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Rok 2017
V roku 2017 sa úlohy výkonného redaktora Nových horizontov ujal
ThDr. Martin Koleják, PhD., ktorý túto úlohu prevzal po ThLic. Antonovi
Ziolkovskom, PhD. Túto zmenu bolo
potrebné urobiť za účelom pravidelného vydávania časopisu, aby nedochádzalo k časovým sklzom alebo vynechávaniu niektorých čísel. Veríme, že
toto opatrenie, ktoré prijala redakčná
rada na konci roka 2016 a začiatku roka 2017, bude účinné. Zároveň tí predplatitelia časopisu, ktorí si predplatili
časopis na celý rok 2016 a dostali iba
jedno číslo, ich predplatné sa prenáša
na rok 2017. Ďakujeme za pripomienky čitateľov a predplatiteľov a za naše
nedostatky sa ospravedlňujeme v nádeji, že sa nebudú opakovať.
Doterajší výkonný redaktor časopisu ostáva i naďalej v pozícii predsedu
Klubu priateľov Ferka Skyčáka a chce
sa venovať viac a dôslednejšie Klubu – stretnutiam členov Klubu, pred-

náškam, diskusiám a iným činnostiam, ktoré budú na osoh nášho združenia. Veríme, že sa mu v tomto bude dariť a že pôvodná myšlienka, ktorá stála pri vzniku Klubu priateľov
Ferka Skyčáka, dostane výrazne širší
priestor v našej činnosti.
Problémov, ktoré má na stole redakčná rada nie je málo. Je tu otázka,
či by nemali témy viac odrážať dianie
v spoločnosti a cirkvi? Potom, či by sa
odborná úroveň článkov nemala viac
priblížiť súčasným čitateľom, aby ich
lepšie porozumeli? Či by sa nemali dôslednejšie rozvíjať nielen spoločenské
diskusie, ale aj také témy – ako dnes
hovoriť a vysvetľovať liturgiu, ako
v súčasnosti rozprávať o Bohu, ako
katechizovať a iné podobné záležitosti. Zároveň aby tieto témy neboli len
popisom situácie, ako sa to dnes často
robí, ale aby autori vyslovili aj určitý
názor alebo smerovanie ako východisko z uvedenej situácie alebo aspoň jej

kritické vyhodnotenie. Veríme, že aj
v tejto oblasti dôjde k zlepšeniu a naši čitatelia budú spokojnejší.
Chcem vysloviť svoje poďakovanie
všetkým členom redakcie za ich doterajšiu prácu a prosím ich, aby i naďalej
pracovali pre dobro našich čitateľov.
Svoju vďake vyslovujem aj našim aktívnym prispievateľom, aby nám i naďalej ostali vernými a posielali nám
svoje príspevky. Predovšetkým ďakujem našim sponzorom, podporovateľom, odberateľom a prosím, aby nám
i naďalej pomáhali a nech všetkých za
túto činnosť Pán Boh bohato odmení.
Nech Pán Boh požehnáva našu prácu, ktorú chcem vykonávať vždy podľa múdrosti našich predkov, že „kde
chýba Božie požehnanie, márne je
ľudské namáhanie“.
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pápež František

Príhovor Rímskej rote
Príhovor pápeža Františka Apoštolskému tribunálu Rota Romana
pri príležitosti inaugurácie súdneho roka
Drahí sudcovia, úradníci, advokáti
a spolupracovníci Apoštolského tribunálu Rota Romana,
obraciam sa na každého z vás so svojím srdečným pozdravom, počnúc Kolégiom sudcov na čele so svojím dekanom Mons. Piom Vitom Pintom, ktorému ďakujem za jeho slová, a prodekanom (Mons. Maurice Monier), ktorý
bol ustanovený iba nedávno. Všetkým
vám prajem pokojnú prácu s úprimnou
láskou k Cirkvi na začiatku tohto súdneho roku.
Vzťah viery a manželstva
Dnes sa chcem vrátiť k téme vzťahu viery a manželstva, osobitne v perspektíve viery v jej kontexte humánnom a kultúrnom, v ktorom sa vytvára
a formuje úmysel k manželstvu. Svätý Ján Pavol II. jasne zdôraznil, opierajúc sa o Sväté písmo, že „existuje hlboké prepojenie medzi poznaním viery a poznaním rozumu“ (Enc. Fides
et ratio, 16). Preto, nakoľko sa človek vzdiali z perspektívy viery, o to
viac „ sa človek ocitá v nebezpečenstve a končí v pozícii „hlupáka“. Pre
Bibliu, sa v tejto hlúposti, nachádza aj
nebezpečenstvo pre život. Hlupák totiž žije v ilúzii, že pozná mnohé veci,
ale v skutočnosti nie je schopný uprieť
svoj zrak na to podstatné. Toto mu prekáža v tom, aby si urobil poriadok vo
svojej mysli (porov. Prísl. 1,7) a zaujal
primeraný postoj voči sebe samému
a voči svetu, ktorý ho obklopuje. Keď
potom dôjde k tvrdeniu, že „Boh nejestvuje“ (porov. Žalm 14/13/, 1), vyjaví sa definitívne a jasne, že jeho poznanie je absentujúce a ako je vzdialený od poznania plnej pravdy ohľadom
vecí, ohľadom ich pôvodu a cieľa (tamtiež, 17).
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Benedikt XVI. vo svojom príhovore k vám pripomenul, že „iba prijatím
Božej pravdy (...) je možné pochopiť
a realizovať v konkrétnom živote, aj
manželskom i rodinnom, pravdu o človeku ako Božom synovi, znovuzrodenom v krste (...) Odmietanie Božieho
plánu vedie k hlbokej nevyváženosti vo všetkých medziľudských vzťahoch (...), vrátane vzťahov manželských“ (Príhovor 26.1.2013, 2). „Preto
je nevyhnutné viac ako nikdy predtým
prehĺbiť náuku o vzťahu medzi vierou a pravdou. Iba vtedy, ak láska stojí na pravde ako svojom základe, môže
vytrvať dlhý čas, prekonať tlak všednosti a ostať zdravou láskou, ktorá napomáha spoločnej životnej púti. Ak
však láska nemá oporu v pravde, stáva sa obeťou zmien, ktoré vnášajú do
vzťahu pocity a nevydrží skúšky, ktoré prináša život. Skutočná láska zjednocuje všetky prvky našej osoby a stáva sa novým svetlom, ktoré nás vedie
k veľkosti a plnosti života. Bez pravdy
láska nedokáže vytvoriť solídny zväzok, nedokáže preniesť svoje „ja“ nad
rámec svojho egoizmu a osamotenosti, ani človeka oslobodiť od neustáleho úteku pred životom, aby ho nemusel budovať a prinášať ovocie“ (Lumen
Fidei, 27).
Nedostatok viery má dopad
aj na manželský súhlas
Nedá sa skrývať, že súčasné rozšírené svetské zmýšľanie vedie k zatemňovaniu poznania večných právd. Táto mentalita zasahuje, často veľmi široko a hlboko, aj postoje a správanie sa kresťanov (Evangelii gaudium,
64), ktorých viera je oslabená a stráca
vlastné a správne kritérium pre výklad
tejto viery a jej aplikáciu vo vlastnom
konaní osobnom, rodinnom i spolo-

