, pretože hovoria o jednom
Ježišovi Kristovi, ale predsa ho delia svojou náukou. Preto sú to vo vnútri draví vlci (porov. Mt 7,15). Ich učenie je
nebezpečné, pretože hovoria o mnohých bohoch, mnohých
Otcoch a rozdeľujú aj na mnohé spôsoby Božieho Syna.30
Keby tomu tak bolo, svätý apoštol Ján by nám to bol napísal. On a rovnako aj ďalšie tri evanjeliá nehovoria nič o
výmysloch heretikov, ale potvrdzujú (porov. 1 Jn 5,1), že
je len jeden všemohúci Boh a jeden Ježiš Kristus, skrze
ktorého bolo všetko stvorené. Tento Ježiš Kristus je aj Božím Synom,31 Pánom, Slovom, Životom, Jednorodeným,
stvoriteľom sveta, Bohočlovekom, pravým Svetlom, ktoré

Harmónia36 sa prejavuje aj v tom, že Cirkev, ktorá je rozšírená po celom svete, prijala apoštolské posolstvo a vieru,
uchováva ich s veľkou starostlivosťou, ohlasuje ich, vyu-

26. Porov. Tamže, IV,9,3, s. 321; IV,11,3, s. 324; IV,11,3, s. 324.
27. Rovnako aj štyri evanjeliá si neprotirečia, ale je medzi nimi harmónia. Dá sa to vysvetliť ako výsledok pôsobenia Božieho Ducha. Porov. Adversus haereses III,11,8, s. 242-243.
28. Porov. Adversus haereses IV,12,1-13,3, s. 325-329.
29. Porov. Tamže, IV,26,1-4, s. 360-362.
30. Porov. Tamže, III,16,1, s. 263; III,16,8, s. 268-269; IV, Praef. 3, s.
303-304; IV,33,2-3, s. 375-376; IV,35,4, s. 386; porov. aj I,7,2-3, s. 63-64;
I,9,2, s. 69; I,10,3, s. 74; I,15,3, s. 86; II,19,9, s. 169; III,11,1-6, s. 238-241;
III,17,4, s. 272-273; IV,12,5, s. 327; IV,35,4, s. 386; Demonstratio apostolicae praedicationis 43, s. 506; 47, s. 508.
31. Boží Syn bol splodený Otcom nevýslovným spôsobom. Toto
splodenie nepozná nikto z heretikov, anjelov, archanjelov alebo iná
mocnosť. Pozná ho len Otec, ktorý splodil a Syn, ktorý bol splodený.
Heretici však chcú toto vysvetliť na základe pochádzania a emanácie,
ale nie sú mentálne zdraví, pretože chcú vysvetliť niečo, čo sa vysvetliť
nedá. Porov. Adversus haereses II, 28,6, s. 190-191.

32. Porov. Adversus haereses I,9,2-3, s. 69-70; I,10,1, s. 73; III,4,2,
s. 220-221; III,11,7-15,2, s. 241-261; III,16,8-9, s. 269-270; III,17,4-20,4,
s. 272-282; porov. aj I,3,6, s. 56; II,30,9, s. 199; III,1,2, s. 217; III,5,3, s.
223; III,6,1-10,6, s. 225-238; III,16,6, s. 268; IV,1,1, s. 305; IV,2,7, s. 308;
IV,7,4, s. 317; IV,24,1, s. 358; IV,28,2, s. 367; V,18,2, s. 446. Irenej bránil
nielen identitu Otca so stvoriteľom sveta, ale rovnako aj to, že je len jeden Kristus, hoci mu dávame odlišné mená. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 264.
33. Porov. Adversus haereses III,6,1, s. 225; III,11,8, s. 243; IV,6,1, s.
313; IV,6,3-7, s. 314-316; V 36,2-4, s. 388-390; Demonstratio apostolicae
praedicationis 43, s. 506.
34. Porov. Adversus haereses III,4,1, s. 220.
35. Porov. Tamže, V,20,2, s. 449; porov. aj III,2,1-2, s. 217-218.
36. Irenej hovorí o harmonickom súlade rozdielnosti a nazýva ho
consonantia alebo συμφονία. Porov. De Andía, Y.: L’hérésie et sa réfutation selon Irénée de Lyon. In: A a.Vv.: Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, Roma : Institutum Patristicum Augustinianum 1985, s. 640.
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čuje a odovzdáva ďalej akoby mala iba jedny ústa. Hoci
aj svetové jazyky sú odlišné, predsa však obsah tradície
je vždy jediný a ten istý. Cirkevné komunity v Nemecku, Španielsku, Egypte, Líbyi, Ríme alebo aj tie, ktoré
boli založené medzi Keltmi neprijali a neodovzdávajú inú
vieru, ale tú istú. Ako aj slnko je len jedno a to isté, tak aj
kresťanské pravdy, duchovné svetlo, všade žiaria a osvetľujú všetkých ľudí (porov. Jn 1,5.9), ktorí chcú prísť k poznaniu pravdy (porov. 1 Tim 2,4).37 Táto viera, označená
aj ako regula veritatis,38 je nemenným kánonom pravdy,
vzácnym pokladom, ktorý je uloženým v cennej nádobe.
Duch Svätý udržiava, uchováva a odovzdáva svojím pôsobením nielen tento poklad, čiže vieru, v neustálej duchovnej sviežosti, ale aj Cirkev, ktorá je jej nádobou.39
Otázka slávenia Veľkej noci
Euzébius Cézarejský hovorí, že nielen Irenejovo meno
(εἰρήνη) znamená pokoj, ale usiloval sa byť aj sprostredkovateľom pokoja medzi cirkevnými spoločenstvami po
svete, pretože ohľadom problematiky slávenia veľkonočných sviatkov napísal listy nielen pápežovi Viktorovi, ale
aj mnohým zodpovedným za jednotlivé kresťanské spoločenstvá.40
Diecézy z celej Ázie sa držali starobylej apoštolskej tradície, podľa ktorej slávili Veľkú noc 14. deň v mesiaci nisan, čiže v deň, kedy aj Hebreji mali obetovať baránka.
Malo sa to sláviť v akýkoľvek deň týždňa, na ktorý tento
dátum pripadol. Naproti tomu cirkvi z celého zvyšku sveta
nemali takýto zvyk slávenia, ale zachovávali rímsky spôsob slávenia, podľa ktorého slávili Veľkú noc v nedeľu po
14. nisane. Ohľadom tejto otázky41 sa konalo mnoho sy37. Porov. Adversus haereses I,10,2-3, s. 74. V celej Cirkvi sa podáva tá istá náuka, ktorá zaručuje, že celé corpus veritatis je neporušené
a harmonické. Porov. Adversus haereses II,27,1, s. 186; III,15,1, s. 261;
Demonstratio Apostolicae Predicationis 1, s. 487; porov. aj 3, s. 488-489.
38. Irenej hovorí o základnom princípe, ktorý veľakrát bude používať v celom svojom diele, aby odhalil podvod herézy a poukázal správny význam Svätého písma. Týmto princípom je priľnutie k pravej viere, ktorú vyznáva Cirkev a odrieka počas krstu. Porov. Ireneo di Lio ne, Contro le eresie e gli altri scritti, s. 568, p. 3,6/2; Adversus haereses
I,9,4, s. 71; I,10,1, s. 73; I,22,1, s. 97-98; III,1,1-5,3, s. 216-223; Demonstratio apostolicae praedicationis 6, s. 490.
39. Porov. Adversus haereses III,24,1, s. 295-296.
40. Porov. Historia ecclesiastica V,24,18. In: Storia ecclesiastica,
vol. I, s. 303.
41. Slávenie veľkonočných sviatkov bolo prejednávané už v priebehu 2. storočia. Porov. Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, vol. I, s.
298, p. 160.
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nod, kde zhromaždení biskupi jednomyseľne formulovali, v písomnej forme, platný cirkevný predpis pre všetkých
veriacich, že tajomstvo zmŕtvychvstania Pána by sa nemalo sláviť v iný deň ako v nedeľu. Ale biskupi Ázie si
stáli za svojím starobylým zvykom. Na ich čele bol istý
Polykrat, ktorý napísal list pápežovi Viktorovi a rímskej
cirkvi, v ktorom sa odvoláva na to, že v Ázii odpočívajú veľké hviezdy, medzi ktorými sú aj apoštol Filip a Ján,
biskup Polykarp a mnohí iní. Všetci títo sa pridržiavali
slávenia Paschy podľa starobylého zvyku. Preto aj ázijské
cirkvi budú v tom pokračovať aj naďalej. Pápež Viktor,
ktorý viedol rímsku cirkev, sa snažil ihneď vylúčiť z cirkevnej jednoty diecézy celej Ázie spolu s priľahlými cirkevnými komunitami, považujúc ich za bludárske. Rovnako bez výnimky aj všetci veriaci týchto diecéz boli odsúdení prostredníctvom listov a mali byť vyhlásení za exkomunikovaných. Toto sa však nepáčilo ostatným biskupom,
preto povzbudzovali pápeža Viktora, aby mal na mysli pokoj, lásku a spoločenstvo s blížnym. Medzi týmito biskupmi bol aj Irenej, ktorý v mene svojich veriacich v Galii napísal list pápežovi, v ktorom na jednej strane napomína
sláviť tajomstvo zmŕtvychvstania len v nedeľu, ale na druhej strane vhodne povzbudzuje pápeža Viktora k miernosti, aby nevylučoval mnohé cirkevné spoločenstvá len preto, že sa pridržiavajú tradície starovekého zvyku. Irenej
argumentuje aj tým, že polemika sa netýka iba dňa, ale aj
samotnej formy pôstu. Niektorí si totiž myslia, že sa treba
postiť len jeden deň, iní dva, ďalší hovoria o niekoľkých
pôstnych dňoch. Lyonský biskup zdôrazňuje, že v spomenutom spore odlišnosť dňa slávenia nepoškvrňuje jednotu
viery Cirkvi. Dokonca sa odvoláva na minulosť, že o tomto sa polemizovalo už aj pred nimi. Keď Polykarp v roku
154 išiel do Ríma k pápežovi Anicétovi, aby spoločne prejednali tento argument. Výsledok bol však taký, že táto
otázka zostala nevyriešená. Ani pápež Anicét, ani Polykarp sa navzájom nepresvedčili o pravdivosti svojej tézy,
ale aj napriek tomu nikto nebol vylúčený z lona Cirkvi.42
Irenejova reakcia priniesla pozitívny dopad. Celý spor sa
ukončil dobre, exkomunikácia nebola vyhlásená a ázijské
cirkvi sa postupne zjednocovali s rímskym zvykom slávenia Veľkej noci.43

42. Porov. Euzébius Cézarejský, Historia ecclesiastica V,23,1-24,17.
In: Storia ecclesiastica, vol. I, s. 298-303.
43. Porov. Bosio, G.: Ireneo, vescovo di Lione, santo e martire. In
A a.Vv.: Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, Roma : Città Nuova Editrice
19882, s. 893.
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Záver
Sv. Irenej bol veľkým obrancom Cirkvi a jej viery proti
gnostikom. Na základe podrobnej analýzy a hlbokého poznania rôznych gnostických systémov dokazuje, že učenie
heretikov nezodpovedá tomu, čo Cirkev prevzala od apoštolov. Nielen to, že zavádzajú novoty, ale svojím svojvoľným manipulovaním s interpretáciou posvätných biblických textov prekrúcajú pravdu a previňujú sa tak proti jednote Cirkvi. Preto vychádza zo Svätého písma a tradície,
ktoré sa pre neho stali východiskovými bodmi. Na základe týchto dvoch prameňov, o ktoré sa opieral a z ktorých
čerpal svoje dôkazy, argumentuje, že je len jeden Boh, jeden Ježiš Kristus, jedna Cirkev, v ktorej sa uchováva jedna a tá istá apoštolská tradícia, ktorej neporušenosť a celistvosť je garantovaná prostredníctvom nadprirodzeného
pôsobenia Ducha Svätého a ktorá sa odovzdáva nepretržitou biskupskou postupnosťou.
Rovnako lyonský biskup potvrdzuje jednotu medzi Starým a Novým zákonom, lebo nielenže ich autorom je jediný Boh, ale Starý zákon bol aj postupnou prípravou a výchovou človeka na zjavenie sa transcendentného Boha
v osobe Ježiša Krista.
Irenej nezostáva iba pri kritizovaní svojich odporcov,
ale prejavuje svoju veľkú dobrotu srdca, keď sa modlí za
nich, aby nezostali v priepasti, ktorú si sami vyhĺbili (porov. Múd 10,8; Sir 27,26), ale aby sa obrátili k Božej cirkvi
a zanechali svoje bludné špekulácie.44 Ak to neurobia, jednota, o ktorej tak často hovoria, zostane iba prázdnym slovom na ich jazyku, ale v skutočnosti ju nedosiahnu.45 Lyonský biskup i napriek tomu vyjadruje nádej, že aj keď nie
všetkých, ale aspoň niektorých môžeme priviesť k obráteniu. Aj keď nie je ľahké zmeniť ich myslenie, lebo ich duša
je uchvátená omylom. Predsa však je vždy možné, aby sa
zriekli svojho omylu, keď budú konfrontovaní s pravdou.46

Marcel Cíbik
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Citový rozmer
našej predstavy o Bohu
Emotional Dimension of our Representation of God
God representation is a concept which is relevant to both theology and psychology. This paper focuses on the psychological aspect of a representation of God. One should discern between the intellectual dimension of the representation of God (also called the concept of God) and emotional dimension of the representation of God (also called the
image of God). The emotional dimension appears more important when considering practical side of our spiritual
life. The emotional image of God is usually related to our interpersonal relations, especially those that have occurred
in the past and also early childhood experience. The image of God undergoes complex changes with the final change
occurring in the moment of death. It is important to consider the emotional dimension of our God representation as
this has an immense impact on the decision-making process.

Úvod
Predstava o Bohu je spoločnou témou teológie aj psychológie náboženstva a hovorí o tom, že každý človek má
v sebe nejaký obraz Boha. Rozlišujeme však medzi teologickým a psychologickým chápaním obrazu Boha.1 Z teologického hľadiska sa obraz Boha (imago Dei) viaže na
podstatu našej prirodzenosti a to v tom zmysle, že podľa židovsko – kresťanskej tradície sme stvorení na obraz
Boží. Tu ešte rozlišujeme medzi obrazom Boha (podobou,
na ktorú sme stvorení) a podobnosťou Boha (mierou, do
akej reflektujeme tento potenciál). V prvom prípade ide
o ontologické chápanie, v druhom prípade o morálny pohľad. Avšak z psychologického hľadiska predstava o Bohu
je pojem, ktorý má limitovanejší zmysel a znamená skôr
mentálnu reprezentáciu alebo interný pracovný model,
ktorý máme o Bohu. Tento model je intenzívny, ale nie
ľahko vysvetliteľný. Budeme sa teda zaoberať predstavou
o Bohu, ktorá nemusí byť rozumovým a teda teologickým
ponímaním, ale ktorá je skôr psychologickým konceptom
vplývajúcim na naše konanie a rozhodovanie.
Poznávanie Boha hlavou a srdcom
Reprezentácia Boha v našej mysli je jednou z častých
tém v psychológii náboženstva. Napriek tomu je medzi
jednotlivými autormi malá zhoda v tom, aké pojmy by
sa mali správne používať na pomenovanie tejto reprezentácie. V základe môžeme rozlíšiť dve kategórie: koncept
Boha a obraz o Bohu.
V prípade konceptu Boha (angl. „God concept“ alebo „concept of God“), ktorý si človek vytvára, ide skôr
o intelektuálnu definíciu slova Boh. Táto sa vytvára a dozrieva postupným zbieraním informácií o Bohu z dostupných zdrojov a jej komplexnosť často závisí aj od intelek1. Porov.: Nelson, J. M.: Psychology, Religion, and Spirituality. New
York : Springer 2009.
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tuálnej úrovne danej osoby. Je to Boh, ktorý je výsledkom
uvažovania alebo učenia sa a teda v niektorých prípadoch
môže byť emotívne „chladný“ a nepríťažlivý. Napríklad
niekto môže mať vynikajúce poznatky o Bohu, ale nebude mať k nemu žiaden vzťah. Jedná sa o prevažne kognitívne vnímanie Boha. V tomto prípade na vyjadrenie vnímania Boha človekom môžeme použiť pojem „poznanie
hlavy“, ktorým chceme zdôrazniť racionálne poznanie súvisiace s intelektuálnym presvedčením.2 Niektorí koncept
Boha nazývajú aj „katechizmová“ predstava o Bohu, nakoľko je tvorená hlavne poznatkami naučenými na hodinách náboženstva.
Obraz Boha (angl. „God image“ alebo „image of
God“) je skôr psychologicky operujúci model nejakej osoby, pod ktorou si človek predstavuje Boha. Nejde tu o vnútorné stelesnenie niečoho statického v našej mysli, ale skôr
o „skladbu pamäťových procesov“, ktorá sústreďuje spomienky z rôznych zdrojov a dáva ich do súvislosti s existenciou Boha. Z toho vyplýva, že korene takejto predstavy
nie sú ani tak v intelektuálnych pojmoch, ale skôr v ľudskej skúsenosti.3 Čiže pod pojmom obraz Boha chápe emotívnu skúsenosť človeka s Bohom.4 Obsah tejto skúsenosti
je nediferencovaný a nachádza sa na podvedomej úrovni.
Môžeme ho nazvať pojmom „poznanie srdca“, ktorým chceme zdôrazniť skôr skúsenostné, zážitkové poznávanie,
ktoré má holistický a intuitívny charakter.5

2. Porov.: Gibson, N. J. S.: The experimental investigation of relgious cognition. Doctoral dissertation. Cambridge (England): University
of Cambridge 2006.
3. Porov.: R izzuto, A.-M.: The Birth of the Living God (A Psychoanalytic Study). Chicago: The University Press of Chicago 1979.
4. Porov: Hoffman, L.: A developmental perspective on the God
image. In: R. Cox, B. Ervin-Cox, L. Hoffman (Zost.) Spirituality and
psychological health (pp. 129-147). Colorado Springs (CO): Colorado
School of Professional Psychology Press 2005.
5. Porov.: Gibson, N. J. S.: The experimental investigation of relgious cognition. Doctoral dissertation. Cambridge (England): University
of Cambridge 2006.
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V minulosti sa veľa diskutovalo aj skúmalo v oblasti
zisťovania predstavy o Bohu v zmysle konceptu o Bohu,
teda skôr intelektuálnej reprezentácie. V súčasnosti naberá na dôležitosti odhaľovanie charakteristík skôr emotívnej predstavy o Bohu, teda obrazu o Bohu. Samozrejme, tieto dva pojmy nemožno striktne oddeliť, ale toto
rozdelenie nám v duchovnom živote môže pomôcť v lepšom hľadaní osobnejšieho vzťahu k Bohu. Vzťah k Bohu
je reálne existujúcim vzťahom a teda reálnou skúsenosťou
človeka, ktorá má svoje dôsledky v jeho psychike. Tento vzťah môže v našej psychike vyvolávať vnemy, hoci
človek môže Boha vnímať len nepriamo. V tomto ohľade
teda možno hovoriť o predstave o Bohu vytvorenej na základe reálnej minulej skúsenosti prostredníctvom skutočných vnemov a zážitkov. Táto predstava je vybavením si
minulého zážitku alebo vnemu. Prítomnosť alebo neprítomnosť týchto zážitkov v živote človeka spôsobuje to, či
jeho predstava o Bohu je jedinečnou, živou, charakteristickou len pre tento konkrétny objekt, alebo či je táto predstava viac abstraktnou, blížiacou sa skôr k všeobecnému
pojmu alebo konceptu.
Keďže skúsenosť vzťahu k Bohu je reálnou, ale nepriamou, dáva to priestor aj pre vytvorenie predstavy, ktorá je predstavou pretvoreného vnemu. Subjekt si vo svojej mysli vytvára mentálny obraz o Bohu, s ktorým ako
osobou nikdy neprišiel do priameho styku. K tomu, aby
si túto predstavu vytvoril, mu pomáhajú komponenty rôznych iných predchádzajúcich skúseností alebo ich odvodenín. A práve do tejto oblasti patria zážitky vzťahov k iným
ľuďom, respektíve k sebe samému, z ktorých je človek
schopný vytvárať komponenty predstavy o Bohu. Preto
náš emotívny obraz o Bohu môže vo veľkej miere závisieť napríklad od nášho vzťahu k rodičom alebo od iných
vzťahových skúseností. Chronologicky je v živote človeka prvou predstava o Bohu vytvorená na základe pretvorených vnemov a zážitkov s inými ľuďmi, napríklad s otcom alebo matkou.6 Tento typ predstavy o Bohu psychologicky predchádza predstavu o Bohu založenú na skutočných zážitkoch vzťahu s Bohom. Ontologicky je však prvá
tá predstava o Bohu, ktorá je založená na reálnej skúsenosti s ním, pretože on je Tvorcom celej prírody a teda aj
samotného človeka.7

6. Porov.: R izzuto, A.-M.: Development: From Conception to Death.
Reflections of a contemporary psychoanalyst. In: A. M anenti, S. Guarinelli, H. Zollner (Zost.) Formation and the Person: Essays on Theory and Practice (pp. 31 – 46). Leuven: Peeters 2007.
7. Porov.: Frankl, V. E.: Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo. Bratislava: Lúč 2005.
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Naše citové väzby a predstava o Bohu
Už z praktickej skúsenosti ľahko zistíme, že rodinné zázemie so svojimi variabilnosťami v oblasti vzťahov patrí medzi centrálne faktory pri vývine náboženskej dimenzie človeka. Mnoho náboženských postojov a praktík totiž často získavame práve prostredníctvom socializácie
v rámci rodinného spoločenstva alebo nejakej širšej rodinnej komunity. Ako naše citové väzby k ľuďom môžu
súvisieť s našou predstavou o Bohu? Odpoveď na túto
otázku ponúka takzvaná „škandinávska škola“, teda autori, ktorí aplikovali poznatky teórie vzťahovej väzby („attachment theory“) na nábožensky život. Boli to autori predovšetkým z protestantského prostredia.
Ako veriaci ľudia vnímame Boha ako objekt našej citovej väzby, ktorý môže slúžiť ako „citový bezpečný prístav“ alebo ako „bezpečná základňa“ v zmysle priateľstva
a dôvery.8 Výskumom sa zistilo, že existuje určitá vzájomná závislosť medzi tým, aký typ citovej väzby si v raných
fázach detstva jedinec vytvorí k ostatným ľuďom (najmä
rodičom) a aký typ citovej väzby si človek neskôr v živote vytvorí k Bohu. Táto spojitosť sa často skúma prostredníctvom zisťovania charakteristík predstavy o Bohu, ktorú si človek postupne vo svojom živote vyformuje. Ľudia,
ktorí si v detstve vypracovali typ bezpečnej citovej väzby, si Boha obyčajne predstavujú ako blízkeho, milujúceho a ochraňujúceho, zatiaľ čo ľudia, ktorí si v detstve vytvorili vyhýbavý typ citovej väzby, si prisvojujú predstavu o Bohu, ktorý viac kontroluje, než miluje (Kirkpatrick,
Shaver, 1990).
V tomto zmysle môžu byť typy pripútanosti do istej
miery prediktívne pre náboženský štýl, ktorý si konkrétna osoba vo svojom živote rozvinie a pre typ náboženskej
skúsenosti, ktorý bude dominovať v jej náboženskom živote. Tak napríklad náhle náboženské konverzie sa zdajú byť pravdepodobnejšie medzi tými, ktorí majú neistý typ citových vzťahov k ľuďom, kým postupné konverzie sa častejšie vyskytujú medzi tými, ktorí majú bezpečný typ citových väzieb.9 Avšak treba podotknúť, že vzťah
medzi typom citových väzieb v detstve a dospelou nábo8. „Bezpečný prístav“ (angl. „safe haven“) a „bezpečná základňa“
(angl. „secure base“) sú kľúčové výrazy v teórii vzťahovej väzby. Pochádzajú od autora teórie a sú používané aj v prípade dospelej vzťahovej väzby. Porov.: Bowlby, J.: Attachment (Attachment and Loss Series,
Vol. 1). New York: Basic Books 1983.
9. Porov.: Granqvist, P., Dickie, J. R.: Attachment and Spiritual Development in Childhood and Adolescence. In: E. C. Roehlkepartain, P.
E. K ing, L. Wagener, P. L. Benson (Zost.): The Handbook of Spiritual
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ženskou skúsenosťou je oveľa komplexnejší a nemožno
ho chápať iba ako jednoduchý mentálny model. Tak napríklad s pomocou uvedených zistení nedokážeme veľmi
predpovedať, nakoľko bude človek aj aktívne participovať
na náboženských aktivitách. Táto problematika už obsahuje množstvo ďalších aspektov osobnosti, ktoré sa týkajú predovšetkým osobnej viery, vôle a ochoty jednotlivca.