čenskom poriadku. V takomto kontexte, pri nesprávne chápaných náboženských hodnotách a hodnotách viery,
nemôže nastať nič iné ako to, že dochádza k deformácii samotného manželského súhlasu. Situácie viery tých,
ktorí žiadajú o kresťanské manželstvo,
sú rôzne. Niektorí sa aktívne podieľajú na živote farnosti; iní sa k viere približujú po prvý raz; ďalší sa intenzívne modlia; a zase ďalších vedie iba
nejaký všeobecný neurčitý náboženský cit; ďalší sú často od viery veľmi
vzdialení alebo nemajú nijakú vieru.
Prvé opatrenie:
predmanželská príprava
Voči tejto situácii je potrebné hľadať určité opatrenia. Prvé opatrenie
by mohlo spočívať vo formácii mládeže, ktorú je potrebné viesť a pripravovať na znovuobjavenie a prijatie takého manželstva a rodiny, ktoré by zodpovedalo Božiemu plánu. Ide o to, aby
sme pomohli budúcim manželom poskytnúť milosť, krásu a radosť zo skutočnej lásky, ktorá bola Kristom vykúpená a uzdravená. Kresťanská komunita, na ktorú sa snúbenci obracajú, má zo srdca ohlasovať evanjelium
týmto osobám, aby sa ich skúsenosť
lásky mohla stať sviatosťou, účinným
znakom spásy. Spásne poslanie Krista
sa pretína s mužom a ženou v konkrétnej životnej situácii ich lásky. A preto
sa tento moment stáva pre celú kresťanskú komunitu mimoriadnou príležitosťou pre naplnenie ich komunitného poslania. Dnes viac ako kedykoľvek predtým je takáto príprava skutočnou príležitosťou pre evanjelizáciu
dospelých a často aj takých, ktorí boli od viery vzdialení. Naozaj, je mnoho mladých ľudí, pre ktorých sa kresťanský sobáš stáva príležitosťou znova
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sa stretnúť s vierou, ktorá doteraz bola
iba okrajovou súčasťou ich života; nachádzajú sa v celkom osobitnej situácii, ktorú charakterizuje disponibilita
znovu sa pozrieť na smerovanie svojej životnej existencie a aj ho zmeniť.
Môže to byť teda príhodným časom
na stretnutie sa s Kristom v posolstve
evanjelia a v náuke Cirkvi. Preto je potrebné, aby sa pracovníci a ustanovizne ustanovené za účelom pastorácie rodín inšpirovali silnou starostlivosťou
poskytnúť vždy účinnejšie smernice
prípravy na prijatie sviatosti manželstva, aby to pomohlo snúbencom rásť
nielen po stránke ľudskej, ale predovšetkým, aby rástla ich viera. Základným cieľom týchto stretnutí je, aby sa
snúbencom pomohlo účinne rásť v tajomstve Krista, v Cirkvi a s Cirkvou.
To zahŕňa aj postupné dozrievanie ich
viery prostredníctvom Božieho slova, ktoré im pomôže úprimne nasledovať Krista. Cieľ tejto prípravy spočíva v pomoci dať spoznať snúbencom ako žiť realitu manželstva, ktoré
chcú uzavrieť, aby ho mohli žiť nielen
platne a dovolene, ale aj užitočne, aby
slávenie manželstva bolo jednou etapou ich putovania vo viere. Aby sa toto všetko mohlo realizovať, sú potrebné osoby s osobitnou kompetenciou
a primerane pripravené na takúto úlohu, vo vhodnej synergii medzi kňazmi a manželskými pármi. V takomto
duchu pociťujem potrebu nevyhnutnosti „nového katechumenátu“ na prípravu k manželstvu. Ako to vyjadrili aj synodálni otcovia poslednej Riadnej biskupskej synody, je urgentné doviesť k realizácii to, čo už bolo navrhnuté vo Familiaris consortio (bod 66),
že ako pri krste dospelých je katechumenát súčasťou ich sviatostnej prípravy, tak aj príprava na manželstvo nech
sa stane integrálnou súčasťou celkovej
sviatostnej prípravy na manželský život, čo by malo zabrániť, aby sa nerozmáhalo slávenie neplatných alebo nevhodných manželských obradov.
Druhé opatrenie: sprevádzanie
po uzavretí manželstva
Druhé opatrenie spočíva v tom, že
treba pomôcť mladým manželom, aby

pápež František

pokračovali v napredovaní vo viere
a v Cirkvi aj po uzavretí manželstva.
Je nevyhnutné s odvahou a kreativitou
prijať Formačný plán mladých manželstiev so zameraním na rast zodpovednosti za prijatú sviatosť manželstva. Ide o to, aby sme ich povzbudzovali k poznaniu rôznych aspektov každodenného manželského života, ktorý
je zároveň znakom a nástrojom Božej
lásky, vtelenej do ľudských dejín. Uvediem dva príklady. Predovšetkým, láska, v ktorej nová rodina žije, má svoje
korene a svoj prameň v tajomstve Najsvätejšej Trojice, a preto nosí v sebe aj
túto pečať aj napriek námahám a úbohosti, ktorými musí často merať svoj
každodenný život. Iný príklad: dejiny
lásky kresťanského manželstva sú súčasťou sakrálnych dejín, lebo prebýva v Bohu a Boh nikdy neodstupuje
od záväzku, ktorý na seba prijal spolu
s novomanželmi v deň ich sobáša. On
je „Bohom verným, ktorý nemôže poprieť seba samého“ (2 Tim 2,13).
Kresťanská komunita je povolaná prijať, sprevádzať a pomáhať mladým manželským párom, poskytnúť
im príležitosť i primerané prostriedky
– počnúc účasťou na nedeľnej svätej
omši – aby mohli rásť v duchovnom
živote vo vnútri svojej rodiny, ako aj
v rámci širšieho spoločenstva farnosti alebo združenia. Stáva sa často, že
mladí manželia sú ponechaní iba sami na seba už len z takého dôvodu,
že sa menej ukazujú vo farskom spoločenstve. To sa stáva najmä pri narodení dieťaťa. Ale práve v týchto prvých momentoch ich rodinného života je potrebné im prejaviť svoju blízkosť a veľkú duchovnú podporu, aby
pri výchove detí boli svojim deťom prvými svedkami a nositeľmi daru viery. Na ceste ľudského i duchovného rastu mladých manželov je nutné,
aby existovali skupiny, v ktorých by
mohli realizovať svoju permanentnú
duchovnú formáciu: prostredníctvom
počúvania Slova, konfrontovať svoje
postoje, ktoré sa týkajú rodinného života, spoločne sa modliť, a tak zažiť
bratské spoločenstvo. Tieto dve opatrenia, ktoré som tu naznačil ako vhodne napomáhať rastu viery v kontexte
slávenia manželstva a života v man-

želstve. Ide o aspekty, ktoré sú zásadné pre pevnosť a pravdu týkajúcu
sa sviatosti manželstva, a toto si vyžaduje, aby farári boli stále zodpovednejší za vykonávanie tejto úlohy, ktorá im bola zverená, aby dokázali odovzdať chápavo a reálne synergiu medzi vierou a manželským zväzkom.
Ide o to, že je potrebné prejsť od čisto právneho a formálneho pohľadu na
manželskú prípravu budúcich manželov, k sviatostnému základu manželstva od samého začiatku, čiže začať
ihneď proces nasmerovaný k plnosti ich chápania, že ich manželský súhlas Kristus povýšil na sviatosť. To si
však vyžaduje úprimný príspevok dospelých kresťanov, mužov a žien, ktorí budú stáť pri kňazovi pri pastorácii
rodín pre vytvorenie „vzorového modelu“ v spoločenstve, čiže rodinu, muža a ženu, ktorí sa milujú (Katechéza, 29. 4. 2015) tak, ako je to v Božom
pláne (Konzistórium, 202.2014). Duch
Svätý, ktorý vedie vždy a vo všetkom
svoj svätý ľud, nech pomáha všetkým,
kňazom i laikom, ktorí sa oddali službe v tejto oblasti, aby nikdy nestratili
nadšenie a odvahu pracovať pre krásu kresťanských rodín, napriek devastačným účinkom súčasnej dominantnej kultúry.
Oženiť sa a vydať dnes –
to si vyžaduje odvahu
Drahí bratia, ako som už viackrát
povedal, je potrebná veľká odvaha
oženiť alebo vydať sa v časoch, v ktorých dnes žijeme. A tí, ktorí majú silu urobiť tento dôležitý krok, musia cítiť vedľa seba lásku a blízkosť Cirkvi.
Znova vám želám a od Boha vyprosujem v Novom roku dobrú prácu. Ubezpečujem vás o svojich modlitbách a aj
ja vás prosím o modlitby za mňa,
a udeľujem vám svoje apoštolské požehnanie.
V Klementínskej sále 21. 1. 2017
Z taliančiny preložil Ján Duda.
Podnadpisy urobil prekladateľ.
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Otázky

Ján Duda

Čo môžem urobiť pre svoju vieru?!
Otázky súčasného kresťana
Súčasný kresťan si v súvislosti so
svojou vierou kladie mnohé otázky.
Prečo dnes toľkí ľudia odmietajú kresťanstvo? Prečo kresťanstvo často ponižujú? Prečo stále menej ľudí navštevuje nedeľné bohoslužby? Ak v kresťanskej viere a mravoch zlyhávajú biskupi a kňazi, ako máme vo viere obstáť my ostatní?
Tí, ktorí si chcú zachovať kresťanskú vieru, si kladú aj ďalšie otázky.
Čo môžem urobiť, aby som si zachoval kresťanskú vieru a nepodľahol tlaku sveta? Čo mám urobiť, aby aj ďalšie
generácie si zachovali kresťanskú vieru? A vôbec, môžem niečo urobiť pre
svoju kresťanskú vieru, alebo mám iba
pasívne čakať, čo príde?
Na tieto a ďalšie podobné otázky
nemáme nijaké presvedčivé odpovede.
Zdá sa, akoby sa Satan „utrhol z reťaze“ a pre kresťanstvo nastal zásadný
zápas. Akoby sme žili „apokalyptické
časy“, ktoré opisuje sv. Ján vo svojich
Zjaveniach.
Musíme niečo urobiť!
Napriek tejto skutočnosti si myslíme, že musíme niečo pre svoje kresťanstvo, pre kresťanskú vieru, pre svoju nádej v Boha, ktorú máme, aj niečo vykonať. Nemôžeme predsa stáť so
založenými rukami a oddať sa lamentáciám, ako je nám ťažko. Musíme naplniť to, čo od veriacich žiada sv. Peter
apoštol, keď napísal: „Buďte pripravení vždy obhájiť svoju nádej (a vieru) pred tými, ktorí vás o to žiadajú“
(1 Pt 3,15).
Dve zásady pre začiatok
Prvá zásada. „Musíme niečo urobiť“ sa vzťahuje na prvom mieste
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na nás samých. Najprv musím niečo
urobiť v prospech svojej viery, svojho kresťanského presvedčenia. Je zásadné, aby som najprv ja bol praktizujúcim a veriacim kresťanom, lebo
inak nemôžem urobiť pre vieru iného
nič, ak najprv ja sám nie som veriaci
a praktizujúci kresťan.
Druhá zásada. „Musíme niečo urobiť“ znamená, že treba „konať“, nie
ostať lenivým, nečinným. Koľko lenivcov si hovorí, že sú veriacimi, ale
nedvihnú sa z postele alebo od televízora, aby v nedeľu šli na sv. omšu?
To ako chcú niečo urobiť pre svoju
vieru, keď nedokážu prekonávať svoju lenivosť a pohodlie? Toto by sa malo radikálne zmeniť, ak chceme niečo
urobiť pre svoju kresťanskú vieru.
Čo bude nasledovať?
V nasledujúcich príspevkoch chcem
poukázať na konkrétne kroky k tomu, ako je možné niečo robiť pre svoju osobnú kresťanskú vieru. Prvým
krokom je účasť na sv. omši, druhým krokom je biblické poznanie,
tretím krokom je poznanie kresťanského umenia, štvrtým krokom je poznanie cirkevných dejín. Na druhej
strane, sú to obsahom veľmi široké témy, ktoré bude potrebné podávať veľmi zjednodušene. Bude to vlastne iba
začiatok, nejaká báza či fundament,
na ktorom postavíme svoje uvažovanie a svoje kroky v prospech upevňovania našej kresťanskej viery.
Povzbudenie
Okolo nás je mnoho ľudí, ktorí už
prestali praktizovať kresťanské náboženstvo. Možno sú to ľudia, ktorých
stretávame na pracovisku. Ale dnes
už nie je zriedkavé, že aj v našich ro-

dinách existujú ľudia (synovia, dcéry, vnúčatá, nevesty, zaťovia, a i.), ktorí tiež prestali praktizovať kresťanskú
vieru, ba dokonca sú aj takí, ktorí sa
nám z našej viery vysmievajú. Neľakajme sa toho! Nebojme sa! Viem, že
je to bolestné najmä, ak sa cítime bezmocní, ak nevieme im vieru vrátiť, ak
sa za nich modlíme a nič to nepomáha. Aj napriek tomu, nebojme sa! Je to
iba skúška – aká silná a pevná je naša viera!
Musíme sa aj my naučiť kráčať životom podľa kresťanského presvedčenia, nie s masou okolo nás, ale hoci aj
sám alebo iba s malou skupinou kresťanov. Naša kresťanská viera už nie
je o tom, že „sa veziem“ s ostatnými,
lebo chodievam na sv. omšu, lebo na
ňu chodieva celá dedina alebo mnohí
z mojich známych. Teraz to musí byť
moje osobné kresťanské presvedčenie,
ktoré „mnou pohne“ ísť na sv. omšu
a nie inde.
A ešte niečo:
Boh a naše pozemské šťastie
Niektorí kresťania očakávajú, že
im kresťanský život prinesie šťastie
na tejto zemi. Skrátka, že ak sa budú
modliť, Boh ich ochráni od chorôb, od
každého iného nešťastia, či nepriazne
osudu na tejto zemi.
Zdá sa, že toto presvedčenie môže mať oporu v Svätom písme, napr.
v Knihe Jób. Bol to bohabojný bohatý
muž. Veľmi často prinášal Bohu obety a Boha prosil o odpustenie, lebo si
vravieval: „Čo keď moji synovia zhrešili a urazili Boha vo svojich srdciach“
(Jób 1,5). Potom prišiel o všetko: stratil najprv svoj majetok, potom stratil svojich synov a dcéry, stratil svoju
rodinu. Ale ani to nebol ešte koniec.
Napokon stratil aj svoje zdravie. Bo-

Otázky

la to hrozná situácia, lebo mu aj vlastná žena povedala: „Ešte stále zotrvávaš vo svojich čnostiach? Prekľaj Boha a zhyň“ (Jób 2, 9). Ale keď prešiel
čas skúšky a Jób obstál, Boh zdvojnásobil jeho majetok, Jób mal opäť synov a dcéry, z ktorých mal radosť. Jób
žil dlho a videl svojich synov a vnukov
(Jób 42, 10 – 17).
Podobne sa pýtajú aj apoštoli Pána
Ježiša: „My sme opustili všetko a šli
za tebou. Čo za to dostaneme?“ Ježiš
však odpovedá: „Každý, kto pre moje meno opustí dom, bratov a sestry
alebo otca a matku, alebo deti, alebo
polia, dostane stonásobne viac a bude
dedičom večného života“ (Mt 19, 27 –
29).
Autori, ktorí sa usilujú o duchovný
výklad knihy Jób tvrdia, že táto kniha
naznačuje Božiu priazeň voči človeku
na tejto zemi, ale najmä Božiu priazeň
voči veriacemu človeku po jeho smrti – vo večnosti. Je to odmena večného života pre človeka, ktorý bol verný
Bohu na zemi. Pán Ježiš už jasne hovorí, že odmenou za to, že človek kráča za Ježišom, bude „dedičstvo večného života“.