Podľa nej proces formácie individuálnej privátnej predstavy o Bohu počas detstva a tiež jej modifikácie a jej používanie počas zvyšku života sú podstatne podmienené osobnými medziľudskými vzťahmi. Dôsledkom zmeny v medziľudských vzťahoch sa môže udiať podstatná zmena aj
v osobnej predstave o Bohu. Rizzuto nazývala tento proces „Zrodením živého Boha“.11

V súvislosti s citovou väzbou k ľuďom a náboženským
životom človeka poznáme dve hypotézy. Prvá je takzvanou hypotézou korešpondencie a hovorí, že náš vzťah
k Bohu korešponduje s našim typom citovej väzby k ľuďom, ktorý sme si vypracovali počas svojho života. Znamená to, že ľudia s bezpečným typom citovej väzby majú
lepší vzťah k Bohu a ľudia s neistými citovými väzbami
majú aj neistý vzťah k Bohu. Druhá hypotéza, takzvaná hypotéza kompenzácie, hovorí o opaku, teda že ľudia,
ktorí si v detstve nevyvinuli bezpečný typ citových väzieb
k blízkym osobám, budú mať väčšiu tendenciu prikloniť
sa k náboženstvu, pretože chýbajúci komponent vzťahovej
väzby k ľuďom si potrebujú nahradiť (kompenzovať) intenzívnym vzťahom k Bohu. A zasa ľudia s citovým naplnením vo vzťahoch k druhým už nepotrebujú taký intenzívny vzťah k Bohu. Keďže obe hypotézy boli rôznymi empirickými výskumami potvrdené, oba typy správania (korešpondujúce aj kompenzujúce) môžu byť prítomné v jednej osobe, avšak vyskytujúce sa v rôznych situáciách a ako odpoveď na rôzne okolnosti života.10

Ana-Maria Rizzuto hovorí o predstave o Bohu, ktorá
je vytvorená z obrazov, pocitov a spomienok zo skorého
detstva. Táto predstava súvisí s našim emotívnym životom a je vo veľkej miere podvedomá. Predstava o Bohu sa
vytvára prostredníctvom vzťahov k blízkym ľuďom a neskôr sa formuje cez pozorovanie rodičov pri modlitbe, počas návštev v kostole, participovaním na náboženských rituáloch alebo počúvaním, ako dospelí rozprávajú o Bohu.
Čo je veľmi dôležité, tento „emotívny“ obraz o Bohu sa
v človeku vytvára ešte predtým, keď sa ako dieťa stretá
s oficiálnym náboženstvom, prostredníctvom ktorého prijíma vedomý pojem o Bohu. A keďže matka je prvá, ktorá je každému citovo najbližšie, tvár matky sa stáva prvým komponentom našej predstavy o Bohu. Okrem toho
s našou predstavou o Bohu zápasíme celý život a snažíme sa vytvárať si určitý „update“, ktorý súvisí najmä so
zmenami v našom vzťahovom živote. Niekedy naša predstava o Bohu ostane neobnovená a hoci sme dospelí, naša
predstava ostáva v detských dimenziách. Ale Boh „drieme v našej mysli“ a nevyrušuje nás. No raz príde chvíľa, možno len malá udalosť, ktorá bude súvisieť s naším
vzťahovým životom a ktorá prebudí „nášho driemajúceho Boha“, a potom začneme zápasiť s našou predstavou
o ňom. Preto Rizzuto zdôrazňuje úlohu interpersonálnej
dimenzie vo formovaní obrazu o Bohu.12 Povedané inými
slovami, o predstave o Bohu u jednotlivca sa môžeme dozvedieť viac, keď budeme poznať jeho medziľudské vzťahy v minulosti a v prítomnosti.

Zrodenie živého Boha
Ana-Maria Rizzuto je jednou z tých, ktorí doširoka rozvinuli myšlienku obrazu o Bohu a jeho súvisu s našimi
citovými vzťahmi k iným ľuďom. Ide o psychoanalytičku z amerického kontinentu pochádzajúcu z katolíckeho
prostredia. Jej tvrdenie spočívalo v tom, že existujú paralely medzi vzťahmi k rodičom v detstve na jednej strane a obrazom o Bohu a vzťahom k Bohu na druhej strane. Ďalej tvrdila, že spôsoby, akými človek zaobchádza so
vzťahom k Bohu, sú také komplexné ako spôsoby, akými
človek zaobchádza so vzťahmi k iným ľuďom – bez ohľadu na to, či ide o obdobie detstva alebo iné obdobie života.

Development in Childhood and Adolescence (197-210). London: Sage
Publications 2006.
10. Porov.: K irkpatrick, L. A.: Evolutionary Psychology: An Emerging New Foundation for the Psychology of Religion. In: R. F. Paloutzian, C. L. Park (Zost.): Handbook of the Psychology of Religion and
Spirituality (pp. 101-122). New York: The Guilford Press 2005.
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Rizzuto na rozdiel od iných autorov tvrdí, že náš náboženský vývin nie je závislý od nášho intelektuálneho vývinu. Môže byť niekto intelektuálne vzdelaný človek, ale
jeho predstava o Bohu bude mať čisto detské komponenty. Zmena predstavy o Bohu sa deje cez jej spochybňovanie a jej obnovovanie. V procese vývinu osobnosti existujú tri kľúčové obdobia, kedy sa predstava o Bohu intenzívne mení. Prvým je obdobie približne tretieho roku ži11. Porov.: R izzuto, A.-M.: The Birth of the Living God (A Psychoanalytic Study). Chicago: The University Press of Chicago 1979.
12. Porov.: R izzuto, A. - M.: Why Did Freud Reject God? (A Psychodynamic Interpretation). New Haven: Yale University Press 1988.
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vota, kedy má dieťa nekonečné otázky typu „Prečo?“. Tie
zasahujú aj náboženský život. V tomto období nie je ani
tak dôležitá rozumová odpoveď, ako skôr citová. Druhým
obdobím je vek, kedy dieťa začína klamať (okolo siedmeho roku života). Vtedy si konfrontuje svoju predstavu
o Bohu, ktorý „vidí aj v skrytosti“. Tretím kľúčovým obdobím je obdobie adolescencie, ktoré je obdobím najväčšieho spochybňovania náboženských právd a v ktorom dochádza alebo k odhodeniu osobnej predstavy o Bohu alebo k jej zásadnému obnoveniu. Aj tu však ide skôr o citový rozmer. Obnovovanie predstavy o Bohu však pokračuje
aj ďalej celoživotným zápasom, ktorý často súvisí s naším
interpersonálnym životom. Poslednou fázou vývinu našej predstavy o Bohu je moment našej smrti. Vtedy človek
alebo definitívne „zahodí“ svoju predstavu o Bohu alebo
jeho predstava o Bohu sa mu stane milosťou.
Záver
Z pohľadu teológie by sme mohli tvrdiť, že tendencie
zdôrazňovať vzťahovo - citové aspekty ľudskej osobnosti a ich dôležitosť pri pochopení predstavy o Bohu, nie sú
ničím novým ani prevratným. Ba naopak, len vyjadrujú
kľúčovú myšlienku kresťanstva a tou je vzťahová podstata kresťanského Boha a vzťahový základ ľudskej existencie, ktorá bola stvorená na Boží obraz. Katechizmus Katolíckej Cirkvi učí: „Boží obraz (...) žiari v spoločenstve
osôb, ktoré je podobné jednote božských osôb medzi sebou.“13 Predsa však je dobré podčiarknuť citový rozmer našej
predstavy o Bohu, pretože na rozdiel od intelektuálneho
konceptu o Bohu, ktorý sa vieme naučiť, je to práve emotívny obraz o Bohu, ktorý získavame skúsenosťou a ktorý najviac vplýva na naše konanie. Poznatky z tejto oblasti môžu viesť k lepšiemu pochopeniu aj oslobodeniu seba
samých i mnohých veriacich, ktorí vo svojom vnútri zápasia a hľadajú viac svetla.

Marek Forgáč
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Cnosti
Virtues
The article discusses different approaches to the understanding of virtues. Aristotle saw virtue as a state of character concerned with choice, as a prudent middle path to take between two extremes, in that the middle path would be
determined rationally using a principle by which man of practical wisdom would evaluate it as such. The phenomenological approach sees virtue as a response to values. In the second part the below text discusses ‘cardinal virtues’
suggested by Plato (courage, temperance, justice and prudence) and their understanding by Saint Thomas Aquinas.
However all virtues are mutually connected by love, for every virtue is constituted as an order of love. Finally, the
virtue of humility is emphasized in final paragraphs since one cannot authentically love without being humble.

Úvod
V dnešných dňoch mnohí, keď počujú slovo „cnosť“,
sa nachádzajú v nemalých rozpakoch. Majú dojem, akoby cnosť určitého indivídua bola odtrhnutá od vzťahu
k ostatným ľuďom. Slovo „cnosť“ snáď aj na nás pôsobí
cudzo, alebo nám pripadá nesympatické: znie totiž staromódne a „moralisticky“.1 Už začiatkom minulého storočia
zaznávanie cností konštatoval Max Scheler: „Slovo cnosť
sa stalo tak antipatickým vďaka patetickým a dojímajúcim hymnom, ktorými sa k nej obracali ľudia – básnici,
filozofi a kazatelia 18. storočia – , že je až ťažké zadržať
smiech, keď počujeme toto slovo vypovedať alebo ho čítame. V našich časoch, zameraných na prácu a na úspech,
stačí hovoriť o „schopnosti“ [Tüchtigkeit]. [...] Zatiaľ čo
dnes, keď počujeme vysloviť toto slovo [cnosť], myslíme
na bolestnú námahu pri uskutočňovaní čohosi, čo nie je
pre druhých, v oných časoch sa rado hovorilo o „lesku“
cnosti, o „ozdobe“, ktorú ona uštedrovala a prirovnávali
ju k najvzácnejším drahým kameňom.“2
V súčasnej filozofii k „rehabilitácii“ cnosti prispela zásadnou mierou etika hodnôt. Stalo sa tak nejaké desaťročie skôr ako anglo-americká filozofia začala hovoriť
o „etike cností“: významným míľnikom sa tu stalo publikovanie diela After Virtue (český preklad: Ztráta cnosti),
ktorého autorom je škótsky filozof Alasdair MacIntyre.
Autor v nadväznosti na Aristotela zastáva názor, že mravnosť má byť v rámci etiky cnosti zasadená do živých sociálnych kontextov a tradícií.

príklad dodrží sľuby a nezradí priateľov, môže byť označený ako verný; kto neklame a nepodvádza, je čestný;
kto koná skutky milosrdenstva, je milosrdný; kto sa správa podľa požiadaviek spravodlivosti, je spravodlivý. Vernosť, čestnosť, milosrdenstvo a spravodlivosť sa tak stávajú stálymi vlastnosťami osoby a nazývajú sa mravnými cnosťami.
Mravné a či etické cnosti – na rozdiel od tých dianoetických, čiže zdokonaľujúcich iba „rozumovú časť“ duše3
a taktiež na rozdiel od cností poeitických (umenie a zručnosti) – sú vlastnosťami „charakteru“ (ethosu) človeka.
Totiž na otázku: „aký je jeho charakter?“ neodpovedáme,
vymenujúc jeho talenty a či intelektuálne dokonalosti, ale
označíme jeho psychické (povahové) vlastnosti a mravné
kvality.
Nám tu pôjde o mravnú cnosť, ktorá ako stály sklon (habitus) rozvíja osobnosť spôsobom hodným ľudskej bytosti.
Ľudské konanie je tým viac hodné človeka, čím viac zodpovedá požiadavkám rozumu a je kontrolované vôľou – teda
nakoľko je slobodné. A tak cnosť sa nám ukáže ako sklon
a či stála dispozícia k autenticky slobodnému konaniu.
V klasickom poňatí etiky je cnosť (areté, virtus) získaný habitus, ktorý kvalifikuje k určitým hodnotným spôsobom činnosti. Teda opakovanie skutkov určitého druhu
v nás upevňuje sklon správať sa určitým spôsobom.4 Bolo
by omylom myslieť si, že opravdivá cnosť musí prirodzene vyvierať z vnútra – podobne ako by bolo nesprávne povedať, že etické je iba to, čo sa dosahuje námahou.5 Nikto
sa teda nenarodí už ako cnostný. Takým sa človek len po-

Dôležitosť cností v etike
Osoba, ktorá koná skutky mravne dobré, zdokonaľuje samú seba vo svojom bytí – stále viac sa stáva darom
pre druhých. Hodnoty týchto skutkov časom utvárajú jej
mravný charakter a v istom zmysle ju aj definujú. Kto na1. Porov. Guardini, R.: Cnosti. Praha: Triáda, 2015, s. 9.
2. Scheler, M.: Zur Rehabilitierung der Tugend. In: Scheler, M.:
Vom Umsturz der Werte. Bern-München: Francke Verlag, 19554, s. 13.
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3. V sokratovskom chápaní by jedinými cnosťami boli len tie intelektuálne: veď kto hreší, robí tak z nevedomosti. Intelektuálna cnosť –
podľa Tomáša Akvinského – je vlastne habitus rozumu, napr. schopnosť
riešiť logické hádanky. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I-II,
q. 47, a. 1.
4. V etickom zmysle pri vytváraní cností teda platí axioma: esse
sequitur agere. Porov. Porov. Gorzyca, J.: Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2011,
s. 237.
5. Porov. Guardini, R.: Cnosti, s. 11.
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stupne stáva podobne ako z dieťaťa sa len postupne stáva muž (vir).
Kant by zrejme mal problém prijať náklonnosť k určitému konaniu: on totiž jedine kategorickú motiváciu povinností považoval za mravne dobrú, zatiaľ čo hypotetickú
motiváciu náklonností odsudzoval.6 Ešte v nedávnej minulosti sa morálka predstavovala spôsobom tak trochu
„právnickým“ – bol tu skôr sklon koncentrovať sa na jednotlivé ľudské skutky, klasifikovať ich ako dovolené a či
nedovolené, dobré a či zlé. Avšak veľkí učitelia vždy zdôrazňovali, že ľudské skutky nie sú pochopiteľné abstraktne a izolovane od celkového života subjektu, ktorý koná.
Latinský termín pre „cnosť“ virtus je odvodený z koreňa
slova vis, čo označuje silu. Cnosť je teda predovšetkým
„motorom“ mravného života, a nie „brzdou“.7
Aristotelov pohľad na cnosť ako na „správny stred“
Aristoteles predpokladal, že zdarný ľudský život a plnosť blaženosti (eudaimonia) sú nemožnými bez starostlivosti o dokonalosť vlastného bytia – a táto spočíva
vo vlastnení cností. Filozof sa preto najprv podujal preskúmať prirodzenosť samotnej cnosti.
Cnostný človek je uznaný za takého vtedy, keď je druhými chválený. Presnejšie povedané, cnosť je predmetom chvály, nakoľko je chvályhodná sama v sebe. Je to tak
preto, lebo tu ide o dokonalosť vytvorenú dobrou činnosťou, ktorá človeka disponuje k dobrému správaniu. Dobrý a cnostný skutok si nemožno pomýliť s dobrými „výrobkami“ nejakého umenia a či remesla (poiesis). Výrobok, ktorý vlastní dokonalosť sám v sebe, môže byť hodnotený ako dobrý bez ohľadu na subjektívne podmienky
„výrobcu“. Stáva sa totiž, že niečo dobré môže byť zhotovené „náhodou alebo s cudzou pomocou“8, teda bez toho,
aby zhotoviteľ vlastnil zodpovedajúce „umenie“ (techné).
Cnosť vo svojich skutkoch naopak predpokladá niektoré nevyhnutné podmienky zo strany subjektu: „po prvé,
musí ich robiť vedome, po druhé, na základe slobodného rozhodnutia, a to rozhodnutia pre samu vec a po tretie,
musí ich vykonávať s pevnou a neotrasiteľnou istotou.“9

6. Porov. A nzenbacher, A.: Úvod do etiky. Český Těšín: Academia,
20012, s. 129-130.
7. Porov. Vendemiati, A.: In Prima Persona. Lineamenti di Etica Generale. Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 1999, s. 63.
8. A ristoteles: Etika Nikomachova. Bratislava: Kalligram, 2011, II,
3, 1105a 23.
9. A ristoteles: Etika Nikomachova, II, 3, 1105a 30.
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Zavrhnúc mienku, žeby predmetom chvály mohol byť
cit a či vrodená dispozícia, Aristoteles prichádza k záveru, že mravná cnosť musí spočívať v nadobudnutej „dispozícii“ (hexis)10 k určitému druhu správania. Túto dispozíciu opisuje nasledovne: „Cnosť je teda vedome volený
stav: nachádza sa v onom strede, ktorý je stredom vzhľadom na nás a ktorý je určený úsudkom tak, ako by ho určil rozumný človek. Je stredom medzi dvoma nesprávnymi spôsobmi charakterizovanými nadbytkom a nedostatkom tak, že cnosť vie nájsť stred a rozhodnúť sa preň, keďže nesprávne spôsoby v citoch a konaniach jednak nedosahujú správnu mieru, jednak ju prekračujú. Preto keď
chceme vyjadriť jej podstatu a pojem, musíme povedať,
že cnosť je stredom, ale keď chceme označiť jej hodnotu
a vnútornú dokonalosť, povieme, že cnosť je vrcholom.“11
Cnostnými tak môžu byť city ako aj činnosti, len aby
sa zachovali v „správnom strede“. Veď je to správny stred
(teda ani nadbytok ani nedostatok), čo charakterizuje dokonalé predmety v prírode a v umení. Tak aj dokonalosť
v ľudskom správaní bude spočívať v strednosti: „[...] – ako
to vidíme na sile a zdraví, lebo prílišné telesné cvičenia takisto ničia silu ako nedostatočné a podobne nadmernosť
v pití a jedení práve tak zničí zdravie ako podvýživa, kým
správna miera ho dáva, zvyšuje a zachováva. Tak je to aj
so striedmosťou a udatnosťou i s ostatnými cnosťami. Kto
sa totiž všetkému vyhýba a všetkého bojí a nič nepodniká,
stáva sa zbabelým, kto sa vôbec ničoho nebojí, ale smelo
kráča k všetkému, stáva sa ľahkomyseľným (hazardérom);
rovnako ako sa ten, kto užíva každú rozkoš a nijakej sa nezrieka, stáva neviazaným; kto sa však všetkým rozkošiam
vyhýba ako ľudia bez záujmu, stáva sa bezcitným. Teda
striedmosť a udatnosť hynú nadbytkom i nedostatkom, zachovávajú sa však, keď sa držíme pravého stredu.“12
Cnostná „zlatá stredná cesta“ musí byť určená nie abstraktne, ale „vzhľadom na nás“. „Správny stred“ teda nie
je definovaný „aritmeticky“ raz a navždy pre všetkých.
Potrebné je vziať do úvahy fyzické a psychické rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi, ako aj rozličnosť okolností, v ktorých sa títo nachádzajú a v ktorých konajú. Čo
znamená napríklad zachovať si správnu mieru v jedení? Ak hypoteticky 5 000 kalórií na deň je priveľa a 500
málo, nechce sa tým povedať, žeby všetci mali denne pri-

10. Tento grécky termín bol do latinčiny preložený ako habitus, od
slovesa habere (mať, vlastniť) a ešte presnejšie – podľa interpretácie
Tomáša Akvinského (porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I-II, q.
49, a. 1) – od jeho zvratného tvaru, čiže se habere („mať seba“ pre niečo, byť k dispozícii).
11. A ristoteles: Etika Nikomachova, II, 6, 1106b 36 – 1107a 8.
12. A ristoteles: Etika Nikomachova, II, 2, 1104a 15-27.
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jať 2 250 kalórií (matematický priemer predošlých čísel):
to by mohlo byť pre vrcholového športovca primálo a pre
úradníka v kancelárii zasa priveľa.13 Práve týmto spôsobom určenia „zlatého stredu“ sa etická cnosť stáva dokonalosťou ľudskej bytosti a môže byť nazývaná „vrcholom“. Kritérium „správneho stredu“ teda nesmie byť zamieňané s „kompromismi“ a či s „priemernosťou“, ktorá uteká pred akýmkoľvek extrémom. V niektorých prípadoch „preveľmi“ nemusí byť „príliš“ (napr. preveľmi túžiť
po svojej manželke), zatiaľ čo v iných prípadoch „trošíčku“ môže byť zasa „príliš“ (napr. túžiť „trošíčku“ po manželke blížneho).14
Určenie „správneho stredu“ je úlohou rozumu; má byť
„určený úsudkom (lógos) tak, ako by ho určil rozumný
človek (phronimos)“. Niektorí v tejto Aristotelovej úvahe nachádzajú „začarovaný kruh“: aby sme vlastnili etickú cnosť, je potrebné byť mravne múdrym; avšak nie je
možné byť mravne múdrym, ak nie sme cnostní. Aristoteles zaiste nie je zástancom sokratovského intelektualizmu,
kde etická cnosť je chápaná len ako intelektuálna dokonalosť, ktorá by sa „získavala“ výlučne skrze vyučovanie.
Filozof nachádza riešenie vo vzťahu etiky a politiky: v jeho vízii mravná výchova by mala byť zabezpečená a mohla by byť garantovaná len uprostred dobre usporiadanej politickej spoločnosti. Človek, ktorý je obdarený
mravným zmyslom a schopnosťou rozprávať, je už od svojej prirodzenosti spoločenský tvor (zoon politikon). A tak
už od mladosti je vychovávaný v spoločnosti (rodina,
mesto-štát), kde žijú cnostní ľudia; od nich sa totiž prakticky učí, čo to znamená dobre žiť.15 A tak dospelý človek,
hoci by bol učený ale bez cností, môže snáď byť dobrým
“inštruktorom“ mravného života, ale nikdy nie autentickým vychovávateľom.16
Etická cnosť ako osobná odpoveď na hodnotu
Nemecký fenomenológ Dietrich von Hildebrand vidí
vrchol mravného života vo vlastnení cností, hoci zároveň
potvrdzuje aj dôležitosť ľudských skutkov, nakoľko tieto zjavujú esenciu osoby. Cnosti vlastnia plnú realitu nezávisle od eventuálnych výrazov v jednotlivých skutkoch
alebo v mravných postojoch. V každej cnosti je totiž vlo13. A ristoteles: Etika Nikomachova, II, 5, 1106a 14-b5.
14. Porov. Vendemiati, A.: In Prima Persona, s. 66.
15. Porov. Verdeke, G.: Aristotelian roots o Newman’s illative sense.
In: Bastable, J.D.: Newman and Gladstone. Dublin: Veritas Publications, 1978, s. 182-183.
16. Porov. Gorzyca, J.: Essere per l’altro, s. 244.
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žená odpoveď na určitý druh mravne významných hodnôt a taktiež vzhľadom na mravnú hodnotu samotnú. Takáto stála a trvalá odpoveď vytvára akúsi „chrbtovú kosť“
každej cnosti.17
Etické cnosti sú totiž omnoho užšie spojené s duchovným bytím osoby, ako len jednotlivé skutky. Keďže patria
permanentne k bytiu osoby, vytvárajú tak jej „druhú prirodzenosť“. Táto sa môže nielen ukázať v skutkoch mravne dobrých, ale dokonca aj prejaviť na vonkajšom vzhľade, v spôsobe hovorenia, vo výraze tváre. Tvár totiž môže
vyjadriť – nezávisle od možnej krásy fyzickej – krásu metafyzickú: „slávu“ vtelených hodnôt.18
V tejto perspektíve protikladom cnosti nie je nadbytok
a či nedostatok v citoch alebo v konaní, ale trvalý postoj
osoby, ktorá hľadá iba „subjektívne uspokojenie“ a nestará sa o hodnoty, ktoré majú objektívnu dôležitosť. V Aristotelovej etike napríklad, lakomstvo a márnotratnosť sú
dve neresti, predstavujúce dva protikladné extrémy v oblasti vlastnenia dobier; avšak takáto koncepcia má svoje
nedostatky. Zlo neresti nespočíva v extrémnej pozícii, ale
v ľahostajnosti voči mravnej hodnote. Jednoduchý „správny stred“ medzi lakomstvom a márnotratnosťou sa dozaista nezhoduje s cnosťou veľkodušnosti. Aj keby sme predpokladali, žeby sa niekomu podarilo byť každý deň menej
lakomým – až by sa nakoniec stal márnotratným, nemožno povedať, žeby sa bol stal „na polceste“ veľkodušným,
žeby bol zvíťazil nad pýchou a žiadostivosťou.19 Je pravda, že v mimo-morálnej oblasti „zlatá stredná cesta“ môže
poslúžiť ako vhodné kritérium pre najvhodnejšie riešenie
(napríklad, vhodná teplota pre intelektuálnu prácu nemôže byť ani príliš vysoká, ani príliš nízka), táto cesta je však
nedostačujúca pre stanovenie mravnej cnosti.20
Dokonca aj samotný Aristoteles si uvedomil, že nemožno všetky cnosti stotožniť so „strednosťou“ ako ani všetky
neresti s krajnosťou: „Lenže nie každá činnosť a nie každý
cit dosahujú stred, lebo pri niektorých už ich pomenovanie obsahuje čosi negatívne, napr. škodoradosť, nehanebnosť, závisť a v konaniach: cudzoložstvo, krádež a vražda. Všetky tieto a podobné veci totiž karháme preto, lebo
sú nedobré, a nie pre nadbytok alebo nedostatok v nich.“21