Ján Duda

Večnosť na prvom mieste
Ak sme veriacimi kresťanmi, môže
sa stať, že nás Pán Boh zahrnie aj pozemskými darmi. Avšak rovnako platí, že nás nemusí zahrnúť svojimi pozemskými darmi (napr. dostatkom
v oblasti majetku, šťastnej rodiny, a i.)
Pozemský osud kresťana sa vôbec nemusí odlišovať od pozemského osudu
iného človeka, ktorý kresťanom nie je.
Či nám naši predkovia nezanechali ľudovú múdrosť „koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.“ Michael
Novak, Američan so slovenskými koreňmi, v jednej zo svojich kníh napísal, že mu mladšieho brata (katolíckeho kňaza a misionára) zabili v Pakistane a že matka Tereza asi 40 rokov
prežívala akési „duchovné temno“ vo
vzťahu k Bohu a predsa pri Pánu Bohu vytrvala. Preto tvrdí, že na tejto zemi nám kresťanstvo nemusí nutne zaručovať úspech a náš život môže byť
podobný životu tých, ktorí nie sú kresťanmi. Dôležitá je však večná odmena! Iný príklad. Peter Seewald sa spýtal pápeža Benedikta XVI., ktoré sú
jeho najmilšie modlitby a pápež odpovedal: „Ja ťa, Pane, milujem nie preto,
že mi môžeš dať večný život alebo po-

slať ma do večného zatratenia ale preto, že si môj Boh a Pán. Milujem ťa,
lebo Ty si Ty“. Je to modlitba sv. Františka Xaverského (Posledné rozhovory, s. 25). Niečo podobné prežil aj filozof Boethius (480 – 525), keď bezprostredný vzťah k Bohu nadobudol
vo väzení, kde čakal na smrť.
Bibliografia
Sväté písmo, jeruzalemská biblia, Trnava:
Dobrá kniha, 2015. Benedikt XVI., Ultime
conversazioni, Milano: Garzanti 2016. Pápež
František, Meno Boha je milosrdenstvo, Bratislava: Fortuna libri 2015. Jean-Pierre Torrell, Fenomén „katolícka teologie“, Praha:
Krystal 2013. Tomáš A kvinský, O duvodech
víry, Praha: Krystal 2011. Boethius, Filosofie utešitelkou, Praha: Vyšehrad 2012. Michael Novak , Boha nikto nevidí. Temná noc ateistov aj veriacich, Bratislava 2014.
Prevzaté z časopisu Pokoj a dobro
farnosti Markušovce.
Autor Ján Duda to primárne robil
pre svojich bývalých farníkov.
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Peter Volek

Počiatky kresťanstva
na Blízkom východe
Christianization in the Near East
In this paper I will try to show the important moments from the christianization in the Near East until 8 century on
the territory of contemporary states Turkey, Lebanon, Syria, Iraq, Holy Land, Jordan, Saudi Arabia. I will connect
the important archaeological sources, Historia Ecclesiae from Eusebius, sources from antic church and secondary
literature into originally synthesis.

Náčrt problému
V tejto štúdii predstavím významné momenty šírenia
kresťanstva na Blízkom východe zhruba do 8. storočia.
Vychádzať budem z archeologických nálezov, Euzébiových Cirkevných dejín, ďalších prameňov antickej kresťanskej literatúry a súčasnej sekundárnej literatúry, pričom ich pospájam do originálnej syntézy.
Územie Blízkeho východu v tomto skúmaní ohraničím
na terajšie územie Turecka, Libanonu, Sýrie, Iraku, Svätej zeme, Jordánska a Saudskej Arábie. Počiatky kristianizácie Blízkeho východu sa začali už na Turíce, kedy
boli v Jeruzaleme Židia prichádzajúci zo všetkých národov. Medzi nimi boli „Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lýbijských krajov okolo Cyrény,
prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi“ (Sk 2, 9 – 11) Títo počuli apoštolov hovoriť vo svojom
jazyku (Sk 2, 11), mnohí z nich sa otvorili Božiemu slovu a asi tritisíc z nich sa dalo v ten deň pokrstiť (Sk 2, 41).
Mnohí z týchto pokrstených sa vrátili do svojich domovov
a šírili tam vieru. Do Damasku sa viera dostala ešte pred
samotným Pavlom, ktorý tam išiel uväzniť kresťanov, ale
po zjavení Ježiša sa obrátil a po uzdravení slepoty sa obrátil a dal pokrstiť, začas bol v Arábii a začal hlásať evanjelium (Sk 9, 30; Gal 1, 11 – 24). Okrem toho aj apoštol Pavol aj ďalší šírili vieru medzi pohanmi, pričom zakladali kresťanské obce na Blízkom východe. Na sklonku prvého storočia bolo kresťanstvo rozšírené najmä vo východnej časti Rímskej ríše, ďalej okolo Ríma, Neapola a v Puteolách, v dnešnom Grécku, v Egypte a severnej Afrike
v Cyréne, v Malej Ázii, za hranicami Rímskej ríše v Edesse (dnes Urfa v Turecku).1 Do Edessy poslal hlásať Evanjelium apoštola Tadeáša apoštol Tomáš.2

1. Porov. Dowley, T.: Biblický atlas. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2013, s. 30.
2. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, I, 13, s. 23.
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Kristianizácia Turecka a Libanonu
V Malej Ázii na území dnešného Turecka početné kresťanské obce založil svojím hlásaním apoštol Pavol. Bolo to
predovšetkým v Efeze, najväčšom meste Malej Ázie, kde
pobudol asi tri roky (Sk 18, 19 – 21; 19, 1 – 20, 1), okrem
toho v Perge (Sk 13, 13; 14, 24) Antiochii v Pizídii (Sk 13,
13 – 50; 15, 1 – 2), Ikóniu (Sk 14, 1 – 6), Lystre (Sk 14, 7
– 20; 16, 1 – 5), Derbe (Sk 14, 21 – 23; 16, 1 – 5), Troade
(Sk 20, 7 – 12), Miléte (20, 15 – 38). Cirkevné obec v Malej Ázii zriaďoval aj apoštol Ján, napríklad v Smyrne, ktorý po vyhnanstve na Patmose žil v Efeze, kde aj zomrel.3 Apoštol Ján poslal listy siedmym cirkvám v Malej Ázii
Smyrna, Efez, Pergamon, Tyatira, Sardy, Laodicea, Filadelfia (Zjv 1, 4 – 3, 22). Apoštol Ján bol pochovaný v Efeze a apoštol Filip v Hierapolise.4 Z Hieropolisu pri terajšom
Koçhisare vo Frýgii v Turecku sa zachoval aj nápis Hieropolského biskupa Abercia (cca. †167) asi z rokov 170 – 180,
o ktorom jestvuje doteraz diskusia, či je to najstarší kresťanský nápis. Mitchellová navrhuje na jeho interpretáciu
vziať do úvahy celý komplex tejto náhrobnej pamiatky.5 Šírením kresťanstva sa šírili aj herézy a sekty. Medzi ich šíriteľov patril napr. Montanus, ktorý získal prívržencov vo
Frýgii aj Galácii, napr. v Ankare. Proti nemu vystúpil napr.
Apollinár z Hierapolisu pri terajšom Pammukale.6
Mestá Týrus a Sidon v terajšom Libanone navštívil aj
Ježiš, kde uzdravil Kanaánčanku (Mt 15, 21 – 28; Mk 7, 24
– 31). V Týre sa vytvorila aj kresťanská komunita, ktorú
navštívil aj apoštol Pavol (Sk 21, 3 – 6). Eusébius sa roku
3. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 1, s. 41, III, 18,
s. 50, III, 20, s. 51, III, 24, s. 52, V, 26, s. 101. Aj keď dnešná Urfa sa nachádza v Turecku, Edessu zaradím do Sýrie, pretože patrí do sýrskej jazykovej a kultúrnej oblasti.
4. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 32, s. 57, V, 26,
s. 101.
5. Porov. Mitchell, M. M.: Looking for Abercius. Reimagining the
Contexts of Interpretation of the “Earliest Christian Inscription”. In:
Brink, L., Green, D. (eds.): Commemorating the Death. Texts and Artifacts in Context. Studies of Roman, Jewish, and Christian Burials. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 303 – 335.
6. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, V, 16 – 18, s. 94 – 96.
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323 zúčastnil na posviacke nového kostola v Týre a pritom tam aj predniesol kázeň, ktorú zaznamenal vo svojich
Cirkevných dejinách.7 Spomína aj biskupa Cassia v Týre.8
Prvé zmienky o kresťanoch na území dnešného Libanonu
v mimobiblickej literatúre sa nachádzajú v pseudoklementínskej literatúre – v Klementínskych priznaniach a Klementínskych homíliách (KH). V KH sa spomína aj ustanovenie prvého biskupa v Bejrúte sv. Petrom.9 V Bejrúte už vo 4. storočí bol kresťanský kostol. V 5. storočí tam
bolo už viac kresťanských kostolov ako aj kláštor sv. Júdu,
ktorý sa zachoval aj po zemetrasení v roku 551, ktoré zničilo takmer celý Bejrút.10
Kristianizácia Sýrie a Iraku
V sýrskej Antiochii ohlasovali už v dobe apoštolov po
smrti diakona Štefana evanjelium, prišiel tam aj Barnabáš
a Pavol a tam aj prvý raz nazvali učeníkov kresťanmi (Sk
11,19-26). Prvým biskupom v Antiochii bol Evodios, druhý Ignác.11 Evanjelium v sýrskom meste Edessa, kde sa
kresťanom stal aj kráľ Abgar, hlásal apoštol Júda Tadeáš
(sýrsko-aramejsky Addai) z poverenia apoštola Tomáša.12
Na dvore kráľa Abgara (177 – 212) účinkoval aj kresťanský filozof a tvorca hymnov Bardasan (†222).13 Sv. Efrém
Sýrsky (306 – 373) považoval Marciona (†160), Bardasana
a Maniho (216 – 276), ktorí pôsobili v Sýrii, za heretikov.14
Mani sa stal zakladateľom manicheizmu, do ktorého začas patril aj sv. Augustín. Prvým známy teológom v Edesse bol Bardasan (154 – 222). Bardasan zhromaždil okolo
seba žiakov, ktorí sa považovali za kresťanov par excellance.15 Eusebius spomína, že napísal aj spis proti Marcionovi, aj dialóg O osude. Najprv sa priklonil ku škole Valentina, potom ale odhalil v jeho náuke bludy, ktorých sa
ani on sám celkom nezbavil.16 Sýrski kresťania (Suroi) ne7. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, X, 4, s. 176 – 183;
Novotný, A.: Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956, s. 1122 – 1123.
8. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, V, 27, s. 102.
9. Porov. Mouawad, R. J.: The Development of Christianity in Beirut
before the Arab Conquest. In: Theological Review, roč. 26, 2005, č. 1, s.
42 – 44.
10. Porov. Mouawad, R. J.: The Development of Christianity in Beirut before the Arab Conquest. In: Theological Review, roč. 26, 2005, č.
1, s. 49 – 54.
11. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 22, s. 51.
12. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, I, 13, s. 23 – 24.
13. Porov. H age, W.: Das orientalische Christentum. Stuttgart:
Kohlhammer, 2007, s. 19, 22.
14. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 8.
15. Porov. Tubach, J.: Die Anfänge des Christentums in Edessa. In:
Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 19, 2015, č. 1, s. 6.
16. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, IV, 38, s. 82.