17. Porov. von Hildebrand, D.: Ethik. Regensburg-Stuttgart: Habbel-kohlhammer, 19732, s. 373, 388.
18. Porov. von Hildebrand, D.: Estetica. Milano: Bompiani, 2006, s.
149-157.
19. Porov. von Hildebrand, D.: Ethik, s. 386.
20. Porov. Gorzyca, J.: Essere per l’altro, s. 232.
21. A ristoteles: Etika Nikomachova, II, 6, 1107a 9-14.
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Napriek tomu sa zdá, že aristotelovskej cnosti chýba
správna mravná motivácia a stála orientácia vôle nasmerovanej k autentickým etickým hodnotám. Preto Von Hildebrand by sa zaiste nebol stotožnil s Aristotelovým tvrdením: „protiklad medzi krajnosťami je oveľa väčší, ako
je ich protiklad k stredu.“22 Totiž zatiaľ čo dve opačné neresti, napr. lakomstvo a márnotratnosť pramenia z mravne negatívneho „ja“, veľkodušnosť pochádza z „ja“, ktoré
je kvalitatívne odlišné, preniknuté láskou, otvorené voči
hodnotám a odpovedajúce na ich požiadavky. Z tohto hľadiska lakomec a márnotratník majú k sebe vzájomne bližšie, ako ktorýkoľvek z nich k človeku autenticky veľkodušnému.
Uvažovať nad cnosťami v perspektíve ich spojenia
s etickými hodnotami (videnými vo svetle lásky) je zaiste krokom vpred pri ich správnom chápaní. Etická hodnota sa v živote cnostného človeka stáva dominantou, ktorá z ľudskej osobnosti vytvára jediný charakteristický celok: združuje motívy, sily, činy a vlastne celé bytie človeka.23 Aristotelovská etika však nesie známky egoistického charakteru. Dokumentuje to aj opis cnosti „veľkomyseľnosti“ (megalopsychía); pozrime sa, ako Filozof opisuje črty veľkomyseľného človeka: „Ďalej nepadne mu ťažko dobre robiť druhým, hanbí sa však dobrodenia prijať;
prvé znamená mať prevahu, druhé dostať pocítiť prevahu. A dobrodenie odpláca väčším dobrodením, lebo tým
sa stane ten, kto mu najprv preukázal dobrodenie, jeho
dlžníkom a on sám pravým dobrodincom. Zdá sa, že veľkomyseľní ľudia si pamätajú tých, ktorým preukázali dobrodenie, ale nie tých, od ktorých sami dobrodenie prijali; lebo ten, kto dobrodenie prijal, stojí vždy o niečo nižšie
ako ten, kto mu ho preukázal, a veľkomyseľný chce predsa vynikať. A preto rád počuje o preukázaných dobrodeniach, ale nerád o prijatých.“24
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po prvýkrát dal prívlastok „kardinálne“.26 Toto meno pochádza z latinského cardo (pánt); teda na týchto cnostiach
ako na pántoch sa točia všetky naše skutky, ktoré sa stávajú viac či menej dobrými podľa toho, či sú viac či menej
kontrolované týmito cnosťami.27
Tieto cnosti boli opísané už Platónom v dialógu Štát. Teória základných cností sa tu nachádza v kontexte náuky
o štáte. Vládcovia robia štát múdrym, vojaci ho zasa robia odvážnym a všetci (vrátane remeselníkov) sa pričiňujú o to, aby bol štát rozvážnym (ide tu o akýsi poriadok
a zdržanlivosť v rozkošiach a žiadostivostiach). Ostáva tu
však ešte štvrtá základná cnosť: „Zdá sa teda, že pokiaľ
ide o vplyv na dokonalosť štátu, s jeho múdrosťou, rozvážnosťou a odvážnosťou sa preteká oná sila, ktorá umožňuje
v štáte každému robiť si svoje (spravodlivosť).“28
Platón teda usudzoval, že štát je usporiadaný ako časti duše človeka, takže jednotlivým častiam duše by mali
zodpovedať rôzne spoločenské stavy. Vláde filozofov
(rozum) má byť podriadený stav strážcov (vznetlivosť),
a ten zasa má ovládať stav remeselníkov (dychtivosť).
Tomáš Akvinský, vychádzajúc z ontológie ľudskej bytosti, špekulatívne zdôvodnil, prečo jestvujú tieto – a práve iba tieto – základné cnosti (virtutes principales).29 Vzťahujú sa na schopnosti, ktoré nás robia schopnými konať
mravne. Z jednej strany sú to rozum a vôľa – teda schopnosti špecificky ľudské. Z druhej strany sem vstupuje
zložka vášnivá, nazvaná zmyslovosť (appetitus sensitivus).

Ide o štyri nasledovné cnosti – múdrosť, sila, umiernenosť a spravodlivosť – ktorým pravdepodobne sv. Ambróz

Zmyslovosť však opäť predstavuje dve rozličné schopnosti. Z jednej strany tú, vďaka ktorej sme jednoducho
orientovaní k tomu, aby sme získavali veci, ktoré sa javia našim zmyslom ako vhodné a utekali pred tými, ktoré sa nám javia ako škodlivé: táto schopnosť a či tendencia k dobrám ľahko dosiahnuteľným sa nazýva žiadostivý
sklon (appetitus concuscipibilis). Z druhej strany je v nás
prítomná tendencia, ktorá nám umožňuje odporovať veciam, ktoré vnímame ako protikladné voči nám: ide tu
o sklon k dobrám ťažko dosiahnuteľným, nazvaný taktiež
hnevlivý sklon (appetitus irascibilis). Ide o dve schopnosti, ktoré nemôžu byť zredukované na jeden jediný princíp,
nakoľko tieto neraz stoja vo vzájomnej opozícii. Sme napríklad schopní donútiť sa prijať nejaké utrpenie (v opozícii k žiadostivému sklonu) len aby sme zvíťazili nad tým,

22. A ristoteles: Etika Nikomachova, II, 8, 1108b 27-28.
23. Porov. Guardini, R.: Cnosti, Cnosti, s. 10.
24. A ristoteles: Etika Nikomachova, IV, 8, 1124b 9-15.
25. Porov. R eale, G.: Storia della filosofia antica. Platone e Aristotele. Milano: Vita e Pensiero, 19875, zv. II, s. 511-512.

26. Porov. Sant’A mbroggio: Esposizione del Vangelo secondo Luca.
Milano – Roma: Biblioteca Ambrosiana – Città Nuova, 1978, V,2, s. 411.
27. Porov. Vendemiati, A.: In Prima Persona, s. 69.
28. Platón: Štát. Bratislava: Kalligram, 2006, 433D.
29. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I-II, q. 61, a. 1,2.

Žiaľ ani priateľstvo v aristotelovskej optike nemá nič
spoločného s nezištným darovaním seba tomu druhému25, čo je však konštitutívnou štruktúrou etických hodnôt a esenciou mravného dobra.
Základné cnosti
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čo je v protiklade k našej ľudskej prirodzenosti (sledujúc
teda sklon hnevlivý). Taktiež neraz pozorujeme, že keď
vzplanú túžby žiadostivosti, hnev sa umenší, – a naopak –
keď vzplanie hnev, žiadostivé túžby sa umenšujú.
Cnostné konanie spočíva v harmonickom dosahovaní dobra zo strany týchto štyroch schopností, ktoré musia
byť usmerňované rozumom. Je preto potrebné, aby každá
z týchto schopností bola usmerňovaná špeciálnou cnosťou
a aby tieto cnosti v celku viedli človeka k dobrému životu.
Múdrosť, spravodlivosť, odvaha a umiernenosť
Rozum musí byť neustále usmerňovaný ku skutočnému dobru. Preto je nevyhnutné, aby človek mal schopnosť voliť si prostriedky jednak vhodné ale taktiež konkrétne dostupné v danej situácii tak, aby samotný cieľ dosiahol. Táto schopnosť sa nazýva múdrosť a taktiež rozvážnosť (prudentia). Cnosť múdrosti teda pôsobí, že človek si správne volí tie prostriedky, ktoré ho privedú k cieľu.30 Múdrosť sa prakticky prejavuje ako príkaz praktického rozumu a preto ide o morálnu cnosť. Aristoteles pre
túto cnosť použil termín phrónesis, a tak správnejšie by
bolo hovoriť o praktickej múdrosti.
Praktická múdrosť teda osobu uschopňuje, aby sa rozhodovala správne, aby v situáciách eticky významných si
vybrala tie prostriedky, ktoré skutočne poslúžia na realizovanie dobra, či už v rovine individuálnej, alebo komunitnej a či kolektívnej. Múdry a či rozvážny človek teda
nielen pozná mravné princípy a to, čo prikazujú všeobecné normy zákona, ale vie aj správne určiť ich požiadavky v historicky premenlivých situáciách, interpretujúc tak
jednotlivé prípady z hľadiska dobra dotyčných osôb. Treba
pripomenúť, že cnosť múdrosti vždy vedie k takému cieľu,
ktorým sa uskutočňuje naša osobnosť spôsobom hodným
ľudskosti. V opačnom prípade by šlo iba o obyčajné chytráctvo; aj zlodej môže všetky prostriedky usporiadať tak,
aby sa mu jeho zámer vydaril. Nezriadené vášne a zlé návyky u nerestného človeka deformujú jeho pohľad na skutočnosť a ovplyvňujú jeho súdy: ukazujú mu len tie ciele
a či „dobrá“, ktoré ho síce subjektívne uspokoja, v skutočnosti však stoja v protiklade k jeho osobnej prirodzenosti a teda k jeho autentickému dobru. To však neznamená,
žeby nerestný človek nikdy nemohol formulovať mravne
správny súd; ak je však „navyknutý“ na zlo, ovládaný neresťami – a neresti sú návykmi mravne zlými – nemôže

30. Porov. Tomáš A kvinský: Summa contra Gentiles, III, c. 35.
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zároveň vlastniť praktickú múdrosť lásky ako permanentnú kvalitu svojej mysle.31
Bernard z Clairvaux sa o múdrosti vyjadruje, že je kočišom všetkých ostatných cností (Prudentia auriga virtutum).32 Dokonca by sa mohlo povedať, že všetky cnosti sa stávajú „cnostnými“, len pokiaľ sú vedené múdrosťou; v tomto zmysle je múdrosť definovaná ako forma virtutum.
Vôľa je spontánne orientovaná k poznanému dobru
a teda prirodzene vlastní orientáciu k vlastnému dobru.
Toto nepredstavuje žiaden problém, dokiaľ dosiahnutie
vlastného dobra nevstupuje do konfliktu s dobrom druhého človeka. Pri hlbšom zamyslení sa je však zrejmé, že
nie je hodné človeka (nie je dobré) uprednostňovať vlastné dobro, ak z toho plynie zlo (nedostatok dobra) pre druhých. Tomáš Akvinský hovorí o „prirodzenom inštinkte“, čo nás privádza k druhým a poháňa nás k vzájomnej
podpore.33 Avšak je to predovšetkým rozum, vďaka ktorému poznávame dobro druhého ako niečo, čo treba realizovať tak ako naše vlastné dobro. [Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo to je zákon a proroci.
(Mt 7,12) Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
(Mt 22,29)]. Zatiaľ čo vôľa vo svojom sklone k vlastnému
dobru nepotrebuje nejaký špeciálny habitus, zato však potrebuje návyk na to, aby sledovala dobro druhého. Cnosť,
ktorá robí pevnou, stálou a radostnou vôľu v jej rozhodnutí „dať každému, čo mu patrí“, sa nazýva spravodlivosť
(dikaiosyné, iustitia).34
Vznetlivosť a či hnevlivý sklon sleduje dobro pomocou dvojakých skutkov: z jednej strany „k nemu vystiera
ruku“ a z druhej strany odoláva námahám a ťažkostiam,
ktoré povstávajú pri realizovaní samotného dobra. Vznetlivosť usmernená rozumom tak nadobúda cnosť, ktorú
označujeme ako sila, statočnosť a či odvaha (andreia, foritudo). Táto cnosť sa prejavuje v obvyklej pripravenosti
či už prekonať strach z námahy alebo vyhnúť sa ľahkomyseľnosti, ktorá by sa vystavovala nebezpečenstvám neprimeraným a nie nutným. Trpezlivosť a vytrvalosť sú dvoma
dimenziami tejto cnosti. Odvaha chráni osobu pred zúfalstvom a otvára ju pre nádej.
Žiadostivý sklon musí byť držaný v disciplíne takým
spôsobom, aby bol podriadený rozumu a nezískal prevahu nad vôľou. A to je úlohou umiernenosti (sófrosyné,
31.
32.
33.
34.

Porov. Gorzyca, J.: Essere per l’altro, s. 240-241.
Bernard z Clairvaux: In Cant. Serm. 49.
Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, II-II, q. 57, a. 2.
Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, II-II, q. 58, a. 1.

Štúdie

temperantia). Žiadostivý sklon sa orientuje k tomu, čo sa
zmyslom javí ako príjemné. Umiernenosť spočíva v stálej
dispozícii udržať poriadok našich túžob v osobnej telesnoduchovnej jednote človeka. Ak sa zachová táto rovnováha,
vášne nebudú potláčané ale usporiadané; takto si budeme
môcť plne užívať aj samotný pôžitok a naplnia sa i očakávania v našom živote. Naopak, nemiernosť ničí aj samotný
pôžitok. Základnou charakteristikou ľudského rozumu je
jeho ašpirácia po nekonečne. Ak sa však necháme uniesť
zmyslovosťou, nekonečno budeme hľadať tam, kde nie je:
v skúsenostiach zmyslových pôžitkov, ktoré svojou prirodzenosťou sú vždy ohraničené. Budeme tak prechádzať od
jednej túžby ku druhej, od jedného pôžitku k druhému...
avšak ako sa túžba bude zväčšovať, pôžitok sa bude neustále umenšovať. A tak budeme hľadať stále „silnejšie“
a stále perverznejšie skúsenosti, v ktorých si užijeme čoraz menej... Výsledkom tohto procesu je nakoniec priepasť
zúfalstva.35
Aristoteles sa na umiernenosť pozerá ako na strážkyňu
múdrosti, nakoľko zmyslovosť ponechaná sama na seba je
schopná rozum skaziť, dostať ho do víru vášne.36 Skutočne nemierny človek je nakoniec presvedčený, že už z princípu je správne sledovať číro zmyslový zjav dobra; takto
sa zákonite stáva aj nespravodlivým. Je evidentné, že nemierny človek, ktorý je zvyčajne orientovaný k ľahkému
pôžitku, stráca aj silu i odvahu.
Ako sme povedali, štyri kardinálne cnosti sú tak nazvané preto, lebo istým spôsobom predstavujú pánty celého
mravného života. K týmto hlavným cnostiam sa pridružujú aj všetky ostatné mravné cnosti a koniec koncov k nim
možno späť „navrátiť“ akúkoľvek mravnú cnosť.
Prepojenie cností s láskou
Možno nás prekvapí, že medzi základnými cnosťami nebola spomenutá láska. Túto skutočnosť jednak vysvetľuje predkresťanský pôvod náuky o „štyroch kardinálnych cnostiach“ a potom taktiež teologická perspektíva kresťanských autorov, ktorí lásku zaraďujú medzi teologálne cnosti.
Z predošlých úvah jasne vyplýva jestvujúce prepojenie
medzi cnosťami: nie je možné pestovať jednu bez toho,
aby sme pestovali aj ostatné. Práve preto sa v etike veľmi

35. Porov. Vendemiati, A.: In Prima Persona, s. 72-73.
36. Porov. A ristoteles: Etika Nikomachova, VI, 5, 1140a231140b30.
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často zvykne používať výraz „cnosť“ v jednotnom čísle,
aby sa tak označilo cnostné konanie ako také.
Pre Augustína je cnosť na prvom mieste poriadkom lásky (ordo amoris): „Aj láskou sa musí milovať usporiadane, aby sa milovalo to, čo sa má milovať, aby sa láska stala v nás cnosťou vedúcou k dobrému životu. Zdá sa mi,
že cnosť možno krátko a dobre definovať ako poriadok
lásky.“37 A naozaj, láska usporiadaná vo svetle pravdy bytia stvoreného Bohom-Láskou nebude škodiť ani blížnemu, ani ostatným súcnam. Biskup z Hippo hovorí, že poriadkom cností, čiže princípom ich prepojenia, je láska;
dokonca, samotné cnosti nie sú nič iné ako poriadok lásky.38 Preto podľa Augustína „cnosť je dobrou duchovnou
kvalitou, vďaka ktorej sa žije správne a ktorú nikto nemôže zneužiť.“39
Tomáš Akvinský lásku chápe ako cnosť „vliatu“ Duchom Svätým – čiže ako božskú lásku; a táto tvorí základ
mravných cností. Podľa Tomáša nielen múdrosť „spája“ mravné cnosti, nakoľko je ich vodcom, ale aj láska:
s láskou sú totiž vliate všetky mravné cnosti.40 Veď „láska je matkou a koreňom všetkých cností, nakoľko je formou všetkých cností.“41 Inými slovami, bez daru lásky človek je síce schopný formovať mravné cnosti, ale iba v nedokonalom stave, ako to bolo „u mnohých pohanov“. Nemôžu byť nazvané cnosťami v pravom zmysle slova (dokonale a skutočne), lebo nie sú schopné človeka priviesť
k dosiahnutia nadprirodzeného cieľa a privádzajú ho len k
cieľom ostatným.42
Záver: Pokorný lesk cnostného človeka
Keď hovoríme o „cnostnom človekovi“, nemáme na
mysli niekoho, kto vlastní „všetky“ mravné cnosti a tieto navyše „v najvyššej miere“. Isté cnosti sú vlastné iba
niektorým životným stavom, niektorým povolaniam, profesiám alebo spoločenským postom. Navyše, cnosti nadobúdajú vždy individuálne črty, podľa povahy, pohlavia a veku jednotlivých osôb. Napríklad, kto žije v biede, nemôže byť veľkodušným v rozdávaní hmotných do-

37. Augustín: Boží štát. Bratislava-Trnava: SSV-Lúč, 2005, kniha 15,
kapitola 22, s. 66.
38. Porov. Augustín: De moribus acclesiae catholicae et de moribus
manichaeorum, I, 15.
39. Augustín: De libero arbitrio, II, 19: „virtus est bona qualitas
mentis, qua recte vivitur et qua nemo male utilitur.“
40. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I-II, q. 65, a. 3.
41. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I-II, q. 62, a. 4.
42. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I-II, q. 65, a. 2.
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bier; mních nepraktizuje cnosť manželskej čistoty; odvaha lekára je odlišná od tej, ktorú vlastní veliteľ a umiernenosť dospievajúceho sa líši od miernosti osoby v pokročilom veku.
Označiac niekoho ako „pravdovravného“, „trpezlivého“, „súcitného“, netvrdíme, že je „absolútne dokonalý“.
Nemienime tým ani to, žeby vlastnenie týchto cností ho
uchránilo od akéhokoľvek nedostatku v oblasti pravdovravnosti, trpezlivosti a či súcitu. Keby to tak bolo, akýkoľvek pokrok v živote cnostného človeka by sa tak stal
nemožným! Podobne ako „byť svätým“ neznamená žiť
„bez akejkoľvek nedokonalosti“.43
Chcieť byť cnostným človekom neznamená egocentricky vlastniť cnosti, ktoré by dotyčný považoval za zbierku
víťazných medailí. Takýto narcistický postoj by druhých
používal iba ako „príležitosti“ a či ako „prostriedky“ pre
svoje mravné zdokonalenie, ktoré by tak ako každá fatamorgána zostávalo nedosiahnuteľné. Zdokonaľovanie človeka autenticky cnostného je však vždy motivované ochotou k službe – byť tu pre druhých v ich potrebách. A tak
duchovná krása a lesk cnostného človeka pochádza akoby
z tajomného pozadia – z jeho pokory. Táto cnosť potichu
vstúpila do mravného života spolu s kresťanstvom; nie je
samostatná v tom zmysle, žeby vlastnila vlastný predmet
alebo špecifické pole pôsobnosti. Vlastne samotná láska
je pokorná a preto je krásna. Veď cnosť pokory sleduje
pohyb božského bytia, ktoré „sa spontánne zrieka svojej
výšky a majestátu, prichádza k človekovi, aby sa stalo slobodným a blaženým služobníkom každého človeka i celého stvorenia.“44
Pokorný človek poznáva a uznáva pravdu o vlastnom
bytí: vie, aké je jeho miesto v poriadku stvorenia, zakusuje, aké ohraničené sú jeho duchovné i fyzické sily, aké
temnoty sa môžu zmocniť jeho srdca. Vedomý si toho, že
je „prach a popol“ – humus (zem), z čoho pochádza adjektívum humilis (pokorný) – vôbec sa nepotrebuje ponižovať, aby slúžil. Veď ten druhý, ktorému slúži, je vlastne
„vyšší“ ako on. Ako to? V tvári druhého človeka – použijúc slovník Emanuela Levinasa – sa totiž zračí Absolútno,
ktoré nás ustanovuje za „strážcu svojho brata“.45
A tak naše úvahy o cnosti by sme mohli ukončiť výrokom Romana Guardiniho: „Cnosť prechádza celou existenciou ako akord, ktorý zjednocuje, a tak cnosť vystupuje nahor k Bohu, alebo lepšie povedané: zostupuje od
neho nadol.“46

43. Porov. Gorzyca, J.: Essere per l’altro, s. 242.
44. Scheler, M.: Zur Rehabilitierung der Tugend, s. 15.
45. Porov. Lévinas, E.: Etika a nekonečno. Praha: OIKOYMENH,
2009, s. 208-210.
46. Guardini, R.: Cnosti, s. 13.
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Biblická animácia katechézy
podľa apoštolskej exhortácie
Verbum Domini
Biblical Animation of Catechesis according to the Apostolic Exhortation Verbum Domini
This paper focuses on the position and function of the Bible in the catechesis according to the Apostolic Exhortation
Verbum Domini. The paper is divided into three parts. Methodologically, it is based on an analysis and explanation
of the papal document. The first part presents an analysis of Par. 73-75 of the Exhortation. These paragraphs directly
discuss the role of the Scriptures in the catechesis and pastoral care work. The second part of this paper presents the
key hermeneutic principles which should be applied to reading and interpreting the Scriptures, and which include
Christcentrism and interpretation in accordance with the Church’s Tradition. The third part presents basic methodological instructions for effective biblical animation of catechesis and includes a three-phase model for that purpose.

Náčrt problému
Sväté písmo je primárnym svedectvom živého Božieho slova zjavujúceho sa v dejinách človeka pre jeho spásu a ako také prameňom a normou každej činnosti Cirkvi.
Civilizačné a kultúrne premeny, ktoré prirodzene vplývajú aj na náboženstvo v jeho spoločenskom i individuálnom rozmere, spôsobujú, že je opakovane potrebné sa zaoberať fundamentmi viery. Je nevyhnutné nanovo odkrývať význam tých najzákladnejších svedectiev komunikácie Boha s človekom.

níctvom nej... „výsledky synody účinne ovplyvnili život
Cirkvi: osobný vzťah k Svätému písmu; jeho interpretáciu
v liturgii a v katechéze, ako aj vedecké bádania. Tak Biblia nezostane slovom minulosti, ale stále živým a aktuálnym slovom“ (VD 5).
Napriek tomu, že od podpísania a zverejnenie exhortácie uplynulo päť rokov, na Slovensku sa jej v teologickom
diskurze a spisbe symptomaticky nevenovala prakticky
žiadna pozornosť.5
V príspevku sa chcem zamerať priamo na text apoštolskej exhortácie Verbum Domini. Mojou ambíciou však nie
je celistvá analýza a reflexia dokumentu, ale preanalyzovanie toho, čo hovorí exhortácia o mieste a funkcii Svätého písma v katechetickej službe slova v Katolíckej cirkvi,
keďže problematika Biblie v katechéze a otázky biblickej
didaktiky spadajú do môjho profesného záujmu.