Peter Volek

tvorili osobitný národ (etnos), skôr tvorili skupinu, ktorú
spájal sýrsky jazyk.17 Sýrski kresťania prebrali do svojho
kresťanského jazyka veľa slov z hebrejčiny a aramejčiny,
čo svedčí o tom, že veľa konvertitov bolo najprv zo židovstva. Pri vzniku teológie začali používať aj veľa gréckych
slov.18 Kresťanstvo sa šírilo v Sýrii z Edessy a Nisibisu,
dnešného Nusaybinu v Turecku, už v 2. storočí.19 Zároveň
sa začali šíriť aj herézy. Kresťanstvo len pomaly prenikalo
do spoločnosti, dlhé storočia jestvovalo paralelne s pohanstvom a židovstvom. V Edesse ešte v 5. storočí boli veľmi
obľúbené pohanské festivaly na oslavu pohanských bohov.20 K šíreniu kresťanstva napomáhali aj katechetické školy v Edesse a Nisibisu.21
Júda Tadeáš ustanovil prvého biskupa v Erbile v terajšom Iraku.22 Partom hlásal evanjelium apoštol Tomáš,23
ktorý ustanovil biskupa v jej hlavnom meste Seleukii-Ktesiphone, dnešnom Madaine v Iraku, 20 km južne od Bagdadu. Potom účinkoval v Indii a Číne.24 V Seleukii-Ktesiphone tak vznikla Cirkev Východu, ktorá používala sýrsky jazyk v liturgii, nepodliehala ani Rímu ani Konštantinopolu a vzniklo tu aj sídlo patriarchu do r. 780.25 Partská
ríša (247 pr. Kr. – 224) zahrňovala aj Mezopotámiu, Sýriu
a Irak.26 V oblasti Mezopotámie okrem prvých kresťanov
z Turíc ďalších kresťanov získaval podľa tradície apoštol
Tomáš a jeho učeníci Addai a Mari, ktorí vytvorili aj jed
17. Porov. Millar, F.: The Evolution of the Syrian Orthodox Church
in the Pre-Islamic Period: Fromm Greek to Syriac? In: Journal of Early
Christian Studies, roč. 21, 2013, č. 1, s. 45.
18. Napr. nedeľa aramejsky ḥadbaššabā, hebrejsky šabbāt, sýrsky
ḥaḍbšabbā; cirkev hebrejsky ēdā, sýrsky ēḍā, aj grécky ekklesía, sýrsky eqlīsīyā; kňaz aramejsky komar, sýrsky kumrā, aj hebrejsky kōhin,
sýrsky kāhnā; anjel hebrejsky a aramejsky mal´ak, sýrsky malaḵ; diabol hebrejsky Śāṭān, sýrsky Sātānā, grécky diábolos, sýrsky dīyābōlos;
peklo hebrejsky Gē Hinnōm (údolie Hinnomu, podľa 2 Kr 23,10), sýrsky gēhannā; ríša mŕtvych hebrejsky šě´ōl, sýrsky šyōl; Mesiáš aramejsky mešīh, sýrsky mšīhā; Božia prítomnosť hebrejsky šěkīnā, aramejsky šěḵīntā, sýrsky šḵīntā. Porov. Tubach, J.: Die Anfänge des
Christentums in Edessa. In: Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 19,
2015, č. 1, s. 8 – 25.
19. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 8.
20. Porov. Benga, D.: “Defining Sacred Boundaries”. In: Zeitschrift
für antikes Christentum, roč. 17, 2013, č. 3, s. 545, pozn. 101.
21. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana,
2015, s. 37.
22. V súčasnosti sa pochybuje o pravosti listín zo 6. storočia o týchto
udalostiach. Porov. H age, W.: Das orientalische Christentum. Stuttgart:
Kohlhammer, 2007, s. 19.
23. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 1, s. 41.
24. Porov. H age, W.: Das orientalische Christentum. Stuttgart: Kohlhammer, 2007, s. 19.
25. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana,
2015, s. 24 – 25.
26. Porov. Daryaee, T.: The Persian Gulf in Late Antiquity: The Sasanian Era (200 – 700 C. E.). In: Potter, L. G. (ed.): The Persian Gulf in
History. New York: Palgrave Macmillan, 2009, s. 57 – 70.
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nu z najstaších liturgií anaforu v sýrsko-aramejskom jazyku.27 Shapur I (240 – 272) zo Sassaniovcov dobyl v roku
260 Antiochiu, Cilíciu, Kapadóciu a Sýriu a deportoval
mnoho kresťanov do Babylonska a Perzie. Títo si však zachovali gréčtinu ako svoj jazyk a až do 5. storočia sa tvorili dve separátne cirkvi a hierarchie, grécka a sýrsko-aramejská.28 V Perzskej ríši v 4. storočí bolo už niekoľko diecéz. Prenasledovania kresťanov vypukli za vlády Shapura
II. (309 – 379), hlavne v rokoch 339 – 379, ale aj v 5. a 6.
storočí. Biskup v Seleukii-Ktesiphone Mar Shimun I. zomrel mučeníckou smrťou v roku 341.29
Na brehu rieky Eufrat, v meste Dura Europos, na
dnešnej hranici Sýrie a Iraku, sa v roku 1931 – 1932 našiel kresťanský dom, v ktorom sa našla kaplnka s kresťanskými maľbami, napr. Dobrého pastiera, tri Márie pri
hrobe, Dávida a Goliáša, kráčajúceho Petra po vode. Je
to najstaršia kaplnka asi z roku 240, pričom súčasne v tej
dobe v Dura Europos boli aj pohanské chrámy zasvätené
Zeusovi, Aphladovi, Adonis, Mitrovi a synagóga.30 Takže v treťom storočí kresťanstvo ešte pomaly prenikalo medzi obyvateľstvo. O tom svedčí aj spis Didascalia Apostolica,31 ktorý bol napísaný v sýrčine asi v treťom storočí
nejakým biskupom židovského pôvodu pre jeho komunitu z konvertovaných pohanov a Židov. Zachovali sa zlomky tohto pôvodného textu, jeho neúplný preklad do latinčiny zo 4. storočia a úplný preklad z latinčiny do sýrčiny z 5.
storočia. Bol to návod, ako si uchovať kresťanskú identitu
v prostredí, kde ešte stále bolo aj pohanstvo a židovstvo.
Pokrstení kresťania sa už zriekali idololatrie. Mali sa zriekať aj pohanských slávností, divadla, literatúry. Namiesto
nej mali čítať Bibliu. Nemali sa súdiť pred pohanskými
súdmi. Zmiešané manželstvá autor Didaskálií pripúšťal.
Ženy sa mohli kúpať v zmiešaných kúpeľoch, ak neboli
pre ne osobitné kúpele. Kresťania mali navštevovať väzňov väznených pre vieru a posilňovať ich stravou. Diako-

27. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, s. 23 – 27. K tejto liturgii a iným sýrskym liturgiám porov. Caban, P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu.
Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2010, s. 44 – 48; Caban, P.: The History of
Christian Liturgy in Antiquity. Praha: Paulínky, 2012, s. 116 – 128.
28. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 9; Filoni, F.: La Chiesa
in Iraq. Storia, sviluppo e missione, dagli inizi ai nostri tempi. Città del
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, s. 40.
29. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 10.
30. Porov. Baur, P. V. C.: The Christian Chapel at Dura. In: American Journal of Archaeology, roč. 37, 1933, č. 3, s. 377 – 380; Elsner, J.:
Cultural Resistance and the Visual Image: The Case of Dura Europos.
In: Classical Philology, roč. 96, 2001, č. 3, s. 276-278.
31. Latinský preklad Didascalia Apostolica je v diele: Didascalia et
Constitutiones A postolorum. Edited F. X. Funk. Vol. I. Paderbornae:
In libraria Ferdinandi Schoeningh, 1905. K interpretácii tohto textu porov. Benga, D.: “Defining Sacred Boundaries”. In: Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 17, 2013, č. 3, s. 526 – 559.
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nisky sa mali starať o choré ženy, kúpať ich a mazať olejom, diakoni o mužov.32
Na SZ Sýrie sa nachádza najväčšia koncentrácia antických kresťanských kostolov na svete, ktoré pochádzajú z obdobia od pol 4. storočia do prvej dekády 7. storočia.33 Na rovine Huran v južnej Sýrii blízko Damasku sa
nachádza 17 jednoloďových antických bazilík s jednoduchou apsidou, podobné tým, ktoré sú opísané v Didascalia Apostolica.34
V období šírenia kresťanstva sa začali šíriť aj herézy,
bludné náuky. Medzi najväčšie patril arianizmus, ktorý
začal šíriť alexandrijský kňaz Árius (256 – 336). Podľa
Ária Kristus nebol Božím Synom, iba Božím stvorením.
Popieral teda božstvo Ježiša Krista.35 Na potlačenie heréz
boli zvolané štyri ekumenické koncily v oblasti Blízkeho
východu: Nicejský (325), Konštantinopolský (382), Efezský (431) a Chalcedónsky (451). Cirkev Východu sa rozšírila v dobe arabského dobytia (651) do Číny, Afganistanu,
Uzbekistanu a Indie.36
Kristianizácia Svätej zeme
Do Svätej zemi po nadobudnutí slobody kresťanov Konštantínom začali prichádzať vo väčšom aj pútnici. Na pútnických miestach a v mestách od začiatku 4. storočia vznikali kresťanské chrámy a kláštory. Tak napr. Chrám sv.
Hrobu bol postavený v roku 355.37 Za pôvodcu mníšskeho
života vo Svätej zemi možno považovať Hilariona v 4. storočí alebo Charitona žijúceho niekedy medzi 3. a 5. storočím.38 O mnohých chrámoch a kláštoroch vo Svätej zemi
hovorí aj pútnička Egéria, ktorá tam bola pravdepodobne
v rokoch 381 – 384 a po skončení púte napísala svoj ces-

32. Porov. Didascalia et Constitutiones A postolorum. Edited F. X.
Funk. Vol. I. Paderbornae: In libraria Ferdinandi Schoeningh, 1905, III,
XII (XVI), 2, s. 208 – 209.
33. Porov. Loosley, E.: The Early Christian bema Churches of Syria
revisited. In: Antiquity, roč. 75, 2011, s. 510.
34. Porov. Schneider, A. M.: Liturgie und Kirchenbau in Syrien. In:
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (phil.-hist.
Klasse), roč. 54, 1949, s. 45 – 68; Benga, D.: “Defining Sacred Boundaries”. In: Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 17, 2013, č. 3, s. 529,
pozn. 12.
35. Podrobnosti o šírení arianizmu prináša Olexák. Porov. Olexák,
P.: Neskorá antika a rané kresťanstvo. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU, 2010, s. 80 – 130.
36. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, s. 35 – 43.
37. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 62, pozn. 83.
38. Porov. Perrone, L.: Monasticism in the Holy Land: From the Beginnings to the Crusaders. In: Proche – Orient Chrétien, roč. 45, 1995,
s. 33 – 34.
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topis o tejto púti.39 Po vyhnaní Židov z okolia Jeruzalema
Svätej zeme po povstaní Bar Kochba v rokoch 132 – 135
tieto miesta zaplnili pohania, čo umožnilo ich kristianizáciu po získaní slobody kresťanstva v Rímskej ríši. Zvyšky pohanov s ich rituálmi zostali v niektorých málo lokalitách, napr. oblasti hory Hermon, až do príchodu islamu.40 Vidiek vo Svätej zemi však bol pokresťančený neskôr. Tento umožnil výstavba kláštorov na vidieku blízko
osád medzi rokmi 450 až 640, čiže v druhej polovice byzantskej periódy vo Svätej zemi. Potvrdzujú to hlavne archeologické nálezy. Písomných pamiatok sa totiž s týmto
obsahom nezachovalo.41 Ruín takýchto kláštorov sa našlo
doteraz okolo 170.42 Vo východnej Galiley na rozdiel od
západnej Galiley sa nenašli ruiny takýchto kláštorov, lebo
tú obývali Židia a tí sa bránili proti prieniku kresťanov.43
Takisto to potvrdzujú aj nápisy vo vidieckych kostoloch,
ktorých donormi boli lokálne osobnosti a ktoré pochádzajú z 5. – 6. stor. Tieto vidiecke kostoly sa stavali väčšinou na okraji osád, na rozdiel od synagóg, ktoré sa stavali
v ich centre. Ich výstavba nezávisela od pútnických miest.
V západnej Galiley, kde sa nenachádzali kresťanské pútnické miesta, ich bolo okolo 50, v dolnej Galiley, kde bolo
viacero významných pútnických miest, ako Nazareth, ich
bolo iba niekoľko. 44
Jordánsko a Saudská Arábia
V Jordánsku v byzantskej dobe, čiže od roku 324, kedy
Konštantín porazil Licinia a získal kontrolu nad celou východnou ríšou, do roku 634, keď ho ovládli mohamedáni,
sa postupne rozširovalo kresťanstvo, najmä za cisára Justiniána (527 – 565). V tejto dobe tam jestvovalo viacero etnických skupín, Arabi, Gréci, Aramejci, ako aj viacero náboženstiev, ako judaizmus, samaritáni, kresťania a pohania. Všetky tieto skupiny boli vedené byzantskými kresťanmi pri stavbe kostolov a kaplniek.45 V južnom Jordánsku na hore Jabal al-Nabī Hārūn, vzdialenom 5 km JZ od

39. Porov. Egeria: Púť do Svätej zeme. Itinerarium Egeriae. Trnava:
Dobrá kniha, 2006, s. 11.
40. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 64.
41. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 63.
42. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 51.
43. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 54 – 55.
44. Porov. Bar, D.: The Christianisation of Rural Palestine during
Late Antiquity. In: The Journal of Ecclesiastical History, roč. 0, 2003,
č. 3, s. 409 – 419.
45. Porov. A l-Shorman, A.: Three cemeteries and a Byzantine
Church: a ritual landscape at Yasieleh, Jordan. In: Antiquity, roč. 78,
2004, s. 306.
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skalného mesta Petra, bol na mieste pohanskej Nabataenskej svätyne z 1. stor. pr. Kr. vybudovaný byzantský kláštor v 5. stor., o čom svedčia archeologické nálezy. Už od 4.
stor. tu prichádzali kresťanskí pútnici, ktorí si tu uctievali
smrť Árona, brata Mojžiša.46 Aj blízko predpokladaného
krstu Ježiša Jánom Krstiteľom v rieke Jordán boli objavené časti kostolov, z ktorých najstaršie pochádzali z konca
5. storočia.47 Ďalší kostol v Yasilehu v Jordánsku má nápis
o vzniku byzantského kostola v roku 528. Aj v Gerase sú
ďalšie kostoly s mozaikami z 5. a 6. storočia.48
Na územie dnešnej Saudskej Arábie kresťanstvo prenikalo už v 6. storočí.49 V Mekke a Medine konvertovali na kresťanstvo z pohanstva niektorí Arabi niekoľko rokov ešte pred narodením Mohameda.50 V Saudskej Arábii v Kilwe boli nedávno objavené zvyšky kresťanského
kláštora s kaplnkou a celami mníchov, ktorý mohol pochádzať zo začiatku 8 storočia.51 Toto miesto bolo opisované
už skôr, od roku 1914, ale až v roku 2009 sa v ňom našli pri vykopávkach vyryté znaky kríža do kameňov a jeden nápis v arabčine s krížom, ktoré poukazujú na to, že
išlo o arabský kresťanský kláštor. Fares prekladá daný nápis takto: „V mene Boha, toto je ´zakázaná krajina, zavlažované pole´, patriace do komunity Takly, pôvodom z Iqlinu.“52 Zakázané miesto a zvlažované pole označujú chránené miesto pre roľníkov, kde zhromažďovali dažďovú vodu.
V areáli tohto kláštora našli aj miesto pre nádrž, pre zachytávanie dažďovej vody. Meno Takla referuje na svätú Teklu, ktorej úcta bola v Seleúcii a Sýrii rozšírená v 4. a 5. storočí. Iqlin bolo miesto v južnej Sýrii. Písmo Fares zaraďuje
do začiatku 8. storočia, okolo roku 700. Tento nález poukazuje na to, že v ranej dobe šírenia islamu v Saudskej Arábii
kresťania tam ešte mohli spolunažívať, ako o tom svedčia
nálezy z ruín kláštora v Kilwe.