Svedectvom snahy o nové a prehĺbené ponímanie podstaty viery komunikovanej prostredníctvom Božieho slova v Cirkvi bola 12. synoda biskupov v r. 2008. 1 Ako neskôr píše pápež Benedikt XVI., synoda priniesla intenzívnu „skúsenosť stretnutia s Kristom, Otcovým slovom,
ktoré je tam, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v jeho
mene (porov. Mt 18,20)“2. Synodálni otcovia si dobre počas celého zasadnutia uvedomovali, že Cirkev sa zakladá na Božom slove, z neho sa rodí a žije.3 Zavŕšením synody sa stala posynodálna apoštolská exhortácia Verbum
Domini podpísaná pápežom Benediktom XVI. symbolicky 30. septembra 2010 v deň spomienky svätého Hieronyma.4 Benedikt XVI. ju písal s túžbou, aby prostred-

Chcem odpovedať na nasledovné otázky: Akú rolu má
Sväté písmo v katechéze podľa dokumentu Verbum Domini? Odlišuje sa vo svojich výpovediach a formuláciách
dokument v porovnaní so skoršími dokumentmi Magistéria, v ktorých sa táto problematika spomína? Aké základné črty má mať katechéza opierajúca sa o Bibliu? Aké me-

1. Bližšie o okolnostiach synody a téme, porov. Okoye, J. Ch.: The
Synod on the Word of God and the Pastoral Exhortation Verbum Domini. Bible Today 2012, roč. 50, č. 1, s. 5-13.
2. Benedikt XVI.: Posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi. Trnava : SSV, 2011, s. 3.
3. Instrumentum laboris: „The Word of God in the Life and Mission
of the Church“ (May 11, 2008), čl. 27. In: http://www.vatican.va/roman_
curia/synod/documents/rc_synod_doc_20080511_instrlabor-xii-assembly_en.html (cit. 10. 11. 2015).
4. Pápež nadväzuje v exhortácii na to, čo vypracovala synoda, najmä
na jej základné dokumenty (Lineamenta; Instrumentum Laboris; Relatio Ante et Post Disceptationem), texty prednesené počas zasadnutia,
ako aj na záverečné posolstvo zohľadňujúc niektoré špeciálne návrhy
(Propositiones). Všetky dokumenty sú dostupné v elektronickej verzii

na internetovej stránke: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/ (cit.
10. 11. 2015).
5. V Bibliografii biblických vied slovenskej a českej proveniencie
(1989-2013) nie je uvedená ani jedna publikácia venujúca sa tomuto
dokumentu. Porov. Štrba, B.: Bibliografia biblických vied slovenskej
a českej proveniencie (1989 – 2013) : Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989-2013) (Studia Biblica Slovaca – Supplementum). Badín : Blažej Štrba, 2014. Autor príspevku sa venoval dokumentu v rámci svojej habilitačnej práce v rámci podkapitoly
1.8. Porov.: K ľuska, B. Komunikačný princíp biblickej katechézy : Habilitačná práca (rukopis). Ružomberok : PF KU, 2013, s. 73-79. Bohužiaľ táto absencia potvrdzuje, že i keď sa často hovorí o dôležitosti Božieho slova v živote veriaceho človeka, dokumenty Magistéria sú neraz
v teologickej reflexii a percepcii ignorované.
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todologické inštrukcie môžeme nájsť v exhortácii vo vzťahu k používaniu Písma v katechéze?
Biblia v katechéze podľa exhortácie Verbum Domini
Exhortácia6 sa skladá z úvodu, záveru a troch rozsiahlych, pomerne komplexne štruktúrovaných častí: 1) Verbum Dei (Božie Slovo)7; 2) Verbum in Ecclesia (Slovo
v Cirkvi)8; 3) Verbum Mundo (Slovo svetu)9. Biblickým
fundamentom myšlienkovej línie exhortácie je Prológ
Evanjelia podľa Jána.10
Pápež sa v dokumente sústredil najskôr na rozmanité dimenzie Božieho slova (čl. 7.8.9.14), prostredníctvom ktorého Pán vstupuje do dialógu s človekom (čl. 22-27). Plnosť Božieho slova nachádza Cirkev v Kristovi (čl. 11-13),
v jednote Tradície a Písma (čl. 17-18). Božie slovo vyvoláva odpoveď (čl. 25), vzorom ktorej je odpoveď viery Matky Božieho Slova – Márie (čl. 27-28). Aby tá odpoveď
mohla byť adekvátna a plodná je potrebná častá a správna lektúra v súlade so základnými interpretačnými a hermeneutickými princípmi, ktoré pápež rozoberá (čl. 29-49).
V druhej časti exhortácie Benedikt XVI. venuje pozor6. Exhortáciu výstižne charakterizuje: Graffy, A.: The Word of God
for the Church and the World : An examination of Verbum Domini.
Scripture Bulletin 2011, roč. 61, č. 1, s. 30-39.
7. K výstižnej charakteristike celého dokumentu, porov. M anicardi, E.: Verbum Domini : perspectivas teológicas actuales. Scripta Theologica 2011, roč. 43, č. 2, s. 393-416. V prvej časti dokumentu sa pápež
okrem iného venuje aj otázkam hermeneutiky a interpretácie Písma. Porov. K otázkam interpretácie a hermeneutiky vo svetle exhortácie porov.
K enney, M.: Verbum Domini and the Interpretation of Scripture. Compass 2012, roč. 46, č. 1, s. 3-8. Senior, D.: Verbum Domini : Authentic
Catholic Interpretation of the Bible. Bible Today 2012, roč. 50, č. 1, s.
15-20.
8. Ponímanie Písma v Cirkvi je v plnosti vyjadrené v jej liturgickom sláveni. Porov. K löckener, M.: Bibel und Liturgie : Anmerkungen zu ihrer inneren Beziehung nach dem postsynodalen Schreiben
„Verbum Domini“. Liturgisches Jahrbuch 2012, roč. 62, č. 3, s. 157-158.
A raszczuk, S.: Dowartościowanie Słowa Bożego w celebracji Eucharystii w świetle Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI
„Verbum Domini”. Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2011, roč. 100, č. 1 (18), s. 5-20. Sancho, J.: La Palabra de Dios
en la sagrada liturgia (Verbum Domini 52-71). Scripta Theologica 2011,
roč. 43, č. 2, s. 417-436. V druhej časti dokumentu sa pápež venuje aj
mieste a funkcii Slova v procese rozvíjania osobného povolania jednotlivých členov Cirkvi (čl. 77-85). Porov. Smith, S. C.: The God Who Speaks : Verbum Domini as a Means of Renewal in Seminary Formation in
the Word of God. Seminary Journal 2010, roč. 16, č. 2, s. 54-62.
9. Tretiu časť exhortácie analyzuje: Upchurch, C.: Verbum Domini,
Part Three : Verbum Mundo. The Church‘s Mission. Bible Today 2012,
roč. 50, č. 1, s. 27-32.
10. „The briliant decision to ground each part of the exhortation in
texts from John’s prologue on Christ the Word is a clear signal that at
every level and in almost everz section this exhortation is deeply scriptural in orientation and reflection.“ R easoner, M.: Treasures New and
Old : An Introduction to Verbum Domini. Nova et Vetera (English Edition) 2011, roč. 9, č. 1, s. 1.
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nosť substanciálnemu vzťahu Božieho slova a Cirkvi, ktorá je „definovaná prijatím Božieho slova“ (čl. 50). Privilegovaným prostredím (a aktom) realizovania tohto vzťahu
je liturgia (čl. 52-71). Cirkev slúži Božiemu slovu v pastoračnej službe, ktorej rôzne podoby exhortácia vymenúva
(72-89), okrem iného aj katechetickú služby (porov. najmä
čl. 73-75), ktorej sa chcem neskôr bližšie venovať. V tretej časti exhortácie sa píše o povinnosti ohlasovania Božieho slova vo svete (čl. 91-94). V tejto časti je predstavená aj sila Božieho slova transformovať svet v jeho zložitej situácii. Misia ohlasovania slova sa môže realizovať prostredníctvom sociálnej angažovanosti (čl. 99-108),
ukázaním veľkej hodnoty Biblie pre ľudskú kultúru (109116), ale i realizovaním medzináboženského dialógu a dialógu s inými kultúrami (117-120).
Čo sa týka otázky Biblie v katechéze, hoci mnohé pasáže exhortácie majú nepochybne veľký význam pre katechetickú činnosť Cirkvi, chceme sa bližšie sústrediť na čl.
73-75, ktoré sa priamo venujú problematike Biblie v pastoračnej, katechetickej a formačnej aktivite Cirkvi. Podľa exhortácie katechéza je súčasť globálneho pastoračného úsilia Cirkvi, vo vzťahu ku ktorému sa odporúča „podporovať biblickú pastoráciu, nie však v protiklade s inými
formami pastorácie, ale ako biblickú animáciu celej pastorácie“ (VD 73). Ako ďalej spresňuje exhortácia slovné
spojenie biblická animácia neznamená vytvorenie novej
aktivity pastorácie, nového stretnutia, ale má to byť snaha
aby stredobodom celého pastoračného úsilia bolo „osobné
stretnutie sa s Kristom, ktorý sa nám odovzdáva vo svojom slove“ (VD 73).
Slovné spojenie biblická animácia, ktoré je prvý krát
použité v oficiálnom dokumente Cirkvi, nie je určite náhodné, ale snaží sa o ukázanie integrálneho prenikania celej pastoračnej a katechetickej činnosti Cirkvi. Slovo animácia na jednej strane evokuje pojem duša11 (lat. anima)
a naznačuje tak, že Biblia sa má stať vnútornou oživujúcou silou činnosti Cirkvi. Na druhej strane pojem animácia má význam viesť, riadiť. Biblické posolstvo, živé Božie slovo má teda viesť a určovať smer pastoračnej a katechetickej činnosti. Poľský katechetik Ján Kochel12 poníma biblickú animáciu ako snahu o intelektuálnu a duchovnú formáciu súčasného človeka prostredníctvom záujmu
o Bibliu, prebudenie lásky k nej a ukazovanie nadprirodzenej sily Božieho slova.

11. Nemecký preklad exhortácie uvádza práve termín duša: „Seele der ganzen Pastoral“. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/
apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbumdomini.html (cit. 10.11.2015).
12. Porov. Kochel, J. – M arek, Z.: Pedagogia biblijna w katechezie.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012, s. 161.
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Použitie slovného spojenia biblická animácia je povšimnutiahodným aj v kontexte absolútnej absencie termínu
biblická katechéza, ktorý sa objavoval v predchádzajúcich
cirkevných dokumentoch (porov. VDK čl. 117 a 118). Je to
do istej miery znakom toho, že zameranie na Bibliu prestalo byť už ponímané ako doména jedného z typov katechézy, ako je ponímaná biblická katechéza vo Všeobecnom direktóriu pre katechézu (čl. 118), ale má prenikať
celý proces katechizácie. Exhortácia Verbum Domini je
teda svedectvom vývinu učenia Cirkvi, keď celý stredovek až do účinkovania tzv. Tübingenskej školy Biblia plnila služobnú funkciu v katechéze, neskôr sa začala autonomizovať ako samostatná biblická katechéza v podobe rôznych modelov (napr. kerygmatický, hermeneutický, problémovo-orientovaný, korelatívny, antropo-kerygmatický,
atď.)13 a dnes smeruje k forme integrálnej biblicky animovanej katechézy.
Exhortácia pokladá biblickú formáciu veriacich za kľúčovú, pretože „tam, kde veriaci nie sú formovaní k poznaniu Biblie podľa viery v prúde jej živej Tradície, v skutočnosti sa ponecháva pastoračné prázdno“ (VD 73). Preto biblická animácia je jeden z najlepších spôsobov, ako
čeliť niektorým pastoračným problémom (napr. expanzia
siekt spojená s fundamentalistickou mentalitou). Dvomi
základnými prostriedkami biblickej animácie sú primeraná biblická príprava kňazov a laikov a podpora malých
kresťanských spoločenstiev, v ktorých sa rozvíja poznanie
Biblie podľa viery Cirkvi (VD 73).
Tieto podnety prirodzene platia aj pre katechézu, „ktorú v jej rozličných formách a etapách musí stále sprevádzať Božie slovo“ (VD 74). Ako model biblicky animovanej katechézy exhortácia predstavuje stretnutie emauzských učeníkov s Ježišom (Lk 24,13-35). Jej stredobodom je práve výklad biblických textov (Lk 24,27-278), pre
ktorý je charakteristické, že je ho schopný dať len Ježiš,
ako i to, že je kristocentrický, odkrýva naplnenie Písiem
v Kristovi (VKD 74). Táto katechéza zároveň vedie k reálnemu stretnutiu so zmŕtvychvstalým Kristom, pravým
Slovom Otca. Charakteristickým znakom úsilia o obnovu
viery prostredníctvom Božieho slova, v duchu exhortácie
Verbum Domini, má byť ani nie tak získavanie poznatkov
o Biblii, ale práve nadväzovanie spoločenstva s Bohom.

13. Kostelánsky, A. – K ľuska, B.: Rozvoj biblickej katechézy po II.
vatikánskom koncile. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 2006, roč. 6, č.4b, s. 186-202. K ľuska, B.: Ciele
a formy biblickej katechézy. In: Dlugoš, F. (red.): Týždeň vedy, umenia
a techniky na Slovensku: Zborník prednášok z vedeckej konferencie na
tému Náplň a cieľ vyučovania náboženskej výchovy; Ružomberok 3. november 2009. Ružomberok: Verbum, 2010, s. 37-54.
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To vyžaduje, aby kontakt so Svätým písmom a jeho výklad odhaľoval pred človekom zjavené Božie mystérium.14
Po predstavení tohto modelu biblicky animovanej katechézy sa Pápež explicitne odvoláva na podnety a smernice Všeobecného direktória pre katechizáciu a implicitne aj
na Apoštolskú exhortáciu Catechesi Tradendae15. Pripomína a zvýrazňuje najmä: potrebu prenikania katechézy
biblickým myslením, duchom a biblickými postojmi; časté čítanie Písma s porozumením a „so srdcom Cirkvi“; poznávanie postáv, udalostí a vyjadrení Biblie; memorovanie vybraných biblických úryvkov; čítanie Písma vo viere a v Tradícii Cirkvi; aktualizovanie dejín spásy, aby katechizovaný spoznal, že „do týchto dejín patria aj jeho
vlastné životné osudy“ (VD 74). Takéto biblické nasmerovanie katechézy umožňuje získať autentickú schopnosť orientovať sa na „ceste vlastného života“. Rozmanité stretnutia sa biblických postáv s Bohom, ktorý vstupuje do ich života, umožňuje prostredníctvom Božieho slova,
pripraviť človeka na jeho vlastné stretnutie s Pánom. Katechéza tak prestáva byť učením o slove, ale stáva sa učením a pôsobením Slova.16
Exhortácia taktiež nasledujúc Všeobecné direktórium
pre katechizáciu zvýrazňuje vzťah medzi Svätým písmom
a Katechizmom Katolíckej cirkvi, ktoré „sú tu na to, aby
každé svojím spôsobom a podľa vlastnej autority robili
katechézu plodnou“ (VD 74; porov. VDK 128).
Pre napĺňanie týchto požiadaviek, kladených na katechézu, je potrebná „primeraná formácia kresťanov a najmä katechétov“ (VD 75). Táto formácia sa môže realizovať prostredníctvom biblického apoštolátu, už existujúcich akademických štruktúr; vytvorením základných formačných centier pre laikov a misionárov a špecializovaných inštitútov biblických štúdií.17
Exhortácia teda poskytuje nesmierne bohaté inštrukcie
a inšpiráciu pre katechézu, z ktorých sa chcem sústrediť

14. Porov. M arek, Z.: Katecheza inspirowana adhortacją „Verbum
Domini”. Katecheta 2011, č. 2, s. 4.
15. Porov. Benedikt XVI.: Posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi. Trnava : SSV,
2011, s. 107, pozn. č. 258.
16. Porov. M arek, Z.: Katecheza inspirowana adhortacją „Verbum
Domini”. Katecheta 2011, č. 2, s. 5-6.
17. Porov. Długosz, A. – Stypułkowska, B.: Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej. Kraków : PAT, 2000, s. 118-230. Stypułkowska B.:
Teoretyczne i praktyczne założenia przygotowania katechetów do poprawnej interpretacji tekstów biblijnych z uwzględnieniem form samokształcenia kierowanego. Kraków : PAT, 1999. Stypułkowska B.: Duchowy wymiar katechetycznej formacji biblijnej. „Wypłyń na głębię” :
Z listem apostolskim „Novo Millennio Ineunte” w XXI w. Częstochowa
: Regina Poloniae, 2002, s. 44-60.
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na dve otázky – hermeneutické princípy a metodologické
pokyny pre prácu s Bibliou na katechéze.
Základné hermeneutické princípy pre prácu s Bibliou v katechéze
Z analyzovaného textu exhortácie je možné vyabstrahovať dva základné hermeneutické princípy lektúry a interpretácie Písma v katechetickej službe Slova: 1) kristocentrická lektúra; 2) interpretácia Písma v jednote s Tradíciou.
Podľa apoštolskej exhortácie Verbum Domini je poznanie osoby Krista cieľom biblickej animácie celej pastoračnej starostlivosti Cirkvi (VD 73). Biblická animácia má
napomôcť, „aby v bežných aktivitách kresťanských spoločenstiev, vo farnostiach, v združeniach a hnutiach bolo
skutočne stredobodom osobné stretnutie s Kristom, ktorý sa nám odovzdáva vo svojom slove“ (VD 73). Zároveň
dokument upriamujúc pozornosť na rozprávanie o stretnutí emauzských učeníkov so zmŕtvychvstalým Kristom,
prezentuje model katechézy, „ktorej stredobodom je vysvetľovanie Písem, ktoré je schopný dať len Kristus“ (Lk
24,27-28)“ (VD 74). Kristus je tak cieľom čítania a interpretácie Písma v katechéze a zároveň sám je exegétom.
Na tento kristocentrický hermeneutický princíp je potrebné nazerať z uhlu pohľadu dynamiky Božieho zjavenia, ktorú zvýrazňuje autor Listu Hebrejom. V úvode k tejto novozákonnej knihe píše: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1,1-2a). V Kristovi dar Božieho slova dosahuje
naplnenie a vyvrcholenie. On nielenže to slovo hovorí, ale
sám je Slovo.18 Princíp kristocentrického prístupu k Písmu
vyžaduje jeho interpretáciu vo svetle osoby Ježiša Krista,
vďaka čomu bude možné odhalenie nenahraditeľného významu Starého zákona pre kresťanov (VD 41), ktorý „interpretujeme ako cestu ku Kristovi“ (VD 39). Kristologická lektúra sa uplatňuje prostredníctvom „typologickej lektúry“19, no zároveň túto prekračuje, pretože nie je mož18. Porov. Pikor, W.: Hermeneutyka biblijna w katechezie, cz. IV :
Rzeczywistość Bożego słowa jako klucz interpretacyjny do Pisma Świętego. Katecheta 2007, roč. 51, č. 11, s. 9-10.
19. O typológii píše apoštolská exhortácia, ako takej, ktorá „nemá ľubovoľný charakter, ale patrí k vnútornej povahe udalostí, o ktorých rozpráva posvätný text, a preto sa týka celého písma. Typológia »rozoznáva v Božích dielach vykonaných za čias Starej zmluvy predobrazy toho,
čo Boh uskutočnil v plnosti času v osobe vteleného Syna« (KKC 128).
Kresťania preto čítajú Starý zákon vo svetle usmrteného a vzkrieseného Krista. Aj keď typologické čítania otvára nevyčerpateľný obsah Starého zákona vo vzťahu k Novému, neslobodno pri tom zabúdať, že aj samotný Starý zákon si uchováva vlastnú hodnotu Zjavenia, ktorú potvrdil sám náš Pán (porov. Mk 12,29-31)“ (VD 41). K typologickej lektú-
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né všetky texty Starého zákona podriadiť takémuto výkladu interpretácii. Starý zákon treba čítať aj v jeho vlastnej
hodnote Zjavenia (VD 41) a dynamickú jednotu obidvoch
Zmlúv ponímať v jej komplexnosti, ktorá zahŕňa tri základné vzťahy – koninuitu, diskontinuitu a prekonanie.20
Kristologický hermeneutický princíp platí však nielen
na objekt lektúry – Písmo – ale aj na subjekt lektúry, ktorým je človek. Kristus je Božím Slovom, ktoré sa stalo
človekom (Jn 1,14) a preto vo svetle mysterium incarnationis je Kristus nielen „exegétom Boha“ (VD 90), ale aj exegétom človeka. Človek vstupujúci do kristologickej lektúry umožňuje, aby jeho existencia, jeho osoba bola „čítaná“
vo svetle slova / Slova21 ale aj samotným slovom /Slovom.
Druhým dôležitým hermeneutickým princípom, ktorý
je potrebné zachovávať, ak chceme, aby katechéza zostala verná podstate a dynamike Božieho slova, je interpretovanie Písma v jednote so živou Tradíciou Cirkvi. Pápež
Benedikt XVI. veľmi rozhodne a jednoznačne ukazuje
kľúčový význam interpretovania Písma v Tradícii Cirkvi,
keď píše: „katechéza bude tým bohatšia a účinnejšia, čím
viac bude čítať texty s porozumením a so srdcom Cirkvi
a o čo viac sa bude inšpirovať dvojtisícročnou reflexiou
a životom samej Cirkvi“ (VD 74). Tým, čo má uchrániť
katechézu pred jednostrannosťou, monotónnosťou, myšlienkovou obmedzenosťou, je priamy kontakt katechizovaných s textami Písma, nie však izolovane, ale v jednote s ponímaním biblického posolstva Cirkvou. Bohatstvo
Tradície Cirkvi je zvýraznené odkázaním na dvojtisícročnú reflexiu Cirkvi. Ide tu o svedectvo čítania a interpretovania jednotlivých pasáží Písma apoštolskými otcami,
cirkevnými otcami a spisovateľmi, ale i v množstve homílií, vyjadreniach Magistéria, textoch významných teológov, atď. Polyfonické ponímanie a interpretovanie biblického textu v najrozmanitejších vyjadreniach živej Tradície je možné vydobyť prostredníctvom prístupu Histórie
pôsobenia textu tzv. Wirkungsgeschichte, ktorý je dobre
známym a etablovaným prístupom v biblických vedách.22
re písma porov. napr.: Mcneil, B.: Typologia. In: Coggins, R. J. – Houlden, J. L.: Słownik hermeneutyki biblijnej. Warszawa : Vocatio, 2005, s.
894-895. Kowalczyk A.: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach
qumrańskich i Nowym Testamencie. In: Chrostowski, W. (red.): Słowo
jest prawdą. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin. Warszawa: Vocatio 2000, s. 183-211.
20. Tieto tri základné vzťahy sú komplexne rozpracované a prezentované v dokumente Pápežskej biblickej komisie Židovský ľud a jeho Sväté písma v kresťanskej Biblii. Porov. http://www.vatican.va/roman_curia
/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_
popolo-ebraico_it.html (cit. 09.11.2015).
21. Pod pojmom slovo začínajúcim sa malým písmenom mám na
mysli text inšpirovaného Písma, pod pojmom Slovo s veľkým počiatočným S myslím Krista – Slovo, ktoré vyriekol Boh.
22. Porov. Pápežská biblická Komisia: Interpretácia Biblie v Cirkvi :
Prejav Jeho svätosti pápeža Jána Pavla II. a dokument Pápežskej bib-
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Privilegovaným zhrnutím Tradície a živej viery je Katechizmus Katolíckej cirkvi, preto je potrebné, aby v katechéze pri používaní Písma bol paralelne používaný aj katechizmus, lebo len v organickom spojení týchto svedectiev živého Božieho Slova a vitálnej Tradície môže byť katechéza skutočne plodnou (porov. VD 74).
Interpretovanie Svätého písma v jednote s tradíciou napomáha k uvedomeniu, že posolstvo Božieho slova je autenticky prežívané v spoločenstve viery, dynamicky a neustále sa rozvíjacom. Spoločná viera postavená na Božom
slove spája apoštolov Ježiša zo začiatku nášho letopočtu
s človekom 21. storočia. Táto perspektíva Tradície je teda
kľúčová pre autentické ponímanie Božieho posolstva. Čo
sa týka samotnej Tradície, treba poznamenať, že ju nachádzame už vnútri Svätého písma, nakoniec, z nej Sväté písmo vyrástlo.23 Preto jeden z prístupov (teologických i katechetických) je analýzou práve tohto sociálneho rozmeru
biblického posolstva.
Z katechetických prístupov môžeme spomenúť tiež skúmanie histórie viery vo Svätom písme. Vychádza z poznania, že Biblia nie je žiadnou systematicko-teologickou knihou, ani učebnicou (v úzkom zmysle slova) viery. Oprávnene sa preto môžeme pýtať, ako predstavujú biblické texty Boha a jeho zjavenie a ako sa v tomto ponímaní rozvíjajú. Mimoriadne nápomocný je takýto prístup, keď sa
človek skoncentruje na zmeny a konfliktné situácie židokresťanskej histórie viery. Kladieme si otázky: Proti akej
predstave Boha bojujú biblické texty? Ako koriguje samotná Biblia náboženské predstavy skoršieho obdobia? Ktoré
nové aspekty pre pochopenie ťažkého hľadania Boha človekom prináša daný text? Kto takto číta Bibliu, vzrastá v

lickej komisie. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, s. 58-60. Pindel R.: Jak współcześni poeci polscy interpretują nawrócenie Szawła? : Narracja Dziejów Apostolskich i „Wirkungsgeschichte“. Analecta Cracoviensia 2011, roč. 43,
s. 237-258.
23. Vzťah Biblie a tradície výstižne opisuje dogmatická konštitúcia
II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum v čl. č. 9: „Posvätná Tradícia a
Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obe vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu. Sväté písmo je totiž Božie slovo, keďže bolo napísané z vnuknutia Ducha Svätého; a posvätná Tradícia zasa
Božie slovo, ktoré Kristus Pán a Duch Svätý zveril apoštolom, neporušene odovzdáva ich nástupcom, aby ho, osvietení Duchom pravdy, svojou kazateľskou činnosťou verne zachovávali, vysvetľovali a šírili. A tak
Cirkev nečerpá istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma.
Preto treba oboje prijímať a vážiť si s rovnakou úctou.“ Čo sa týka teologickej reflexie tejto problematiky porov. najmä: A randa, G.: La palabra bíblica, camino de Dios al hombre y del hombre a Dios. Scripta
Theologica 2011, roč. 43, č. 2, s. 437-462. Taktiež: Izquirdo, C.: Función de los textos en la Tradición. Scripta Theologica 2011, roč. 40, č. 2, s.
463-470.
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pochopení, že Biblia nepredkladá žiadne statické definície
pravdy, ale vlastní vnútornú dynamiku viery.24
Túžbu po čítaní Biblie ako živého slova a nie ako mŕtveho textu je možné naplniť práve používaním „Písma vo
viere a v Tradícii Cirkvi, aby tak boli tieto slová vnímané
ako živé, ako je aj dnes Kristus živý tam, kde sa dva alebo traja zhromaždia v jeho mene“ (VD 74). V katechéze je
možné tento hermeneutický princíp uplatniť aplikovaním
čítaním Písma podľa vzoru tých, čo „skutočne žili podľa Božieho slova, teda svätých“ (VD 48). Tento prístup je
veľmi slabo spracovaný pre potreby vyučovania náboženskej výchovy, v učebniciach sa sporadicky objavujú síce
trefné príklady zo života a kázania Martina Luthera Kinga alebo sv. Františka Asiského, ale sú to len ojedinelé príklady. Katechetickú prácu je preto možné ozvláštniť čítaním alebo prerozprávaním úryvku zo životopisu, prácou
s úryvkom z denníka alebo vybraného diela daného svätého alebo významného teológa. Veľmi vhodné sú fragmenty z románových spracovaní alebo priamych svedectiev.
Samozrejme tento materiál musí mať priamu nadväznosť
na daný text Svätého písma a musí byť taktiež vhodne katecheticky spracovaný.25
Čítanie Biblie práve „podľa viery v prúde jej živej tradície“ chráni veriacich pred „pastoračným prázdnom“ (VD
73), v dôsledku ktorého sa ľudia neraz utiekajú k simplifikovaným – no neraz práve kvôli tomu príťažlivým – náboženským koncepciám, ako napríklad biblickému fundamentalizmu, či zážitkovej religiozite, alebo dokonca
k sektám.
Metodologické inštrukcie pre prácu s Bibliou
v katechéze
V súlade s predchádzajúcimi cirkevnými dokumentmi
(porov. najmä VDK 14826), ani apoštolská exhortácia Verbum Domini nepredkladá žiadnu konkrétnu metódu pre
prácu s Bibliou na katechéze. Napriek tomu z textu exhortácie (najmä VD 74) je možné vyabstrahovať niekoľko signálov, ktoré nás môžu patrične naviesť k správnemu a afektívnemu čítaniu a interpretovaniu Biblie v procese katechetickej služby Slova, a teda k tomu ako adekvát24. Porov. Niehl, F. W.: Bibel auslegen für Heiden und Christen :
Didaktische Möglichkeiten des Bibelunterichts. Katechetische Blätter
1981, roč. 106, s. 764.
25. Porov. K ľuska, B.: Komunikačný princíp biblickej katechézy :
Habilitačná práca (rukopis). Ružomberok : PF KU, 2013, s. 198.
26. „Cirkev pri odovzdávaní viery nemá svoju vlastnú metódu, ani
jedinú metódu, ale vo svetle Božej pedagogiky hodnotí metódy používané v súčasnosti a v slobode ducha preberá »čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné« (Flp 4,8)“ (VDK 148).
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ne „biblicky animovať katechézu“ (VD 74). Pápež Benedikt XVI. sa pritom odvoláva na Všeobecné direktórium
pre katechizáciu, v ktorom podľa vlastných slov nachádza
„hodnotné smernice“ (Tamže).
Božie slovo nesené Svätým písmom a Tradíciou má prenikať a premieňať celú katechézu, aby táto bola naplnená
biblickým myslením, duchom a biblickými postojmi (porov. VDK 127). Tieto do istej miery všeobecné pojmy implikujú fakt, že kontakt s Bibliou nemá viesť len k adekvátnej biblickej gramotnosti, ale posolstvo Biblie má byť
interiorizované (biblické myslenie a duch) a následne sa
má prejavovať v konkrétnych postojoch a činnostiach. To
sa môže uskutočniť len prostredníctvom častého čítania
Svätého písma (porov. VDK 127). Dokument teda zvýrazňuje nevyhnutný kontakt so Svätým písmom na katechéze, ktorý musí viesť k samostatnej lektúre Biblie. Biblia
teda nemá byť ponímaná len ako téma náboženského vyučovania, ale katechéza musí byť pretkávaná priamo textom Biblie, samotný vyučujúci, či katechéta musí Písmo
v procese katechézy čítať, interpretovať i aktualizovať, ale
zároveň aj viesť k čítaniu Písma adresátov vyučovania.
To si vyžaduje, po prvé, správne ich motivovať k lektúre
a po druhé, voviesť ich do správneho čítania s porozumením a modlitebného čítania. Preto je potrebné v katechéze sprostredkovať i základné hermeneutické a interpretačné zásady a postupy.27
Pápež ďalej v exhortácii zvýrazňuje poznávanie postáv, udalostí a vyjadrení Biblie (VD 74). Hoci v exhortácii nie je priamo vyjadrené, aké postavy a biblické udalosti
majú byť predmetom biblického vyučovania, výber týchto dvoch prvkov je veľavravný. Zodpovedá totiž primárne
dejinnému charakteru Zjavenia a naratívnemu biblickému
svedectvu. Biblia nedefinuje ale rozpráva o Božej sebakomunikácii, rozpráva dejiny patriarchov, izraelského národa, rozpráva o živote a pôsobení Ježiša z Nazaretu a prvotnej Cirkvi. Takýto charakter biblického myslenia vedie
zároveň k požiadavke naratívnej katechézy.28 Narácia totiž
obsahuje významný potenciál nielen na opísanie udalostí, ale predovšetkým ich sprítomnenia, takže jej percipient

27. Porov. Stachel, G.: Die „unerledigte Hermeneutik“ : Bibleunterricht als Auslegung der Schrift unter heutigen Menschen. Religionspädagogische Beiträge 1978, roč. 1, s. 24-58.
28. Porov. Pikor, W.: Narracyjny model katechezy biblijnej : Część
I: Kontekst biblijno-katechetyczny. Katecheta 2011, roč. 55, č. 2, s. 9-17.
Pikor, W.: Narracyjny model katechezy biblijnej : Część II: Zalożenia
metodologiczne. Katecheta 2011, roč. 55, č. 3., s. 3-11. Misiewicz, J.:
Narracja w katechezie biblijnej : Uwag kilka z zakresu teorii opowiadania. Perspectiva – Legnickie Studia Historyczno-Teologiczne 2005,
roč. 4, č. 1, s. 107-115. K ľuska, B. – Kostelanský, A.: Využitie biblického rozprávania v katechéze. Disputationes Scientificae Universitatis
Catholicae in Ružomberok 2006, roč. 6, č. 4B, s. 172-186.
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sa môže prostredníctvom adekvátne ponímanému a aktualizovanému rozprávaniu stať účastným danej udalosti.29
Ďalšou významnou metodologickou inštrukciou je poukázanie na „rozumné memorovanie niektorých biblických úryvkov“ (VD 74). Odôvodnenosť tejto požiadavky
je predstavené vo Všeobecnom direktóriu o katechizácii,
ktoré zvýrazňuje rolu pamäte nielen z kognitívnej strany
procesu chápania právd viery, ale aj pri budovaní vlastného jazyka viery ako nevyhnutnej podmienky pre jej prežívanie (porov. VDK 154). Z biblickej perspektívy je potrebné povedať, že pamäť človeka je základným spôsobom odpovede na spásne Božie činy. Kniha Deuteronómium (najmä kap. 8) je príkladom toho, že pamäť je garantom identity Izraela, ktorý bude existovať tu i v budúcnosti, len keď
bude pamätať o Bohu. Ako produktívny (a nielen reproduktívny) interpretačný akt pamätania vedie k adekvátnemu konaniu, pretože minulé udalosti sa stávajú smerodajné pre prítomnosť a otvárajú ju na budúcu spásu.30
Pokiaľ ide o praktické inštrukcie, ktoré sa týkajú
„rozumného memorovania“ biblických textov v katechéze, tri otázky sa zdajú byť kľúčové:31 Po prvé, výber týchto
textov nemôže byť náhodný, a nemôže to byť zredukované len na cvičenie pamäte, pretože prostredníctvom týchto
fragmentov majú mladí ľudia zakúsiť, že Biblia je „akoby
kompasom ukazujúcim cestu, ktorou majú kráčať“ (VD
104). Po druhé, memorovanie biblických textov by malo
nasledovať po ich predstavení, vysvetlení, aktualizovaní a riadnom predstavení ich vzťahu so životom, lebo len
takto môžu byť osvojované v pamäti ako texty významné pre život katechizovaných. Po tretie, pamäť sa má stať
súčasťou modlitbového čítania Svätého písma. Slová Písma nemajú len oživovať modlitbu, ale samy majú byť jazykom modlitby. Takto je to predovšetkým v prípade Márie – matky Ježiša. Jej slová modlitby Magnifikat pochádzajú z rôznych textov Svätého písma. Ona sa modlí skutočným Božím slovom, pretože ona je „v Božom slove skutočne doma“ (VD 28). Ona je vzorom toho, ako zapamätanie si slov Písma má viesť k vnímaniu vlastného života
v biblickej perspektíve.
Originálnym prvkom exhortácie Verbum Domini, pokiaľ ide o biblickú animáciu katechézy, je poukázanie na
stretnutie sa emauzských učeníkov s Ježišom (Lk 24,1335), ako „v istom zmysle... model katechézy, ktorej stredo-

29. Porov. K ľuska, B. – Kostelanský, A.: Využitie biblického rozprávania v katechéze. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 2006, roč. 6, č. 4B, s. 172-180.
30. Porov. Blair, E. P.: An Appeal to Remembrance The Memory Motif in Deuteronomy. Interpretation 1961, roč. 15, č. 1, s. 41-47.
31. Porov. K lich, A. E.: Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2005, s. 323-332.
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bodom je »vysvetľovanie Písem«, ktoré je schopný dať len
Kristus“ (VD 74). Exhortácia však bližšie nešpecifikuje,
v čom spočíva modelovosť daného rozprávania pre katechézu a preto je potrebné odkryť ju na základe analýzy
evanjeliovej narácie. Tá nám odkrýva, že katechéza, ktorú realizuje Ježiš na ceste do Emauz má tri základné etapy, počas ktorých je interpretované Slovo / udalosť umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša.
Prvá etapa zahŕňa rozprávanie učeníkov o udalostiach
Paschy. Ježiš ich pozýva vyrozprávať ešte raz, „čo sa tam
[v Jeruzaleme] v tých dňoch stalo“ (Lk 24,18). Učeníci
však nemajú zreferovať „kronikárskym“ spôsobom, ale
opísať ich z vlastnej perspektívy. Rozprávanie učeníkov
naozaj odhaľuje ich vlastný obraz Ježiša („[On] bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým
ľudom“ - v. 19) a očakávania („A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael“ - v. 21). Táto etapa katechézy je sústredená na
životný kontext učeníkov a ich prežívanie (porov. „zronení“ v. 17; „my sme dúfali“ v. 21; „nás aj naľakali“ v. 22).
Pri prijímaní posolstva Slova sú učeníci pozvaní k reflektovaniu a revízii svojho doterajšieho ponímania Ježiša, ale
i vlastných očakávaní a existenciálnej situácie.32
Druhá etapa zahŕňa interpretáciu udalosti (slova) Paschy, ktorú učeníci uskutočňujú pod vedením Ježiša. Východiskom je poukázanie na nedostatočné ponímanie Božieho plánu učeníkmi („Vy nechápaví a ťarbaví srdcom
uveriť všetko, čo hovorili proroci“ - v. 25) a následne poukázanie na skutočný význam spásnej udalosti („Či nemal
Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
v. 26). Ježiš pomáha Božiu vôľu interpretovať prostredníctvom lektúry a interpretácie Svätého písma. Odvoláva
sa na to, čo sa „od Mojžiša a všetkých Prorokov... naňho
v celom Písme vzťahovalo“ (v. 27). Ježišova biblická katechéza má charakter typologický a kristocentrický. Starý zákon nachádza svoje naplnenie v osobe Mesiáša. Významným je fakt, že Pascha prestáva byť minulou udalosťou, ale stáva sa prítomnou na ceste do Emauz, ktorej zavŕšením je hostina s Ježišom, ktorý „lámal chlieb“ rovnako ako počas Poslednej večere (v. 30). Táto „lektúra“ udalosti a Písma sa končí skutočnou transformáciou učeníkov,
ktorí otvárajú oči a spoznávajú Ježiša (v. 31).
Tretia etapa má dva rozmery. Prvým je svedectvo ako
odpoveď na slovo, ktoré učeníkom Ježiš odkryl počas interpretácie Paschy vo svetle Písma. Učeníci sa vracajú
naspäť do Jeruzalema (v. 33) do spoločenstva učeníkov,
zhromaždených vo večeradle, aby im predniesli svedec32. Porov. K ľuska, B.: Komunikačný princíp biblickej katechézy :
Habilitačná práca (rukopis). Ružomberok : PF KU, 2013, s. 181. Pikor,
W.: Narracyjny model katechezy biblijnej : Część I: Kontekst biblijnokatechetyczny. Katecheta 2011, roč. 55, č. 2, s. 14.
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tvo o zmŕtvychvstalom (v. 35). Rozprávanie učeníkov je
opísané gr. slovesom exegeomai, čo znamená vysvetľovať. Svedectvo učeníkov teda nie je len materiálnym opisom danej udalosti, ale jej vysvetlením, preniknutím do jej
podstaty. Druhým rozmerom tejto etapy je spoločenstvo,
do ktorého sa učeníci vracajú, a v ktorom dochádza k zavŕšeniu celej katechézy.33
Podľa takto spracovaného rozprávania o emauzských
učeníkoch je možné postulovať tri základné etapy biblickej katechézy34 Prvá etapa (od života k textu) je zacielená
na existenciálne problémy katechizovaných, tak ako existenciálna situácia emauzských učeníkov bola východiskom pre Ježišovu katechézu no navrhuje ich neurčovať arbitrárne, tak ako to do istej miery robí model kerygmaticko-antropologickej katechézy35, ale navrhuje vyjsť od biblického textu a v ňom nájsť existenciálne témy, ktoré korelujú so životnými problémami katechizovaných. Druhá
etapa (v texte) spočíva na priamej interpretácii biblického
textu, realizovaný spolu s – či dokonca samými – katechizovanými. Tretia etapa (od textu k životu), ktorá je zameraná na odkrytie potenciálu svedectva, ku ktorému vedie
biblický text, a okrem toho aj odhalenie ponímanie daného biblického textu v Tradícii Cirkvi.
Záver
Na základe realizovanej analýzy exhortácie Verbum
Domini a stručného komentára k častiam, ktoré explicitne venujú pozornosť otázke Biblie v katechéze, je možné formulovať nasledovné uzávery. Biblia má pre pastoračnú a katechetickú činnosť kľúčový význam, pretože Cirkev je definovaná „prijatím Božieho slova“. Dokument postuluje, že celá pastoračná i katechetická činnosť
má byť biblicky animovaná a teda nestačí venovať len vybrané časti katechézy či pastorácie bližšiemu oboznamovaniu s obsahom Biblie, či biblickému apoštolátu. Katechéza má byť naplnená priamym kontaktom s biblickým
textom a viesť k samostatnému čítaniu Písma, tak aby jeho
posolstvo bolo katechizovanými zvnútornené a osvojené.
K tomu má viesť upriamenie pozornosti na kľúčové bib-

33. Porov. K ľuska, B.: Komunikačný princíp biblickej katechézy :
Habilitačná práca (rukopis). Ružomberok : PF KU, 2013, s. 181-182.
34. Porov. K ľuska, B. Komunikačný princíp biblickej katechézy :
Habilitačná práca (rukopis). Ružomberok : PF KU, 2013, s. 182-183.
Pikor, W.: Narracyjny model katechezy biblijnej : Część II: Zalożenia
metodologiczne. Katecheta 2011, roč. 55, č. 3., s. 3-11. Tri fázy biblickej
katechézy postuluje aj Anneliese Hecht: I. pristúpiť k biblickému textu;
II.porozumeť biblickému textu; III. s biblickým textom ísť dalej. Porov.
Hecht, A.: Kreativní přístupy k Bibli. Dolany : České katolické biblické
dílo, 2008, s. 85-93.
35. Porov. Kostelanský, A.: Katechetika. Ružomberok : PF KU,
2008, s. 58-60.
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lické udalosti a postoje, čo je možné najmä prostredníctvom naratívnej formy katechézy. Interpretovanie Písma
v katechéze má mať kristocentrický charakter a byť realizované v jednote so živou Tradíciou Cirkvi. Len tak môže
byť Písmo ponímané ako aktuálne a dokáže zapĺňať pastoračné prázdno. Z metodologických inštrukcií je potrebné upriamiť pozornosť na rozumné memorovanie vybraných pasáží Biblie, ktoré má priviesť k sformovaniu vlastného chápania obsahu posolstva Slova a jazyka viery. Biblická animácia katechézy sa môže viesť modelom katechézy Ježiša v stretnutí s emauzskými učeníkmi, ktorá má tri
základné fázy: 1) od života k textu; 2) v texte; 3) od textu k životu.
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Sloboda rozhodovania
vs. právo na život
Freedom of Choice vs. Right to Life
This article explores the currently debated question of human rights and human dignity, which keeps returning to
public awareness through scientific and technological development. The first part of the study clarifies the relation
between human rights and human dignity and the Divine Law. The second part discusses the reasons why the idea
of right to life has become such a problem in today’s society.

Úvod
Základným právom každého človeka je právo na život.
Je to základné ľudské právo, ktoré vyplýva nielen z laického chápania života ako takého, ale aj na základe Listiny základných práv a slobôd, ktorá v článku 6 hovorí, že
„každý má právo na život a ľudský život je hoden ochrany už pred narodením“. Je to jedno z osobnostných práv
človeka. Ľudský život nikdy nebol považovaný za najvyššie dobro, je však najzákladnejším dobrom, predpokladom ostatných hodnôt; hodnotou, na ktorej sú postavené ostatné hodnoty. Preto je ľudský život hodný ochrany za všetkých okolností, v každom veku a každej forme a každá vyspelá spoločnosť, postavená na hodnotách
pravdy, spravodlivosti a rovnosti všetkých ľudí, rešpektuje ľudský život ako nedotknuteľnú, neodňateľnú, nepremlčateľnú hodnotu a pomocou zákonov ustanovuje právo na
jej ochranu. Vzhľadom na to, že ľudský život začína počatím a končí smrťou, ochrana ľudského života trvá od počatia až po prirodzenú smrť.
Náčrt problému
Téma práva na život sa stáva znovu aktuálnym problémom, a to v súvislosti s novou epochou vedeckotechnického pokroku, ktorý prispieva k dokonalejšej spoločnosti. Tento pokrok, ktorý priniesol nové objavy, sa dostáva
do protikladu k etike a morálnemu hodnoteniu každého
jedinca. Ktoré hľadiská sa majú brať do úvahy pri posudzovaní a hodnotení nových technológií? Stále častejšie sa
do popredia dostáva kritérium rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ktoré je v mnohých prípadoch prijímané ako základný princíp hodnotenia ľudských skutkov. Vyslovovať
definitívne etické hodnotenia v odvetviach, ktoré sa rýchlo vyvíjajú a menia, je možné len s veľkou opatrnosťou.
Vedecký pokrok nie je možné zastaviť, už len z pohľadu
rozvíjajúcej sa spoločnosti, ale je potrebné, aby tento pokrok pokračoval s rešpektovaním základných práv a slobôd človeka, bez zásahu do jeho dôstojnosti. Reálna možnosť priameho alebo nepriameho manipulovania s genetickou výbavou ľudského jedinca predstavuje nový prvok
vo všetkých ďalších filozofických úvahách o ľudskej prirodzenosti, budúcom usporiadaní sociálnych a spoločen-

ských situácií, ako aj nášho etického a morálneho postoja
k novým technológiám. Vedeckotechnický pokrok na jednej strane život „odmieta“ (interrupcia, antikoncepcia, eutanázia) a na druhej strane sa ho snaží mnohými prostriedkami vylepšiť (genotechnológie). Zároveň však ožili aj
otázky o tom, čo presne možno považovať za počiatok života, na akom základe stojí koncept ľudských práv a čo je
podstatou človeka. V súčasnej dobe sa vedú mnohé diskusie okolo problému, odkedy sa pri vývoji ľudského života
dá hovoriť o človeku, presnejšie o človeku, ktorý si zasluhuje zvláštnu ochranu.
Na základe vyššie uvedených skutočností som sa rozhodol rozanalyzovať aktuálny problém ľudských práv a bioetiky, ktorý sa koncom 20. storočia dostáva opäť do povedomia spoločnosti v súvislosti s rozvojom vedy a nových
technológií. Ide o aktuálny problém, ktorý nesmie ostať
bez povšimnutia. V prvej časti sa pokúsim objasniť vzťah
ľudských práv k ľudskej dôstojnosti a následne Božím
právam. V druhej časti stručne objasním, prečo sa téma
právo na život stáva aktuálnym problémom v súčasnosti.
Vzťah ľudských práv k ľudskej dôstojnosti
Ľudské práva – sú syntézou osobnej dôstojnosti a sociálnosti do jedného harmonického a fungujúceho systému
práv, ktoré má človek rešpektovať vo vzťahu k iným a sám
vyžaduje ich zachovávanie vo vzťahu k svoje osobe. Klasifikácia ľudských práv stojí na definícii samotnej prirodzenosti človeka a jeho ľudskej dôstojnosti a na interakcii
osobného a spoločenského vnímaného cez platformu prirodzených a nadprirodzených cieľov človeka. Vo všeobecnosti ľudské práva vyrastajú z dvoch známych skutočností a tými je – platnosť prirodzeného zákona pre všetkých
a druhou je ľudská dôstojnosť – človek je pánom a užívateľom stvorených vecí, pre neho boli stvorené a stojí na
rovnosti medzi ľuďmi. Ľudia sú nositeľmi tej istej ľudskej dôstojnosti, ktorá stojí na tom, že sú Bohom stvorení, Kristom vykúpení a majú ten istý cieľ. Človek ich príjima narodením a tým, že je nositeľom ľudskej prirodzenosti. Preto všetky organizácie zaručujúce ľudské práva, nie
sú ich tvorcami, iba ich ochrancami. V konečnom dôsledku je zdrojom všetkých ľudských práv Boh sám. Za kaž-
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dým ľudským právom náuka Cirkvi vidí Božiu autoritu.
Nikto nemôže žiadneho iného človeka, nech je to ktokoľvek, právoplatne pozbaviť týchto práv, lebo by to znamenalo spáchanie násilia na jeho prirodzenosti. Všetci ľudia
bez výnimky majú rovnakú dôstojnosť. Z toho istého dôvodu sa tieto práva vzťahujú na všetky fázy života i na politické, sociálne, ekonomické či kultúrne okolnosti. Všetci
ľudia bez výnimky majú rovnakú dôstojnosť.
Ľudská dôstojnosť - dignitas humana, ale tiež dôstojnosť človeka je najdôležitejšie právo človeka, ktoré úzko
súvisí s právom človeka na jeho život. Práve konkrétne právo je ukotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských
práv, ktorá bola prijatá 10. decembra 1948, v článku l, kde
sa predkladá človeku prvoradé tvrdenie, že „všetci ľudia
sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach“. Dôstojnosť človeka vyjadruje nie len jeho hodnotu, ale taktiež
jeho slobodu, rovnoprávnosť, autonómnosť. V dôstojnosti
vyslovujeme bytostnú pravdu o človeku ako jedinečnej a
neopakovateľnej osobe. Zdôvodnenie tejto pravdy nachádzame vo filozofii, teológii, v histórii a dejinách, tradíciách a náboženstvách.
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že ani v 21. storočí to akosi nie je na poriadku. Skutočne osveta, ktorá sa v tomto smere uskutočňuje je na jednej
strane vysoko preferovaná, no na druhej strane len akoby
náznakom preletí, že existuje aj ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť má svoju cenu, ale nie na trhu, v sebe samom, vo svojej mysli si človek musí načítať akú má jeho
život hodnotu, a že stále platí to, že nie všetko je napredaj.
Ľudská osoba má teda objektívne, základné, neodňateľné právo zostať nažive. Objektívne, lebo nie je založené na
poznaní, ktoré o ňom majú iní, ani nie na jeho súkromnom
uznaní zo strany ľudí alebo na uznaní verejnom zo strany
právnych inštitúcií; ale, naopak, zakladá sa na samotnom
bytí živej ľudskej bytosti, pre ktorú ľudský život je sám
osebe posvätný. Základné, pretože každá iná spôsobilosť,
zákon, právo (vzťahujúce sa napríklad na zdravie, česť a
každé iné dobro) môžu existovať jedine vtedy, ak existuje toto základné právo, ktoré sa týka života. Neodňateľné, lebo ani jeho vlastný nositeľ nemôže vlastným právom
na život disponovať a odovzdávať ho svojvoľne druhým,
keďže ono je – ako takéto právo – dedičstvom zahrnutým
v jeho ľudskej prirodzenosti, od ktorej sa nemôže oddeliť.

Dôstojnosť človeka je odvodený termín od slobodnej
bytosti a poukazuje na kompetencie človeka ako osoby.
Dôstojnosť je deklarovaná vo všeobecných právach o človeku už z roku 1948 a je prvým a primárnym právom človeka ako je aj jeho právo na život. S dôstojnosťou úzko
súvisí aj pojem úcta, rešpekt, hodnotenie. Proces uznania
ľudskej dôstojnosti trval celé tisícročia a dnes sa pokúšame toto právo človeka aj uskutočniť v každodennom živote a aplikovať ho do praxe. Právo ľudskej dôstojnosti musí
byť predovšetkým právom svedomia každého človeka a
malo by byť základom každého osobného vzťahu. Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti má všeobecnú platnosť,
a teda kto spochybňuje ľudskú dôstojnosť kohokoľvek,
spochybňuje tak predovšetkým svoju vlastnú dôstojnosť.
Uznanie iných ľudí je základom prirodzeného mravného
zákona, a samozrejmou súčasťou takto chápaného práva
každej osoby je úcta k nej, garancia rešpektu pred jej slobodou i povinnosť chrániť ju pred každou diskrimináciou.
Pojem ľudskej dôstojnosti sa stal súčasťou ako európskych
a medzinárodných dokumentov (napr. Charty OSN, Deklarácie ľudských práv, Charty základných práv EÚ) tak
aj mnohých ústavných zákonov jednotlivých štátov (napr.
v Nemecku, Španielsku, Francúzsku). V poslednej dobe
sa koncepcia ľudskej dôstojnosti spája ako v etickej tak
aj legislatívnej oblasti s bioetickou problematikou. Ľudská
dôstojnosť je zavedená ako prvý etický princíp, podľa ktorého sa odvodzujú následne ďalšie etické princípy.

V prirodzenom zákone je nakoniec uložené svedectvo univerzálnej dohody ľudí: v každom čase skrze zákony a zvyky všetkých národov, v okruhu každej náboženskej tradície nevinný ľudský život je posvätné dobro: nedotknuteľnosť nevinného ľudského života predstavuje zákon rozpoznaný z počúvania hlasu rozumu v každej civilizácii. Biblické prikázanie nezabiješ je len jeho negatívnym vyjadrením a pre to isté (z toho istého dôvodu) univerzálne a všeobecne povinné.

Termín ľudská dôstojnosť - dignitas humana - nevyplýva z rozhodnutia nejakej autority alebo zákona a ani sa
nedá akýmkoľvek pozitívnym zákonom spochybniť alebo
zrušiť, pretože vyplýva priamo z faktu byť človekom, byť
osobou. Právo človeka na jeho dôstojnosť by malo byť považované za primárne, no mnohokrát sa presvedčujeme,

1. Porov. Szaniszló, I. M.: Dôležitosť ochrany skutočných ľudských
práv v dokumentoch katolíckej cirkvi, Teologické texty 2011/2, http://
www.teologicketexty.cz/casopis/2011-2/Dolezitost-ochrany-skutocnych-ludskych-prav-v-dokumentoch-katolickej-cirkvi.html
2. Porov. G III/a 86; porov. K lose, A.: Staat, in: H., Rotter – G., Virt:
Neues Lexikon der christlichen Moral, Tyrolia 1990, s. 729.
3. Porov. G III/a 87.
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Vzťah ľudských práv k Božím právam
Szaniszló dodáva,1 že iba osoba na rozdiel od zvierat,
môže byť subjektom ľudských práv. Toto právo je v službách osoby a je zamerané na rozvoj človeka.2 Katolícke
učenie, rovnako ako aj učenie mnohých dôležitých filozofov, hovorí, že jestvujú práva, ktoré patria od prírody
každému človeku. Günthör tu spomína okrem práv medzi
ľuďmi aj právo Boha ako stvoriteľa a vykupiteľa. Medzi
Božské práva (ktoré vyplývajú zo samej existencie Boha)
zaraďuje Günthör právo na klaňanie sa a podriadenie zo
strany človeka (istá forma reverentie), ale aj právo, ktoré predpokladá nadprirodzené zjavenie: právo na prijatie
jeho slova adresované nám v Kristovi.3 Ľudské práva sa
však v Cirkvi musia zmeniť na práva kresťanov v Cirkvi.
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Inak sa svedectvo viery Cirkvi stáva nedôveryhodné. Tu
vystupuje do popredia aj dvojaké prikázanie lásky.4

la fakt, že univerzálne sú nielen práva, ale tiež ľudská osoba, subjekt týchto práv.“5

Človek – Boží tvor je stredobodom všetkých vecí a má
nadprirodzené zameranie na Boha. Človek je povolaný
hneď od svojho vzniku nadviazať dialóg s Bohom. Veď
jestvuje jedine preto, že ho Boh z lásky stvoril a že ho z lásky udržuje. (GS 19) DVK pripisuje veľkú dôležitosť Božiemu volaniu a predurčeniu človeka pri zdôvodnení jeho
dôstojnosti a jeho zodpovedajúcich základných práv. Deklarácia Dignitatis humanae DVK z roku 1965 a Gaudium
et spes 41 už ukazuje na spoluprácu Cirkvi pri uskutočňovaní ľudských práv. Tieto sa takto rozlišujú ako spravodlivosť, mier a ochrana stvorenia. Príkladom je Posolstvo
o ľudských právach a uzmierení Pavla VI. z roku 1974 –
podpora ľudských práv ako požiadavok evanjelia.

Naplnenie obsahu ľudských práv si však bude vyžadovať vedomie zodpovednosti pre ľudskosť, ako aj sociálne, kultúrne, právne a hospodárske predpoklady pre ich
ochranu. Myšlienka ľudských práv stojí dnes v centre pozornosti aj vďaka technickej civilizácii a otázkam bioetických výskumov, kde znova môže dochádzať k zneužívaniu moci voči jednotlivcovi. Ak sa v dnešnej spoločnosti nebude prihliadať na mravný prirodzený zákon ani
na ľudskú dôstojnosť od počiatku až po koniec pozemského života človeka, tak nám dejiny jednoznačne ukazujú, že takto deformované ľudské práva môžu jednoznačne
viesť k novej totalite, ktorá môže mať zničujúce následky
pre celé ľudské pokolenie. Práve tu si treba uvedomiť dôležitú úlohu ľudských práv ako práv mierotvorných. Ak
sa dnes pokúsime argumentovať práve hodnotou mieru a
zmierenia v spoločnosti, možno dokážeme lepšie obhájiť
právo rodiaceho sa života na svoje narodenie. Tödt dodáva, že ak človek chce byť človekom, tak musí so svojím životným plánom presahovať svoje prirodzené predpoklady
a sám v sebe a vo svojom okolí dbať na zlučiteľnosť tohto
presahujúceho plánu s prirodzenými podmienkami.6 Preto ostáva práve na kresťanoch pochopiť výzvu zapojenia
sa do ochrany ľudských práv ako práv vrodených, s poukázaním na jednoznačnú súvislosť tejto ochrany so zabezpečením mieru a budúcnosti nášho života na zemi, života
v rozvíjajúcom sa kráľovstve Božom.

Pápež Ján Pavol II. vo svojej prvej sociálnej encyklike
Laborem exercens z roku 1981 človeka označuje za subjekt práv, ktoré nesmie nikto porušiť (ani jednotlivec, ani
štát, ani skupiny alebo triedy). Takto vychádza z absolútnej platnosti ľudských práv jednotlivcov, ktoré majú prednosť pred štátom a jeho zákonným poriadkom a nesmú sa
porušiť.
Základné právo na život je aj obsahom jeho encyklík
Evangelium vitae z roku 1995 a jeho posolstva k Svetovému dňu mieru z roku 1999: „V ochrane ľudských práv tkvie
tajomstvo skutočného mieru.“ Prvé ľudské právo je u neho
právo na život, ktoré je sväté a nedotknuteľné od prvého
okamihu počatia až k svojmu prirodzenému koncu.
Pápež Benedikt XVI. počas aprílovej návštevy /2008/
OSN opätovne pripomenul, že ľudské práva, z ktorých
najhlavnejším je právo na život, patria k prirodzenosti človeka, teda predchádzajú akúkoľvek štátnu jurisdikciu. Zároveň sú poznateľné prirodzeným rozumom, a preto sú akceptovateľné príslušníkmi najrôznejších národov, kultúr a
náboženstiev. „Je predsa len zrejmé, že práva uznané a vyložené v deklarácii sa uplatňujú na každého na základe
spoločného pôvodu osoby, ktorá ostáva vrcholom Božieho
stvoriteľského plánu sveta a dejín. Sú založené na prirodzenom zákone vpísanom do ľudských sŕdc a prítomnom
v rôznych kultúrach a civilizáciách. Odstrániť ich z tohto
kontextu by znamenalo obmedziť ich dosah a poddať sa
relativistickému chápaniu, podľa ktorého by sa význam a
interpretácia práv mohli meniť a ich univerzalita by bola
popretá v mene odlišných kultúrnych, politických, sociálnych, ba dokonca náboženských kontextov. Nemožno preto pripustiť, aby táto široká rôznorodosť hľadísk zatemni-

4. Porov. Tödt, H. E.: Menschenrechte-Grundrechte, in: F., Böckle –
F.-X., K aufmann – K., R ahner – B., Welte, Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Herder, Freiburg 1982, diel 27, s. 54.

Záver
Prečo sa teda téma právo na život stáva aktuálnym problémom v súčasnosti? Pretože súčasná veda je skutočne v
stave presne určiť, že len čo je vajíčko oplodnené spermiou a tak vznikne zygota v lone matky vzniká autonómny nový ľudský život: niekoľko hodín po spojení muža a
ženy v zygote sú úplne a autonómne prítomné všetky možnosti, ktoré sa rozvinú v budúceho dospelého človeka. Po
výskumoch a objavoch ostatných rokov je dnes genetika
schopná dokázať, že od tej ranej chvíle je v tom počiatočnom zárodku už obsiahnutý celý budúci muž alebo celá
budúca žena, s predurčenou farbou kože, očí, vlasov, postavou, dedičnými biologickými vlastnosťami atď. Samostatný ľudský život sa odvtedy začína vyvíjať podľa vlastného zákona, ktorý je mu vrodený a ktorý je odlišný od zákonov, ktoré ovládajú a určujú životy jeho otca a matky, a
neredukovateľný na ne.

5. Benedikt XVI.: Incontro con i membri dell’Assemblea generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. New York, 18 Aprile 2008. In:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/
documents/hf_ ben-xvi_spe_20080418_un-visit_it.html.
6. Tödt, H. E.: Menschenrechte-Grundrechte, in: F., Böckle – F.-X.,
K aufmann – K., R ahner – B., Welte, Christlicher Glaube in moderner
Gesellschaft, Herder, Freiburg 1982, diel 27, s. 30.
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Zničenie ľudskej bytosti, ktorá bola počatá aj keď len
pred niekoľkými hodinami, nemôže byť naprosto prirovnávané k užitiu preháňadla pri zápche, k čisteniu nosa pri
nádche, k vyoperovaniu tkaniva alebo orgánu matky: kto
je vyhnaný alebo zabitý potratom, nie je nejaká vec, ktorá patrí matke, ani jej tkanivo, ani jej orgán, ale je to skutočná a autonómna ľudská bytosť. Ľudská bytosť od prvej
chvíle svojho „usadenia sa“ v bytí uskutočňuje v sebe prirodzené právo na základe troch úrovní, o ktorých sa hovorilo:
1) Z hľadiska prirodzeného poriadku ľudský plod má
autonómiu života. Nemôže sa tvrdiť, že bol utvorený s odlišným cieľom, ako je ten základný, pre ktorý ho utvára
príroda: trvať vo svojom bytí, v dobre života. Ani sa nemôže tvrdiť, že je nespravodlivým agresorom, pred ktorým je vraj možné sa brániť.
2) Z hľadiska noriem prirodzeného práva život plodu je
chránený eticko-právnym princípom, ktorý prikazuje rešpektovať život a zakazuje ho zabíjať. Takýto princíp – práve preto, že je prirodzený a univerzálny – nemôže byť ignorovaný spoločenskými inštitúciami. Pozitívny zákon,
ktorý by odnímal plodu právnu ochranu alebo dokonca
povoľoval činy poškodzujúce jeho existenciu, by bol nespravodlivý a nemorálny.
3) Z hľadiska prvotných oprávnení dieťa ako ľudská bytosť má právo, aby mu bola poskytovaná výživa, starostlivosť, ochrana, aby bol nesený k zrelosti a k narodeniu.
Aj jeho život – ako život každej ľudskej bytosti – je nedotknuteľný. Usmrtiť ho sa rovná vražde.7

7. Porov. http://www.impulzrevue.sk/article.php?255. Pozri tiez MiM: Kto uverí mi? Slovenské matky svedčia o potrate, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2007. Porov tiež antropologicke princípy
podľa KKC a Soc. Nauky Cirkvi: Sme Boží obraz a podoba - jasná hranica zhora aj zdola – človek je korunou tvorstva, ale človek nie je Bohom; Človek je Bohom milované stvorenie – hodné toho, aby zaňho zomrel Boh; Človek je chcený pre seba samého, nie ako nástroj – má svoju
dôstojnosť v tom, že je, nie v tom čo robí, alebo aký je. Čiže aj postihnutý, chorý, nevládny človek má svoju dôstojnosť. Má svoju dôstojnosť nezávisle od kvality života, ktorú žije; Sme povolaní k životu v spoločenstve – iba tu dosahuje svoju zrelosť vzájomná závislosť ľudskej osoby
a spoločenstva; Jedinečnosť a neopakovateľnosť človeka – je schopný
sebapoznania, sebarealizácie, rozmýšľa o sebe samom; Človek je kreatívny tvor – schopný samostatného myslenia, riešenia. Keď sa mu toto
zoberie, nesmierne sa mu škodí. Človek je tvor slobodný, no jeho sloboda je ohraničená pravdou a prirodzeným zákonom. Sloboda neznamená svojvôľa, robím si, čo sa mi zachce; Rovnosť v dôstojnosti všetkých
osôb, aj keď práva a povinnosti sú iné. Nie uniformita, ale rôznorodosť,
ktorá sa dopĺňa (muž, žena) – toto obohacuje (znovu proti kolektivizmu – aby neboli rozdiely – kolektivizmus absolutizuje rovnosť, individualizmus slobodu – protiklad); Človek je ranený dedičným hriechom,
ale je aj vykúpený, niet výhovorky – to sa nedalo; Otvorenosť a transcendentálnosť – otvorenosť voči nekonečnosti, voči všetkým stvoreným
bytiam. Túži po nadprirodzene; Jednota duše i tela, aj telo je určené na
spásu.
chalčík ,
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SIEDME PRIKÁZANIE
„Nepokradneš“ (Ex 20, 15; Dt 5, 19; Mt 19, 18)
Seventh Commandment
Slavery is not a matter of the past. Even today various kinds of slavery can be observed. Human degradation is always an insult to his dignity. This study draws attention to the fact that the Seventh Commandment protects primarily the human freedom. However, it is also relevant for the protection of his property, and the Seventh Commandment also protects justly acquired human property. But one has to realize that property should not be an end in itself,
and one should be careful not to make property an idol because by doing so one may become enslaved by property.

Úvod
V oblasti modernej filozofie Heidegger definuje človeka ako bytie vo svete.1 Tým chce potvrdiť, že svetskosť je
konštitutívnym prvkom človeka. Človek nadobúda vzťahy so svetom, žije a rozvíja sa v ňom. Avšak pre človeka
„svet“ nie je len miestom, kde býva, ale celý rad vecí, myšlienok a skutočností, ktoré ho tvoria. Realita „sveta“ zahŕňa predovšetkým ľudí uprostred ktorých človek žije. Je to
svet osôb a osobných vzťahov. Takýmto spôsobom človek
sa dokáže rozvíjať vo vonkajšom prostredí, ktoré ho obohacuje a otvára mu nesmiernu škálu možností.
Človek potrebuje tento rad skutočností a používa ich
pre svoj harmonický rozvoj. Život človeka by bol veľmi
obmedzený, keby bol zbavený vecí a nástrojov. Preto človek používa veci a prisvojuje si ich ako inteligentná a slobodná bytosť, ktorá ich potrebuje vlastniť, aby ich užíval
a zabezpečil si vlastnú budúcnosť a budúcnosť svojej rodiny. Človek potrebuje predovšetkým žiť uprostred druhých
ľudí a týmto spôsobom jednotlivec rozvíja sociálny zmysel (zmysel pre spoločenstvo), ktorým je zo svojej podstaty obdarovaný.
V štúdiu siedmeho prikázania sa skúma celý rad tém vo
vzťahu k používaniu vecí a k životu človeka v spoločnosti, ako je súkromné vlastníctvo, spravodlivosť pri rozdeľovaní dobier, ktoré Boh stvoril pre užívanie všetkých ľudí,
nespravodlivosť pri porušovaní práv a pri vykonávaní povinností, spravodlivé sociálne spolužitie, účasť kresťanov
na verejnom živote atď. Ide o celok tém, ktoré vyplývajú z
podmienok človeka vo svete.
Siedme prikázanie je formulované negatívne s tou istou silou ako predchádzajúce prikázania. Kniha Exodus
ho vyhlasuje veľmi lapidárne: „Nepokradneš!” (Ex 20,
15). A kniha Deuteronómium opakuje to isté (porov. Dt
5, 19). Už pri opise stvorenia sveta kniha Genezis hovorí
ako stvorenie Adama a Evy predchádzalo stvorenie iných

1. Porov. Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Praha 1991, s. 457 – 458.

vecí, vrátane zvierat. Boh stvoril prvý ľudský pár, aby vládol „nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia
po zemi!“ (Gn 1, 26). Toto prikázanie sa opakuje v nasledovných veršoch, v ktorých Boh pridáva cieľ tejto vlády človeka nad ostatným stvorením: „Nech sú vám za pokrm!“ (Gn 1, 29).
V druhej kapitole knihy Genezis Boh zveruje človeku
starosť o rozvoj všetkého stvorenia: „I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil“ (Gn 2, 15). Pán Boh ďalej ukázal človeku nad čím
má vládnuť: „Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také
bude jeho meno“ (Gn 2, 19). Ako vieme, „nazvať“ v biblickej reči znamená zmocniť sa a vládnuť. Človek je teda
pánom stvorenstva.
Je nevyhnutné vyvodiť z toho záver. Kresťanské zjavenie stanovuje dôverný vzťah medzi človekom a vecami. Veci majú slúžiť človeku a človek má podporovať rozvoj celého stvorenstva a chrániť ho. Do tejto mimoriadnej
harmónie sú zahrnutí ľudia a celé stvorenie. Človek môže
vlastniť veci a považovať ich za vlastné. Toto právo musia
rešpektovať všetci.2
Prvotný význam siedmeho prikázania
Pôvodný zmysel siedmeho prikázania biblisti hľadajú
v súvislosti s históriou židovského národa. Poznáme udalosť, keď Pán Boh posiela Mojžiša vyslobodiť židovský
národ z egyptského otroctva, aby znova žil v slobode (porov. Ex 6, 1 – 13). Mojžiš, poslušný Božiemu povolaniu,
predstupuje pred faraóna, a žiada ho, aby ľudu vrátil slobodu, aby v slobode mohol odísť a mohol slúžiť pravému Bohu.

2. Porov. Fernández, A.: Teologia morale speciale. Catechesi teologica, Milano 2011, s. 175 – 177.
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V originálnom hebrejskom texte siedmeho prikázania
sa používa výraz lô’ tignôb, ktorý má širší význam ako
krádež predmetov a dobier. Zahŕňa tiež únosy osôb, ktoré
sa v tých časoch uskutočňovali počas kmeňových lúpežných prepadov. Preto už v roku 1949 známy biblista Albrecht Alt (1883 – 1956) tvrdil, že pôvodne toto prikázanie odsudzovalo skôr únos ako lúpež či krádež. Pápežská
biblická komisia vo svojom dokumente Biblia a morálka
(z r. 2008) potvrdzuje, že v siedmom prikázaní sa „hebrejské sloveso g-n-b vzťahuje pravdepodobne na únos, a nie
na krádež hmotných vecí.“3 Zakazuje teda nielen útok na
vlastníctvo druhého, ale niečo omnoho vážnejšie: zbavenie človeka slobody, čiže únos s cieľom predaja, vydieranie, sexuálneho zneužívania alebo ekonomických záujmov. Takže prvotný a hlavný zmysel tohto prikázania je
ochrana slobody človeka.4
Tak by od piateho do ôsmeho prikázania boli zoradené základné práva osoby: právo na život (5. prikázanie),
na manželstvo (6. prikázanie), na slobodu (7. prikázanie)
a na česť (8. prikázanie). Ochranu práva na vlastníctvo by
potom obsahovalo deviate a desiate prikázanie: „Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho“ (Ex 20, 17).
Témou slobody je pretkaná celá udalosť exodu Izraela
z egyptského otroctva, vnútri ktorej je umiestnené aj Desatoro (porov. Ex 20). Boh daroval Desatoro oslobodenému národu, s ktorým uzavrel zmluvu. Desatoro nie je sociologickým kódexom, ale slovom života, ktoré dal Boh,
aby človek žil zmluvu s ním vo vernosti a slobode. Táto
zmluva s Bohom reguluje aj vzťahy medzi ľuďmi.
Siedme prikázanie Desatora, ako všetky ostatné, sa tak
stáva jasné vo svetle oslobodenia z Egypta, kde Izrael zakúsil otroctvo. Boh nechce, aby ľud na to zabudol: „Pamätaj, že Pán, tvoj Boh, ťa vyslobodil, keď si bol otrokom
v egyptskej krajine, preto ti ja dnes prikazujem toto“ (Dt
15, 15). Žiaden človek nemá právo redukovať iného človeka na otroka. Vo vyvolenom národe nemôžu byť otroci. Je
zakázaný každý útok na slobodu brata Izraelitu, pretože
slobodu mu dal Boh.
Na základe spomienky na oslobodenie z Egypta zákonodarstvo Izraelitov bude vždy v prospech otroka. Všetky normy budú smerovať k uľahčeniu života otrokov alebo k skráteniu času ich otroctva. Niet ani jedného zákona,
ktorý by chránil právo na vlastníctvo tých, ktorí vlastnia
otrokov. Boh vyznačil pre človeka cestu slobody, v prvom
3. Papežská biblická komise: Bible a morálka. Biblické kořeny
křesťanského jednání, Kostelní Vydří 2010, č. 30.
4. Súčasným jazykom môžeme povedať, že Desatora chráni základné práva človeka: život, manželstvo, slobodu, česť a vlastníctvo. Vo
Všeobecnej deklarácii ľudských práv čítame: „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť“ (čl. 3); „Nikto nesmie byť držaný v
otroctve alebo v nevoľníctve: všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané” (čl. 4).
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rade uprostred svojho národa a prostredníctvom neho pre
všetkých ľudí. Aj cudzinec má právo na slobodu, pretože
Izraelita bol otrokom v Egypte a Boh ho vyslobodil z ťažkého otroctva.
Sobotňajší rok a jubilejný rok sú určené na uskutočnenie
Božej vôle. Boh ochraňuje slabého, chudobného, ktorý sa
stal otrokom, aby splatil svoje dlhy. „Siedmy rok zachováš
úľavu, ktorá sa vykoná takto: Veriteľ, ktorému je dlžen
jeho priateľ, blížny a brat, nebude môcť vymáhať dlhy,
lebo je ohlásená úľava na Pánovu česť. Od cudzinca môžeš požadovať, ale dlh od súkmeňovca a blížneho nebudeš mať právo požadovať. A vôbec nech niet medzi vami
chudobného ani žobráka, lebo Pán, tvoj Boh, ťa požehná
v krajine, ktorú ti dá do vlastníctva. Ale iba ak budeš poslúchať Pána, svojho Boha, a zachovávať všetko, čo ti prikázal a čo ti ja nariaďujem dnes, bude ťa požehnávať, ako
sľúbil” (Dt 15, 1 – 5). Ani v tomto prípade pán nie je vlastníkom života toho, kto z dôvodu svojich dlhov žije pod
jeho mocou. Ide jedine o ponúknutie práce, ktorá sa považuje za odškodnenie dlhu: „Ak sa ti predá tvoj brat, Hebrej alebo Hebrejka, nech ti slúži šesť rokov, ale v siedmom
roku ho prepustíš na slobodu. A keď ho prepustíš, nepustíš ho s prázdnymi rukami, ale dáš mu na cestu zo svojich
oviec, zo svojho humna a zo svojho lisu, čím ťa požehnal
Pán, tvoj Boh. Pamätaj, že Pán, tvoj Boh, ťa vyslobodil,
keď si bol otrokom v egyptskej krajine, preto ti ja dnes prikazujem toto“ (Dt 15, 12 – 15).
Nejde len o vrátenie vecí Izraelitovi – časti zdedenej
zeme – ktorú z nutnosti musel predať, ale aj vlastnej slobody: „Veď oni sú mojimi služobníkmi, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny, nesmú sa predať, ako sa predávajú otroci“ (Lv 25, 42). Koho Boh vyslobodil z otroctva,
toho nemôže zotročiť brat, ani on nemôže zotročovať brata. Toto sa v Božej pedagogike rozširuje na každého človeka vykúpeného z hriechu a smrti Božím Synom Ježišom
Kristom: „Niet otroka ani slobodného” (Gal 3, 28).
Musíme preto predovšetkým ospevovať dar slobody,
ktorý sa objavuje už na samotnom počiatku stvorenia,
keď bol človek postavený pod strom poznania dobra a zla
a bolo ponechané iba na jeho rozhodnutí, či prijme morálku od Boha, alebo si ju vytvorí sám a rozhodne o nej tým,
že ulúpi ovocie dobra a zla.
Toto je typická vízia Biblie, na rozdiel od okolitých kultúr (napríklad babylonskej), ktorá považovala človeka za
zmes prachu zeme a krvi spurného boha Kinga. Podľa tejto koncepcie by v našich žilách mohlo prúdiť iba zlo, ktorému by sme boli bezprostredne zasvätení. Úplne iný je
človek podľa Svätého písma: „Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje
príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť.
Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si
vyvolíš. Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: do-
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stane to, čo sa mu ľúbi“ (Sir 15, 14 – 18). Stvoriteľ sa akoby stiahol, aby nechal priestor človeku. Nechcel, aby toto
stvorenie bolo podobné fixnej hviezde alebo rastline, ale
aby mu bolo slobodným partnerom v dialógu.
Obratie človeka o slobodu, každé zotročenie, všetky
diktatúry sú práve preto nielen sociálnymi zločinmi, ale aj
náboženskými. Nezraňujú iba morálku, ale aj vieru, nie sú
iba hriechmi proti blížnemu, ale aj rúhaním sa Bohu, pretože sa obracajú proti Božiemu plánu. V Biblii sú v tomto ohľade exemplárne tri udalosti: už citovaný východ
z Egypta, predaj Jozefa bratmi (Gn 37 – 50) a prípad otroka Onezima, ktorého Pavol v liste jeho pánovi Filemónovi predstavuje už ako syna a pozýva ho prijať „už nie ako
otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata“
(Fil 1, 16). Príznačná je tvrdosť výroku, ktorý je v knihe Exodus, niekoľko riadkov za Desatorom, a ktorý hrozí prísnym trestom: „Kto ukradne človeka a predá ho, alebo ho bude mať vo svojej moci, musí zomrieť“ (Ex 21, 16).
Deuteronómium hovorí rovnako: „Ak bude niekto pristihnutý, že sa násilne zmocnil svojho brata, Izraelitu, a predal ho za peniaze (ako otroka), nech zomrie; tak odstrániš
zlo zo svojho stredu“ (Dt 24, 7).
Trest smrti nebol pre Izrael iba (ohavným) trestným
prostriedkom, ale výrazovou formou na označenie „vyobcovania“ z komunity Božieho ľudu pre veľmi ťažký delikt.
Únos osôb je v starej biblickej legislatíve prirovnaný ku
vražde, pretože zbavuje osobu najcennejšieho a špecifického dobra – slobody. Na rozdiel od babylonskej legislatívy, ktorá trestala smrťou aj krádež vecí, v Izraeli sa trestala smrťou iba krádež ľudí (únos).
Vychádzajúc z Biblie Katechizmus Katolíckej cirkvi učí:
„Siedme prikázanie zakazuje činy alebo podujatia, ktoré
z akéhokoľvek dôvodu, sebeckého alebo ideologického,
obchodného alebo totalitného, vedú k zotročovaniu ľudí,
k neuznávaniu ich osobnej dôstojnosti, k ich kupovaniu,
predávaniu alebo výmene, akoby boli tovarom. Redukovať ľudí násilím na úžitkovú hodnotu alebo zdroj zisku
je hriechom proti dôstojnosti osôb a ich základným právam.“5
Siedme prikázanie nám hovorí, že človek sa nikdy nemôže stať prostriedkom. Človek je „jediný tvor na zemi,
ktorého Boh chcel pre neho samého“6 a nie kvôli iným.
Nikdy ho nemôžeme použiť ako nástroj. Žiadny cieľ nemôže ospravedlniť použitie človeka. Človek absolútne
prevyšuje všetky veci, ktoré mu majú slúžiť.
Krádež ľudskej slobody je doteraz aktuálna. Stačí si
spomenúť na únos osôb z dôvodu vydierania, čo existuje
aj v Európe a je veľmi rozšírené v Latinskej Amerike, ale5. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2414.
6. Druhý vatikánsky koncil: Pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 24.
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bo na únosy žien a detí na prostitúciu a vojnu, čo sa často stáva v Afrike a Ázii. Otroctvo ešte stále existuje. Dnes
je veľmi veľa spôsobov manipulácie, ktorými sa útočí na
ľudskú slobodu, aj veľmi jemných, niekedy nepozorovaných. Človek sa používa na genetické experimenty, manipuluje sa s ním v mnohých oblastiach vedy a techniky.
Už v polovici minulého storočia jeden z najdramatickejších textov Druhého vatikánskeho koncilu pomenoval rôzne formy otroctva: „Všetko, čo je proti samému životu,
teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia,
ako aj samovraždy; všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné trýznenie a psychologické donucovanie; všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väznenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod
so ženami a s mladistvými; taktiež nedôstojné pracovné
podmienky, v ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako
s obyčajnými nástrojmi ziskuchtivosti, a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami; všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy a poškvrňujú civilizáciu, pričom sú viac na potupu tým, ktorí ich páchajú,
než tým, ktorí podstupujú bezprávie, a napokon sú ťažkou
urážkou Stvoriteľa.“7
K tomuto môžeme dodať, že je možné okradnúť osobu aj
tým, že ju donútime žiť v materiálnej biede alebo kultúrnej chudobe. Môžeme myslieť na toľké národy, ktoré ešte
nezačali proces alfabetizácie. Človeka je možné okradnúť
aj tým, že ho zbavíme lásky k Bohu a vzťahu s ním. Môžeme myslieť na zástup „detí ulice“ alebo na toľké osoby,
ktoré ešte ani dnes nemôžu vyznávať svoju náboženskú
vieru slobodne a verejne.
V dnešnej dobe sa dá hovoriť o zotročovaní svedomia
ľudí prostredníctvom manipulácie verejnej mienky. Niektorí pracovníci masovokomunikačných prostriedkov to
robia niekedy nevedome, inokedy vedome. Tak útočia na
slobodu osoby v jej základoch, teda na jej myslenie a uvažovanie. Treba odsúdiť ľstivé systémy presviedčania i modernú hegemóniu televízneho klamu, ktorými sa umelo
vynucuje súhlas s rôznymi ideologickými a ekonomickými záujmami. Veď naše rozhodovanie a spôsob konania
závisí práve od hodnotenia a posudzovania reality.
Odtiaľto vyplýva výzva pre nás všetkých, aby sme sa
nedali olúpiť o to najcennejšie, čo nám Pán dal, o našu slobodu, a ešte skôr, o náš rozum, ktorý je lúčom jeho nekonečnej múdrosti. Dennodenne musíme vedieť víťaziť
nielen pred obrazovkou, novinami, rádiom, ale vždy, keď
sme pokúšaní ustúpiť úsudkom iných, všeobecnej mien-

7. Druhý
spes, č. 27.
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ke a zvyku, ktorý sa vnucuje všetkým, s tým, že „tak robia všetci“.8
Pápežská biblická komisia podčiarkuje tento význam
siedmeho prikázania, keď hovorí, že „chráni právo každého človeka, aby všetci rešpektovali jeho slobodu a dôstojnosť,“9 a tým „zabraňuje vykorisťovanie tela, srdca a myslenia vo všetkých formách.“10 V právnej rovine tak poskytuje základ na „právo na rešpektovanie občianskych slobôd (telesnú integritu, voľbu spôsobu života a povolania,
slobodu pohybu a prejavu).“11
Odsúdenie krádeže
Hoci prvotný význam siedmeho prikázania (zvyčajne
prehliadaný) je ochrana slobody, je nevyhnutné pripomenúť, že ani všeobecné odsúdenie krádeže mu nie je cudzie.
Naopak, odcudziť blížnemu dobro nevyhnutné pre plnosť
jeho existencie je ďalší spôsob, ktorý vedie k jeho zotročeniu. Proroci – ako Amos vo 8. storočí pred Kr. – odsúdili ako hanebné, že „poctivca predali za peniaz a bedára za
pár topánok“ (Am 2, 6), a tak im vzali slobodu. No tiež neváhali vehementným spôsobom protestovať proti takmer
legalizovanej krádeži, totiž proti politickej korupcii, voči
ktorej sme bohužiaľ takmer vždy bezmocnými divákmi alebo komplicmi. Pár rokov po Amosovi volal Izaiáš:
„Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak, aby drobných ľudí odtisli od práva a biednych
môjho ľudu odviedli od pravdy, aby vdovy boli ich korisťou a aby ozbíjali siroty“ (Iz 10, 1 – 2).
O krádeži majetku je v Biblii séria odsekov hneď za Desatorom (Ex 21, 33 – 22, 4). Je tam aj istá právna ochrana
samotného zlodeja, aby sa zabránilo násilnej reakcii spoločnosti alebo samotného okradnutého proti nemu. Nalieha sa na odčinenie škody, no krádež nie je trestaná, ako
už bolo spomenuté, trestom smrti – ako to bolo v babylonskom Chammurabiho kódexe (18. stor. pred Kr.). Keďže sloboda pre Izraelitov bola posvätným dobrom, ako samotný život, legislatíva Izraela trestala smrťou iba únoscu
človeka. V Biblii je veta: „Keď sa ukradnutá vec, býk, osol
alebo ovca nájde u neho živá, dá dvojnásobnú náhradu“
(Ex 22, 3). Norma je prísna, pretože pozbavenie býka, osla
alebo ovce v roľníckej spoločnosti bola tvrdá rana zasadená rodine, ktorá týmto spôsobom bola vystavená neistej existencii.

8. Porov. R avasi, G.: I Comandamenti, Cinisello Balsamo 2002, s.
121 – 125; Heranández, E. J.: Il decalogo. Dieci parole di vita, Napoli
2012, s. 206 – 209.
9. Papežská biblická komise: Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání, Kostelní Vydří 2010, č. 30.
10. Tamže.
11. Tamže, 31.
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V tomto svetle je možné pochopiť až prehnanú reakciu
Dávida, neuvedomujúc si, že on je príčinou Nátanovho
podobenstva, v ktorom Nátan odsúdil mimoriadnu „krádež“, ktorú spáchal kráľ, keď sa zmocnil Betsaby, Uriášovej ženy. Nátan hovorí príbeh bohatého človeka, vlastniaceho stáda oviec a dobytka, ktorý zobral chudákovi jeho
jedinú „malú ovečku“, ktorá žila s ním akoby bola jeho
dcérou. Dávid reaguje tak, že prekračuje samotnú normu
biblického zákona: „Ako žije Pán, človek, ktorý to urobil,
je synom smrti. A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie“ (2 Sam 12, 5
– 6). Analogický je prípad Nabota, ktorému Achab, podnecovaný kráľovnou Jezabel, odcudzuje vinicu, aby ju pripojil k svojmu kráľovskému parku (porov. 1 Kr 21). Pretože nedosiahol svoj cieľ hneď, dôjde až k vražde, ktorá vyvolá silný protest proroka Eliáša.
Je mnoho foriem porušovania siedmeho prikázania
a človek ovládaný žiadostivosťou nachádza v každej epoche jej nové formy, o to viac v tak ekonomicky komplexnej
v spoločnosti, ako je naša. Už v Starom zákone sa odsudzovali podvody a klamstvá: „Neber a neprenášaj medzníky svojho blížneho, ktoré predkovia ustálili na tvojom
vlastníctve, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, v krajine, ktorú zaujmeš“ (Dt 19, 14). Dnes sa často stretávame s nasledovnými formami krádeže: úmyselné zadržanie požičaných alebo nájdených vecí; podvádzanie v obchode (porov. Dt 25,
13 – 16); daňové, finančné a bankové podvody; zadržiavanie mzdy (porov. Dt 24, 14 – 15; Jak 5, 4); nespravodlivé mzdy; zle vykonané práce; zneužívanie podpory v nezamestnaní; falošné potvrdenie choroby kvôli preplácaniu
nemocenského; nespravodlivé nájomné a pracovné zmluvy; zvyšovanie cien ako dôsledok využívania cudzej nevedomosti alebo núdze (porov. Am 8, 4 – 6); právne podvody; falšovanie šekov a účtov; nadmerné výdavky; márnotratnosť; špekulácia, ktorou niekto umelo mení ocenenie majetku s cieľom ťažiť z toho výhodu na škodu druhého; korupcia; podplácanie, ktorým sa mení úsudok tých,
čo majú rozhodovať podľa práva; predražené tendre; privlastnenie si a súkromné používanie spoločného majetku
nejakého podniku; vykorisťovanie blížneho; nespravodlivé úroky; špekulácie s pôdou; ničenie verejného majetku (zastávok, lavičiek v parku, verejného osvetlenia); čierna ekonomika; podvodné hazardné hry (hra v karty a i.)
alebo podvodné stávky; atď.12 Zvlášť sa môžeme zmieniť
o lúpeži, ktorej sa dopúšťajú nadnárodné firmy vo vzťahu ku krajinám tretieho sveta, o úžere, nerovnej výmene
tovaru medzi národmi, krádeži technologického poznania
a práce, o istých podvodných medzinárodných transakciách. Ide o politicko-sociálny a ekonomický útlak, o ekonomické otroctvo národov, ktoré má mnoho podôb. Mohli
by sme tiež myslieť na hanebnú krádež, ktorá sa pácha na
úkor detí, porušujúc ich intimitu a ich nevinnosť pedofíliou, ale aj zlým vyučovaním a ťažkými životnými pod12. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2408 – 2414; Ján Pavol
II.: Encyklika Veritatis splednor, č. 100.
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mienkami, kradnúc im budúcnosť a často aj samotný život (ktovie, o koľko by obohatili ľudstvo!).
Spoločnosť nie je vždy svedomitá, spravodlivá a pravdivá pri identifikovaní a definovaní krádeže a jej závažnosti. Už slávny taoistický majster Chuang Tzu (4. – 3. stor.
pred Kr.) trpko konštatoval: „Ukradni kus dreva a nazvú
ťa zlodejom; ukradni kráľovstvo a nazvú ťa vojvodom.“
Kto sa previní voči blížnemu krádežou, podľa Desatora
hreší predovšetkým voči Bohu, lebo narúša poriadok stvorenia tým, že sebecky získava tie zdroje, ktoré Boh určil
na spoločné dobro. Zlodej, predovšetkým, keď je na politickej úrovni, raní spoločnosť a ponižuje dôstojnosť ľudskej osoby.
Krádež nie je previnenie proti veciam, ale proti človeku.
Siedme prikázanie sa nezaoberá ekonomickým poriadkom, nesnaží sa chrániť bohatstvo, ale garantovať slobodu a dôstojnosť človeka v jej neporušenosti, nakoľko je jediným stvorením na obraz Boží. Túžba po bohatstve, ktorá vedie ku krádeži, je urážkou Boha, pretože mu človek
odopiera lásku svojho srdca, ktorú zameriava na to, čo nie
je Boh. „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce”
(Mt 6, 21). Ide o urážku Božieho obrazu (človeka), ktorého
krádež zbavuje dobier, ktoré mu Boh daroval.
Siedme prikázanie kladie osobné vlastníctvo človeka
pod Božiu ochranu. Deuteronómium hovorí: „Ak uvidíš
stratené dobytča alebo ovcu svojho brata, neprejdi pomimo, ale priveď ich k svojmu bratovi, aj keď ti tento brat
nie je rodinou; a keď ho nepoznáš, dovedieš ich do svojho
domu a zostanú u teba, kým ich tvoj brat nenájde a neodvedie si ich. To isté urobíš s oslom, s odevom a so všetkým,
čo by tvoj brat stratil; keď to nájdeš, neobíď to ako cudziu
vec” (Dt 22, 1 – 3).
Vlastnenie materiálnych vecí je jednou zo základných
podmienok ľudského života. Vlastníctvo vecí je ako predĺženie osoby, prostriedok na slobodný rozvoj bez úzkostí. Biblia nie je nikdy manicheistická a preto nikdy nepovažuje materiálne veci za diabolské, patriace do sféry zla.
Naopak, vyzdvihuje veci ako výraz Božieho požehnania.
Starozákonný človek sa cíti šťastný, keď jeho práca prináša ovocie. Vidí v tom Božie požehnanie, za ktoré vzdáva Bohu vďaky. Toto je Boží plán s materiálnymi vecami.
Boh ich dal človekovi, aby boli preňho požehnaním a aby
žil zmluvu s Bohom (porov. Dt 8, 7 – 10).
Varovanie pred modloslužbou vecí
Biblické vnímanie majetku nie je nikdy idealistické. Sirachovec vie, že bohatstvo prináša sklamanie, pretože človek sa namáha aby ho získal, a často sa z neho ani nepoteší. Túžba po majetku ukazuje prázdnotu modly majetku. Jób a Žalm 73 ukazujú, že Božie požehnanie nie je synonymom bohatstva. Písmo vo svojej realite poukazuje na
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nebezpečie, ktoré sprevádza človeka túžiaceho po denári, a preto upozorňuje: „Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na Pána, svojho Boha, a nezanedbal jeho príkazy,
zákony a nariadenia, ktoré ti ja dnes ukladám; aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš pekné domy
a budeš v nich bývať, keď sa tvoj dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš mať hojnosť striebra a zlata a keď sa zväčší
tvoje imanie, že by sa spriečilo tvoje srdce a zabudol by si
na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu
otroctva, a ktorý ťa viedol cez veľkú a hroznú púšť, pomedzi hady, vretenice a škorpióny, po vyprahnutej zemi, kde
niet nijakej vody; ktorý ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly, ktorý ťa sýtil na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, a nakoniec ti preukázal
svoje dobrodenie. Nehovor si teda v srdci: «Moja vlastná
sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,» lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať
bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim
otcom, ako je to dnes” (Dt 8, 11 – 18).
Preto zbožný Izraelita hovorí Pánovi: „Nedávaj mi ani
chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko)
potrebujem na živobytie, aby som sa nenasýtil (var’) a nezaprel ťa a nepovedal: «Kto je Pán?», alebo neschudobnel (vari), a (tak) nekradol a nepotupil meno svojho Boha“
(Prís 30, 8 – 9). A žalmista pripomína ten istý koncept:
„Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak
vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce“ (Ž 62, 11).
Medzi dychtivosťou po veciach, pýchou, nespravodlivosťou a násilím je úzky vzťah. Dychtivosť po bohatstve zatvrdzuje srdce, robí ho necitlivým na lásku Boha a na utrpenie chudobného. Preto Biblia považuje za omnoho ťažšie okradnutie chudobných bohatými ako krádež, ktorú
uskutočnia chudobní.
Ak siedme prikázanie ochraňuje majetok pred krádežou, ochraňuje aj chudobného pred bohatým, ktorý túži
nahonobiť majetok. Sirachovec to povie lapidárne: „Život
chudobných je núdzny chlieb: kto by takého oklamal, je
mužom krvi. Kto inému odníma v pote zarobený chlieb,
akoby zavraždil svojho blížneho“ (Sir 34, 25 – 26).
Proroci dvíhajú svoj hlas pred dehumanizáciou, ku ktorej vedie bohatstvo. Namiesto toho, aby majetok pomáhal
budovať slobodu, ovláda človeka, ktorý v ňom vidí zmysel života a tým sa preňho stáva dôležitejšie mať ako byť,
uprednostňuje vlastnenie pred životom. Táto absolutizácia bohatstva vedie človeka k tomu, že zabúda na to, že
veci sú Božím darom. Keď na to Izrael zabudol, Ozeáš ho
pripodobňuje ku Kanaánovi, ktorého Boh preklial (porov.
Gn 9, 25) a ktorého meno znamená kšeftár (porov. Ez 17,
4; Iz 23, 8; Zach 14, 21): „V ruke Kanaánu je falošná váha,
rád utláča. I hovorí Efraim: «Veru som zbohatol, nahonobil som si majetok.» Všetky jeho zisky nevystačia mu pre
hriech, ktorého sa dopustil. «Ale ja som Pán, tvoj Boh, až
od egyptskej krajiny»“ (Oz 12, 8 – 10).
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Človek žije svoj skutočný vzťah s majetkom, podľa siedmeho prikázania, v trojitom smere: v uznaní Boha, v rešpektovaní človeka a v rešpektovaní stvorenia. Žiť podľa
Desatora znamená nedať veci na miesto, ktoré patrí Bohu,
nedať väčšiu hodnotu veciam ako človeku a užívať veci
bez násilia na prírode, bez jej znečisťovania, bez ničenia
lesov a živočíchov.
Keď človek prestane vidieť veci ako prostriedky pre
svoj život a začne slúžiť veciam, stráca svoju slobodu, stáva sa otrokom túžby po majetku. Klam spočíva v tom, že
si človek myslí, že šťastie spočíva vo vlastnení majetku.
Skutočné dobrodenie vo vzťahu k majetku spočíva v tom,
že človek ho vlastní bez toho, aby sa stal jeho otrokom.
Vládnuť nad majetkom znamená užívať ho slobodne a zároveň sa vedieť s ním rozdeliť s chudobnými.
Človek nie je absolútnym pánom Božieho stvorenia.
Boh mu dal vládu nad ním, ale človek nemôže zabudnúť,
že on i veci, ktoré vlastní, pochádzajú od Boha. Boh povedal jasne svojmu ľudu: „Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja a vy ste len cudzincami a prišelcami u mňa“ (Lv 25, 23).
Popierať, že svet stvoril Boh, urobiť z vecí idoly, vkladať do nich dôveru znamená popierať Boha (porov. Oz 2,
7. 14). Cítiť sa isto vďaka vlastneniu majetku a nevšímať si
Boha je idolatriou, ktorá zbavuje stvorenie a človeka hodnoty. Veci sa môžu zmeniť aj na nástroj moci a vlády nad
ľuďmi, čo je v otvorenom rozpore so siedmym prikázaním. Vo vzťahu k vlastneniu vecí človek nemôže zabudnúť, že je stvorením. Inak sa klame, ide cestou, ktorá vedie k strate zmyslu života, ktorý má zmysel jedine v Bohu.
Bez Boha sa človek zapredá veciam, vráti sa do otroctva,
z ktorého ho Boh vyslobodil. Pán Ježiš, ktorý vie, kto je
človek, hovorí: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo
jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone” (Mt 6, 24).
Náš vzťah k ľuďom sa prejavuje aj v našom vzťahu k ich
veciam. Ak rešpektujeme slobodu ľudí, rešpektujeme aj
ich veci. Preto v siedmom prikázaní Boh, ktorý chráni život a slobodu ľudí, chráni aj ich majetok tým, že zakazuje
jeho krádež. Siedme prikázanie chráni predovšetkým osobu a potom veci vo vzťahu k osobe. Biblia upozorňuje na
následky nedodržiavania tohto prikázania: „Ani zlodeji,
ani chamtivci [...], ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 10).
Človek je jednota duše a tela. Preto ochraňovať človeka znamená nezbaviť ho možnosti žiť vieru, nádej a lásku a tiež nezbaviť ho možnosti zadosťučiniť potrebe stravovania, obliekania, bývania, informovania, vyjadrenia
vlastných umeleckých daností či potrebe relaxu.
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Siedme prikázanie sa dáva do súvisu s desiatym, no sú
trochu odlišné. Stojíme pred rozličnými fázami procesu
interiorizácie identickej morálnej požiadavky predstavenej v dvoch prikázaniach. Siedme sa vzťahuje na materiálne vonkajšie gesto toho, kto berie niečo inému, pretože
to chce použiť na vlastný prospech. V centre desiateho je,
naopak, myšlienka a cit toho, kto túži po majetku iného,
aj keď zatiaľ nič pre jeho dosiahnutie neurobil. Teda podľa
desiateho prikázania je možné byť zlodejom aj pre túžbu
mať niečo, čo nám nepatrí, čiže ešte skôr, ako sa ním staneme podľa siedmeho prikázania konkrétnou krádežou.13
Záver
Mnohé veľké nespravodlivosti vo svete pramenia práve
z nerešpektovania siedmeho prikázania, ktoré chráni slobodu človeka a jeho čestne nadobudnutý majetok, ktorý
má garantovať jeho slobodu a dôstojný život. Medzi ľuďmi často panuje presvedčenie, že prikázania nás oberajú o slobodu. Opak je však pravdou, o čom sme sa mohli
zvlášť presvedčiť práve pri objasnení siedmeho prikázania. Rešpektovanie prikázaní garantuje našu slobodu, lebo
Boh je najväčším ochrancom skutočnej slobody človeka.
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Ján Čarnogurský:
Privtelenie všetkých veriacich do Krista
Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského, Kežmarok 2015. Počet strán: 135. ISBN: 978-80-89701-11-7.
Nedávno sa mi dostala do rúk útla
knižka s názvom Privtelenie všetkých
veriacich do Krista - Idea matka pavlovskej teológie, ktorá je dizertačnou
prácou Jána Čarnogurského - špirituála Kňazského seminára Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí v rokoch 1904 - 1938. Aj keď ju napísal v
r. 1929, je nadčasová. Jemne nastavuje zrkadlo každému veriacemu a vedie k zamysleniu sa nad autentickosťou kresťanského života každého, kto
knihu prečíta.
Jej ústrednou myšlienkou je skutočnosť kresťanskej identity, a teda privtelenie krstom do Kristovho tela tak,
že spolu tvoria jednotu. Z tejto jednoty má vychádzať všetko konanie človeka, jeho postoje, zriekanie sa toho,
čo nie je v súlade s Kristovým životom. Z tejto jednoty vychádza rozhodnutie milovať ako Kristus, zmýšľať ako Kristus, všetko má vychádzať
z Hlavy, ktorou je Kristus. Otázne je,
nakoľko človek túto bytostne sa ho dotýkajúcu identitu prijíma. Na základe
podobenstiev Čarnogurský odpovedá
na otázky (1) pôvodu tejto idey, samotnej skutočnosti privtelenia všetkých
veriacich do Krista; (2) povahy tohto
privtelenia; (3) dôsledkov skutočnosti. Na otázky odpovedá v troch kapitolách. Súčasťou knihy je úvodné slovo a životopis Jána Čarnogurského od
autorky PaedDr. Anny Dudovej, PhD
a poznámky k dizertačnej práci Jána
Čarnogurského, ktorých autorom je
Mons. Prof. ThDr. Ján Duda, PhD.
Autor v prvej časti práce s názvom
Skutočnosť privtelenia, zvlášť čo sa
týka jeho základov v Kristovej náuke, zdôrazňuje, že myšlienka privtelenia všetkých veriacich do Krista primárne nepochádza od svätého Pavla,
ale od samotného Ježiša Krista, ktorému tak záleží na spáse ľudstva, že sa
s ním prostredníctvom krstu doslova

zjednocuje. Autorovi je to zrejmé zo
slov: „Kto vás prijíma, mňa prijíma
(Mt 10, 40); „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ Kristus toto zjednotenie azda najkrajšie vyjadril deň pred smrťou v podobenstve o viniči. Kristus je vinič a
veriaci sú ratolesťami čerpajúcimi živiny z kmeňa a na základe privtelenia
(krstu) sú s viničom jedným telom. Život Krista sa tak stáva našim životom,
nastáva identifikácia s Kristom. Táto
jednota sa najdokonalejšie preukazuje v Eucharistii, ktorou sa dosahuje vrchol privtelenia. Táto idea tvorí podstatu celej Pavlovej náuky.
Svätý Pavol je privtelením veriacich
do Krista tak presvedčený, že preňho
nie je možné neohlasovať toho, ktorého je súčasťou a teda zmŕtvychvstalého Krista. Odkiaľ pramení jeho presvedčenie? Zdá sa, že zo stretnutia s
Kristom na ceste do Damasku. V momente, keď sa odohrala dráma Pavlovho povolania. Zdá sa, že Pavlovi počas celého života zneli v ušiach či skôr
v srdci slová: „Šavol, Šavol, prečo ma
prenasleduješ? ... Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ“ (Sk 9, 4-5). Šavol
bol dovtedy prenasledovateľom Ježiša
v jeho učeníkoch a usvedčil ho z toho
samotný Kristus. V tom momente nastalo Pavlovo povolanie.
Apoštolovu horlivosť vychádzajúcu z poznania opisuje autor Ján Čarnogurský slovami: „Apoštol si nárokuje zvláštne poznanie tejto idey, tohto
najsladšieho tajomstva, ktoré prijal od
Boha a nárokuje si predovšetkým ohlasovať všade toto tajomstvo. Toto evanjelium spočíva v zvestovaní a ohlasovaní vykúpenia všetkých... Uskutočňuje sa podľa Božieho nevyspytateľného
plánu skrze Krista a v Kristovi, ktoré
sa sprostredkúva skrze mystické spojenie s ním.“ (s. 67). Autor na záver prvej
časti konštatuje, že skutočnosť privte-

lenia veriacich do Krista je najviac dosvedčená u svätého Pavla, aj keď skutočnosť tejto pravdy sa dá dokázať nezávisle na Pavlovej náuke (s. 71).
V druhej časti práce s názvom Povaha privtelenia Ján Čarnogurský
hľadá odpovede na otázky: do akej
miery nás Kristus spojil so sebou?
Akým spôsobom sme sa stali niečím
jeho? Stali sme sa niečo jedno s ním?
Podľa neho svätý Pavol azda najdokonalejšie vyjadril skutočnosť privtelenia podobenstvom o ľudskom tele, kde je Kristus hlavou a veriaci údmi. Je všeobecne známe, že človek celý svoj život uskutočňuje skrze hlavu,
ktorá je centrom vitálnych funkcií a
jej vzťah k telu sa vyznačuje tým, že
je rovnorodá s ostatnými údmi. Predsa ale vyniká vznešenosťou a dokonalosťou; ovplyvňuje život jednotlivých
údov a medzi hlavou a telom vzniká
úzke spojenie. Svätý Pavol sa o najdokonalejšom a najvlastnejšom spojení a zjednotení medzi Kristom a jeho mystickým telom zmieňuje v Liste
Efezanom (Ef 1, 23), kde nazýva Cirkev „plnosťou Krista“. Ďalej autor čitateľa fascinuje jednoduchými vyjadreniami celej podstaty života pokrsteného človeka. Píše: „Toto spojenie veriacich s Kristom, je nielen niečo jednotného s Kristom, ale jednotného v
Kristovi. Kristus a veriaci tvoria jedno telo, jeden živý organizmus. Na základe toho sa nedá úplne pochopiť
Krista bez Cirkvi. Kristus bez Cirkvi
je ako hlava bez svojho tela. Kristus a
Cirkev tvoria jedno mystické telo, úplného Krista, Krista mystického. Úplný mystický Kristus je teda Ježiš skrze Cirkev, skrze veriacich, ktorí sú jeho údmi. On sám žije v nich, posväcuje ich a zjednocuje ich“ (s. 91). Táto jednota je podľa Čarnogurského intímnejšia ako medzi manželmi. V nepravom zmysle slova môžeme hovoriť
o osobnej jednote. Táto jednota je živá,
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ako jednota kmeňa s koreňom; je pevná a súdržná ako jednota medzi kameňmi tvoriacimi stavbu a uholným
kameňom; je tiež pravdivá a intímna
ako medzi mužom a manželkou; skutočná a podivuhodná ako medzi hlavou a telom. Je mystická, nadprirodzená a skutočná, ktorá so sebou prináša skutočné práva, obdarovania, nároky a dôsledky (s. 95), o ktorých bližšie
hovorí v tretej časti práce.
Dizertačná práca Jána Čanogurského by nemala význam bez tretej časti
s názvom Dôsledky privtelenia. Z faktov, ktoré obsahuje prvá a druhá časť
dizertačnej práce, vychádza tretia
časť, ktorú by sme mohli nazvať aj Život v Duchu Svätom. Pretože žiť v Ježišovi Kristovi (Kol 2,6) znamená žiť
v jeho Duchu a nasledovať vnuknutia
Ducha. Čitateľa, ktorý číta s rozumnou vierou môže tretia časť práce natoľko nadchnúť, že objaví a správne
pochopí svoju identitu získanú v krste a jeho život sa tak stane skutočným
napodobňovaním Krista skrze Ducha,
ktorý je dušou mystického Kristovho
tela - Cirkvi. Myslím, že práve o to išlo
Jánovi Čarnogurskému a to aby sa jeho práca dotkla sŕdc ľudí, pretože dotyk spôsobuje zmenu a táto zmena má
pre človeka spásonosný význam. Práve Duch Svätý dáva milosti a dary na
budovanie mystického Kristovho tela
- Cirkvi (s. 101). Ako je v jednom tele jedna duša, tak v Kristovom mystickom tele je jeden Duch Svätý. Ten istý, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych a teraz prebýva v nás veriacich
(Rim 8, 11). Prítomnosť Ducha je tak
podstatná, že delí ľudí na patriacich
Kristovi a tých, ktorí Kristovi nepatria. Ten, kto nemá Kristovho Ducha,
nie je Kristov. Tieto skutočnosti sú zásadné a v konečnom význame majú
eschatologický rozmer. Hovoria o večnosti v radosti alebo večnosti v zatratení. Je preto potrebné tieto skutočnosti vnímať osobne, ako niečo, čo sa dotýka každého, pretože každý pokrstený a teda aj ja osobne mám Božieho Ducha. Pretože aj ja som súčasťou
jeho mystického tela, pretože aj moje skutky majú byť skutkami Kristovými. Neexistuje bežný život a potom
„nedeľný“ či „sviatostný“ život. Kaž-
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dý skutok, každý pohľad, každý názor
má byť inšpirovaný či skôr pretavený Kristom, pretože „kresťan (každý
pokrstený), ako úd mystického Krista,
má celý život stvárňovať podľa zásad
a vnuknutí, ktoré prichádzajú do duše
tohto tela od Ducha Svätého“ (s. 103).
A my máme toho istého Ducha, ktorého má Kristus. Toto stvárňovanie života podľa zásad a vnuknutí z Ducha
nemá byť pre kresťana niečím ubíjajúcim, ale prijemným a oslobodzujúcim. Má ho motivovať láska. Práve v
tejto súvislosti narážame na pojem zákon milosti. Autor ho jednoducho vysvetľuje ako usmerňovanie živého vedenia Ducha Svätého, ktorý v nás žije a koná. Kresťan môže zachovávať
zákon tak, akoby pod zákonom nebol,
pretože preňho zákon nie je ťarchou,
ale vnútorným zdrojom ktorý oslobodzuje, pohýna a vedie k nasledovaniu
Krista (s. 105). Ten, kto miluje, nevníma zákon ako jarmo, dokonca sa s ním
ani nezaťažuje, pretože je tu niečo viac
ako zákon a je to jeho naplnenie, ktorým je láska (Rim 13, 10).
Autor sa nezastavuje pri tomto
vznešenom obraze nového človeka, ale
stojí nohami pevne na zemi. Zdôrazňuje zápas medzi novým človekom a starým človekom tmy. Ak by sme starého človeka v nás neumŕtvovali, prejavili by sa na nás nie skutky Ducha, ale
skutky tela (Rim 13, 13; Gal 5, 16 - 24).
Odmenu večného života nie je možné
získať bez zápasu a námahy. Ak budeme spolupracovať s Kristom a jeho milosťou, môžeme si byť istí, že zvíťazíme! (s. 117) Čitateľ sa po prečítaní istých pasáží môže ocitnúť usvedčený z
hriechu vlažnosti a neschopný napĺňať
Pavlov ideál, ktorý je koniec koncov
Kristovým ideálom, môže sa ocitať na
pokraji zúfalstva z vlastných chýb. Autor zakorenený v Bohu povzbudzuje čitateľa, slovami apoštola Pavla: „A Boh
je verný. On vás nedovolí skúšať nad
vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10,
13) a „všetko môžem v tom, ktorý ma
posilňuje“ (Flp 4, 13). Vyzliekanie starého človeka a obliekanie nového človeka si vyžaduje nahliadnutie do nahoty duše, ktorá sa prezliekaním vyzdobuje. Nový človek „je stvorený

podľa Boha v spravodlivosti a pravej
svätosti“ (Ef 4, 24). Je ozdobený vierou a láskou (Gal 5, 6), zachováva Božie prikázania (1 Kor 7, 19), koná dobré skutky (Ef 2, 10), používa výzbroj
svetla (Rim 13, 12; Ef 5,8 - 12), oblieka si Krista. To všetko smeruje k jedinému cieľu, aby sme v sebe stvárnili Krista. Znamená to vyzliecť sa zo
všetkého, čo nie je Kristus, zomrieť
všetkému, čo je cudzie Kristovmu životu a obliecť si Krista t.j. jeho mravné ustanovenia, jeho zmýšľanie podľa
výzvy: „zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš!“ (Flp 2, 5) Ako dospieť k takému
stavu? Autor inšpirujúc sa svätým Pavlom na to odpovedá jednoducho. Človek sa stane najskôr dieťaťom, zmýšľa,
koná, hovorí ako dieťa, potom rastie v
dokonalého muža k miere plného Kristovho veku (Ef 4, 13).
Na záver Ján Čarnogurský vyzdvihuje potrebu človeka poznať seba samého. To bolo u Grékov vrcholom
múdrosti. Aby sme sa pravdivo poznali, postačí nám reflexia ohľadom
nášho nadprirodzeného narodenia,
ktoré sa uskutočnilo v krste. Táto kniha je spomínanou reflexiou. Je na čitateľovi a nevyhnutnej Božej milosti,
nakoľko sa s tým stotožní a nakoľko
tomu uverí. Boh svojou milosťou nešetrí, je jeho túžbou, uvidieť sa vo svojom stvorení, v najhlbšej podstate duše človeka. Hoci sa stáva, že stvorenie padne, pád nemení identitu stvorenia, pretože, ako píše Čarnogurský:
„Stali sme sa skutočne vlastníctvom
Krista, a je do nás vtlačený jeho obraz a meno, stali sme sa jeho údmi a
je nám darovaný jeho život a veľkosť.
Z veľkej hodnosti vznikajú povinnosti.“ Keď sme údmi Krista, tak máme
žiť a konať podľa vôle Hlavy pod sladkým vplyvom Ducha Svätého. Ba ešte
viac, máme k nemu privteľovať ďalšie
údy, uchovávať a rozmnožovať v nich
život Krista, každého človeka priviesť
k dokonalosti v Kristovi. To všetko sa
má diať s vrelou túžbou a veľkou horlivosťou (s. 129), ktorá má byť viditeľná, pretože akého Krista my, veriaci, stvárňujeme, v takého Krista ľudia
uveria!
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K N I H Y z vydavateľstva LÚČ
– MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ.

Putovanie relikvií svätej Terézie z Lisieux

Svätý Otec František vyhlásil mimo
riadny Svätý rok milosrdenstva od
8. decembra 2015 do 20. novembra
2016. Kniha obsahuje krátke texty
Svätého Otca Františka na každý deň
Svätého roku milosrdenstva. Pomôže
intenzívnejšie si uvedomovať
i prežívať spolu so Svätým Otcom
Svätá Terézia
z Lisieux
Božie milosrdenstvo v našom
ené
ln
p
A
každodennom
živote.
2. do nie
INK
LÚČ
vyda
NOV
384 s. • brož. • 5,50 €
ISBN 978-80-8179-021-8

na 42 miestach celého Slovenska
od 10. do 24. januára 2016.
Pri tejto príležitosti je dobré mať
modlitebník, aby sme sa modlili
spolu so sv. Teréziou z Lisieux.
96 s. • brož. • 2,20 €

Svätý rok milosrdenstva

Svätá Terézia z Lisieux

MYŠLIENKY – MODLITBY
DEVÄŤDŇOVÉ POBOŽNOSTI

Príbeh mojej duše

Autobiografia sv. Terézie z Lisieux
368 s. • viaz. • 9,50 €

KNIHY KARDINÁLA JÁNA CHRYZOSTOMA KORCA

Človek na cestách
zeme
Autor nám podáva svoj
pohľad na svet, ľudí
a Božie pravdy. Kniha
nás orientuje na osobnej
ceste hľadania a poznania
i nádeji na ceste k Bohu.

ŽIVOT KARDINÁLA VO FOTOGRAFIÁCH

Dňa 24. októbra 2015 nás predi
šiel do večnosti otec kardinál Ján
Chryzostom Korec. Spoločne mu
ďakujme za jeho literárne dielo, kto
ré je jeho duchovným testamentom
pre Slovákov i celé Slovensko.
Aby mohla byť v každej veriacej rodine aspoň jedna z kníh
otca kardinála, aby ostala živá
spomienka na takého vzácneho
človeka v našich mysliach i srdciach, jednorazovo ponúkame
tu uvedené knihy otca kardinála
v mimoriadnych cenách.

Ako plnšie
kresťansky žiť
Autor odpovedá na otázky:
Čo pre mňa znamená žiť
ako kresťan? Uvedomu
jem si, že Boh prebýva
vo mne? Využívam túto
vzácnu milosť?

ISBN 978-80-7114-989-7

9 788071 149897

Sloboda ako dar
Sloboda ako dar
– či záhuba 1
– či záhuba 2
Prináša aktuálne úvahy o stave ľudskej slobody
dnešných dní, jej ohrození, o zodpovednosti, ktorá
so slobodou súvisí, i o svedomí, ktoré je jej stráž
com. Dočítame sa v nej o zneužití ľudskej slobody
v histórii, aká cesta vedie k záchrane a večnému
životu. Druhý zväzok sa zaoberá Desatorom.

úcte
jO
ež
iš
k Panne Márii

zďaleka a zblízka

LÚČ
LÚČ

Ježiš z ďaleka
a z blízka
Kniha obsahuje všetko,
čo by mal veriaci človek
vedieť o Ježišovi tiež aj
preto, aby vedel svoju
vieru v Boha obhájiť na
základe faktov.

264 s. • viaz. • 4,50 € / 3 €

160 s. • viaz. • 4,48 € / 3 €
Ján Chryzostom
ChryzostomKorec
KorecSJ
Ján

O úcte k Panne Márii
Kniha nám ponúka zá
kladné poznanie o Panne
Márii: o úcte a modlitbách
k nej, o sviatkoch jej
zasvätených, zjaveniach
a pútnických miestach...

Vieme si uvedomiť božstvo i naddejin
né poslanie Ježiša Krista? Ak nie alebo
len málo, ak nám chýbajú argumenty
Jubilujúci
otec viery,
kardinál
Chrypri obhajobe
našej
takJán
čítajme
zostom
Korec je jedinečná
pozorne
túto „príručku“.
Pomohlaosobuž
nosť
nášho
národa. režimu,
Dokazuje
to
mnohým
v čase
totalitného
kedy
i významná
preaCirkev
na
sa kniha
šírila akoudalosť
samizdat
pomôže
Slovensku
ako ajkedy
vyznamenanie
i dnešnému
čitateľovi,
sa stráca
celý slovenský
národ:
pápež Ján
v moripre
informácií
a rýchlo
sa šíriacich
Pavolideológií.
II. pozval slovenského kardizvrátených
nála vsa
marci
1998,podstatné
aby jemu oi spoDozvieme
všetko
Je
Rímskej
kúrie dával
žišovi lupracovníkom
Kristovi zďaleka:
starozákonné
vo Vatikáne
duchovné cvičenia.
predpovede,
správy starovekých
histo
V ďakovnom
liste Ján Pavol
II. narikov, svedectvá
evanjelistov
a apošto
písal: „Z Vašich slov sme si mohli
lov i zblízka:
cez pohľad od jeho vnútra,
hojne oživiť múdrosť biblickej a licez jeho
výpovede, ktoré odkrývajú jeho
náuky a zároveň aj osobnú
božskúturgickej
podstatu.
skúsenosť svedka, ktorého viera prePre každého
šla tvrdoučloveka
skúškoujea kardinálnou
bola očistená
otázkou
existencia
po smrti.
tu nám
ako
zlato v ohni.
Toto Aj
svedectvo...
pomôžebolo
autorov
na Ježišovu
pre mňapohľad
a pre mojich
spoluprasmrť a covníkov
zmŕtvychvstanie.
neobyčajným, veľmi vzácDá sanym
povedať,
že kniha
je kristolo
darom Božej
prozreteľnosti.“
gickou apológiou. Je dômyselná a sys
Kniha
O úcte k faktami
Panne Márii
vychádza
tematická
zároveň,
podlo
žená,
príležitosti
životnéhoajubilea
otca
pritompri
čitateľsky
prístupná
presved

– osemdesiatpäť
rokov
čivá. Z kardinála
textov vidieť,
že autor Ján Chry
ako
skromný
prejav nesmierzostomživota
Korec– je
veľkým
znalcom
i ctite
nej úcty
a vďaky za všetko, čo pre
ľom Ježiša
Krista.
Cirkev vytrpel a vytvoril.

Bratislava 22. januára 2009
Vydavateľstvo LÚČ, 2014

208 s. • viaz. • 8,27 € / 5 €

Ján Chryzostom Korec sa narodil v rorobotníkaKorec
22. 1. 1924
v Bošanoch.
Ján dine
Chryzostom
sa narodil
v rodine
V roku 1939
vstúpil
robotníka
22. 1.
1924v vRužomberku
Bošanoch. do
V ro
Spoločnosti
Po štúdiách
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vstúpilJežišovej.
v Ružomberku
do Spoloč
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Ježišovej.
štúdiách
vysvätený
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za Po
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Až dobol
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1950 vo
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kňaza. Ažrobotníckych
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vo viacerých
robotníckych
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Biskupskú
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prijal
prijal 24. 8.Biskupskú
1951. Po odsúdení
24. v8.roku
1951.1960
Po odsúdení
v roku
1960
uväznený bol
na 12
rokov.
uväznený na dvanásť rokov. Väznený bol
Väznený bol na Pankráci a vo Valdina Pankráci a vo Valdiciach. Z väzenia
ciach. Z väzenia ho prepustili v roku
ho prepustili v roku 1968. Po odňatí štát
1968.
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na výkon
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rokurobotník.
1974
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1974
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mu ako
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priznanáVúplná
1982 mu
priznaná
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invalidivalidita.
Akobola
biskup
pôsobil
v tajnosti
až do
tajnosti
až doJán
ta. komunizmu
Ako biskup pôsobil
pádu
v rokuv1989.
Pápež
Pavol
II. komunizmu
ho 6. 2. 1990
vymeno
valSvätý
za nit
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v roku
1989.
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diecézneho
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Otec Ján
Pavol II. biskupa.
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1990
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vo Vatikáne
slávnostnediecézneho
kreovaný 28.
menoval
za nitrianskeho
6. 1991.
biskupa a za kardinála bol vo Vatikáne slávnostne kreovaný 28. 6. 1991.

Experiment bez viery
Život bez Boha, bez lásky
sa doslova stráca pod
nánosom konzumu. Autor
sa zamýšľa nad širokým
problémom viery, ktorý
považuje za kľúčový.
248 s. • viaz. • 6,00 € / 4 €

Kristov kňaz
Autor odpovedá na
otázky: Kto je kňaz
a aký by mal byť?
Kniha určená hľadajúcim
cestu, tiež kňazom,
ale i laikom.

Knižnica viery
Knižnica viery

376 s. • viaz. • 7,00 € / 5 €

O poslaní kňaza
Kňazstvo sa nemá prispô
sobovať dnešku, aby bolo
za každú cenu prijímané;
má sa uchovať v celom
jeho veľkom poslaní, sile
a nevyhnutnosti pre svet.

317
s.k Panne
• viaz.
• 4,98
€Korec
/ SJ4 €
aMárii
zblízka
J. J.Ch.
OJežiš
úctezďaleka
Ch. Korec

344 s. • viaz. • 7,00 € / 5 €

Nad Evanjeliom
podľa Jána
Apoštol Ján bol Ježišov
súčasník. Autor rozoberá
jeho evanjelium v 67 ka
pitolách. Tým učí čitateľa
meditovať Božie slovo.

440 s. • viaz. • 6,31 € / 4 €

244 s. • viaz. • 22,50 € / 10 €

720 s. • viaz. • 12,50 € / 8 €

320 s. • viaz. • 7,50 € / 5 €

O rehoľnom živote
Obsahuje informácie
o histórii reholí, o reho
liach na Slovensku,
o povolaniach v evan
jeliách, o svedectve
a službe zasvätených.

Kardinál Korec Stále s nami

304 s. • viaz. • 6,50 € / 5 €

176 s. • viaz. • 5,31 € / 4 €

Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou
je tisícou knihou, ktorá vyšla vo vydavateľ
stve LÚČ v 25. roku jeho existencie.
Autor – kardinál Ján Chryzostom Korec nám
predstavuje históriu celého tisícročia Cirkvi
na území Slovenska a v nej to podstatné:
ako je spojené kresťanstvo s naším životom
naprieč kultúrou, umením, literatúrou, no
najmä školstvom. Obsahuje asi desaťtisíc
konkrétnych historických výpovedí pouka
zujúcich na to, že Cirkev bola neúnavnou
učiteľkou viery, varovala, chránila a povzbu
dzovala. Kniha by mala mať svoje čestné
miesto – popri Svätom písme – v každej slo
venskej rodine, obecnej, školskej a farskej
knižnici.
írené
Štvrté vydanie • 896 strán • viazaná 4. rozš nie
a
d
vy
s prebalom • ilustrovaná • cena 15,- €

Kresťanstvo
nás robí ľuďmi
Vo forme rozhovoru kar
dinál odpovedá na otázky
sužujúce súčasnosť.
Poukazuje na východisko:
kresťanstvo nás robilo,
robí a bude robiť ľuďmi.

Objednávky radi vybavíme na adrese: Dobierková služba LÚČ, Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
Radi vás obslúžime v kníhkupectvách LÚČ: Bratislava: Nám SNP 11 • Nitra: Farská 20
Žilina: Mariánske nám. 23 • Žilina: Katedrálne námestie 2 • Zvolen: Nám SNP 68
www.luc.sk • e-mail: predaj@luc.sk • tel.: 02/ 6042 1231