46. Porov. Fiema, Z. F.: Reinvented the Sacred: from shrine to monastery at Jabal Hārūn. In: Supplement to Proceedings of the Seminar for
Arabian Studies, roč. 42, 2012, s. 27 – 38; Frösén, J., Fiema, Z. T.: News
from Jabal Haroun. In: Near Eastern Archaeology, roč. 72, 2009, č. 1, s.
62 – 63.
47. Porov. Waheeb, M., M ahmod, A., A l-M asri, E.: A unique Byzantine Complex near the Jordan River in southern Levant and the tentative
interpretation. In: Mediterranean Archaeology and Archaeometry, roč.
13, 2013, č. 2, s. 127 – 134.
48. Porov. A l-Muheisen, Z., Nassar, M.: The Second Church and
Yasileh in Jordan and its Mosaics. In: Greek, Roman, and Byzantine
Studies, roč. 52, 2012, s. 661 – 662, 668.
49. Porov. Shahîd, I.: Byzantium in South Arabia. In: Dumbarton
Oaks Papers, roč. 33, 1979, s. 23 – 94.
50. Porov. Osman, G.: Pre-Islamic Arab Converts to Christianity
in Mecca and Meddina: An Investigation into Arabic Sources. In: The
Muslim World, roč. 95, 2005, s. 67 – 80.
51. Porov. Fares, S.: Christian monasticism on the eve of Islam:
Kilwa (Saudi Arabia) – new evidence. In: Arabian archaeology and
epigraphy, roč. 22, 2011, s. 245 – 252.
52. Fares, S.: Christian monasticism on the eve of Islam: Kilwa
(Saudi Arabia) – new evidence. In: Arabian archaeology and epigraphy, roč. 22, 2011, s. 251.

Nové Horizonty

11

Štúdie

Peter Volek

Záver
V tejto štúdii boli predstavené niektoré významné momenty šírenia kresťanstva na Blízkom východe, konkrétne na území dnešného Turecka, Libanonu, Sýrie, Iraku,
Svätej zeme, Jordánska a Saudskej Arábie. Prvé semienka
viery tam boli zasiate už na Turíce, kde bolo zhromaždených veľa ľudí pochádzajúcich aj z týchto krajín, z ktorých
mnohí uverili a dali sa pokrstiť, pričom vieru šírili aj ďalej. V šírení kresťanstva sa veľa zaslúžili apoštoli a ich žiaci. Pri šírení kresťanstva sa šírili aj herézy, ktoré sa snažili zastaviť ekumenické koncily formulovaním pravej viery. Podporu šírenia kresťanstva prinášali aj mnísi a kresťanské kláštory, ako aj katechetické školy. Kristianizácia
v týchto oblastiach postupovala pomaly a postupne, ešte
v 6. storočí sú zaznamenané aj pohanské kulty a oslavy.
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Ján Duda

Zasvätený život
v turbulenciách čias a otázok
Consecrated Life in the Turbulence of Times and Issues
Christianity in western civilization is certainly under great pressure of secularization. Although the spiritual life is
not fashionable anymore, there is still a reasonable number of people, who feel attracted by the exclusive religious
way of life lived as a complete self-donation to God and to the ministry of salvation, and who set off on a challenging
journey of life lived in an „upstream“ way. Canadian Dominican father Tilard (+ 2000) once said that the world is
full of many goods which may give some meaning to our life. But only the priests and monks/nuns choose the only
and necessary good, which is God. Therefore, if faith of the people living in the world fades, they can rely meaning
of life on some another good (eg. to make lives of children better than theirs). However, when the faith of priests and
religious fades, their life becomes absurd. Their falls are therefore a much more dramatic.

Niektoré historické fakty
Začneme nahliadnutím do niektorých historických
faktov týkajúcich sa zasväteného života preto, lebo minulosť nejakým spôsobom poznačuje našu súčasnosť i budúcnosť. Nemôžeme sa dnes nanovo definovať, keď za sebou ťaháme dôsledky prežité v minulosti.1 Minulosť zasväteného života je veľmi bohatá, ale aj veľmi zložitá
a komplexná. Preto sa tu obmedzíme len na niektoré historické fakty, ktoré azda je potrebné zdôrazniť.
1. Možno oprávnene predpokladať, že začiatok zasväteného života sa viaže na pustovníctvo (eremitizmus). Pustovník (nazývali ich aj mníchmi,2 samotármi a pod.) opúšťa svet a odchádza do samoty, aby bez akýchkoľvek prekážok sa mohol úplne venovať službe Bohu a pestovaniu cností. Žil v bezženstve a čistote, radikálnej chudobe
a riadil sa pravidlami, regulou, ktorej sa sám bezvýhradne podriadil. Čítal Sväté písmo, manuálne pracoval a konal pokánie. V nedeľu opustil samotu a prichádzal do najbližšieho kostola, aby sa zúčastnil na sv. omši a prijal Eucharistiu. Za zakladateľa tohto typu zasväteného života sa
pokladá sv. Anton pustovník (251 – 356) aj vďaka tomu, že
alexandrijský biskup sv. Atanáz napísal jeho „Život“ okolo roku 360.3
1. Ohľadom významu histórie na našu súčasnosť existujú odlišné postoje. Napríklad Henry Ford povedal, že „história je viac menej kravina.
Je to tradícia a tú nechceme. Žijeme a chceme žiť predsa v súčasnosti
a jedinou históriou, ktorá za niečo stojí je história, ktorú tvoríme dnes“
(in: Ch. Chaput, Render unto Caesar, Doubleday, New York 2008, s.
61). Na druhej strane súčasný arcibiskup Filadelfie tvrdí, že ľudia, ktorí nechcú poznať minulosť strácajú nielen svoju pamäť, ale aj identitu.
A sú schopní prijať akýkoľvek príbeh o vlastnej minulosti bez ohľadu
na to, či je pravdivý alebo nie (tamtiež, s. 62).
2. Niektorí autori tvrdia, že slovo „mních“ (lat. monachus) bolo použité prvý raz na synode v Zaragoze približne v roku 380, ktorá zakazuje klerikom stať sa mníchom. Mníchmi sa mohli stať výlučne nevysvätení (Favale, s. 35).
3. Porov. A. Favale, Vita consacrata e societá di vita apostolica. Profilo storico, Roma 1992, s. 18 – 19. H. Lawrence, Dějiny středověkého
mníšství, Praha 2001, s. 95 – 100.

Za zakladateľa cenobítov sa považuje sv. Pachomius
(292 – 354), ktorý na brehu Nílu na území dnešného Egypta okolo roku 320 založil „dedinu“ (kláštor) pustovníkov. Boli to príbytky mníchov zabezpečené zvonka nejakou ohradou. Život cenobítov sa vyznačoval tým, že šlo
o kláštor, poriadok spolunažívania pustovníckych mníchov zabezpečovala regula, na dodržiavanie ktorej dohliadal opát.4
Nepanuje jednota v tom, aká myšlienka, príčina stála
za vznikom takto zasväteného života. Je isté, že to boli
evanjeliové dôvody, ale niektorí k tým evanjeliovým a teologickým pridávajú ešte aj historické a kultúrne príčiny.
„Príčiny kresťanského zrieknutia sa sveta tkvejú v evanjeliu“, uvádzajú autori. Ale nevedia sa zhodnúť na jednej
konkrétnej príčine, či to bolo „volanie púšte“ (všetci poznáme príbeh sv. Jána Krstiteľa, ktorým začína sv. Marek
svoje evanjelium (Mk 1, 1 – 14), 40-denný pôst Pána Ježiša
na púšti (Mt 4, 1 – 11) alebo túžba po dokonalejšom živote v cnostiach (opäť poznáme príbeh o bohatom mladíkovi – Mt 19, 21) alebo príprava na druhý Pánov príchod a na
udalosť posledného súdu, lebo „nevieme ani dňa ani hodiny“ (podobenstvo o pannách – Mt 25, 13) alebo zdokonaľovať sa pre nebeské kráľovstvo, kde sa už muži neženia
a ženy nevydávajú (porov. podobenstvo o jednej žene a jej
siedmich manželoch u Mt 19, 1 – 12), lebo „čas je krátky
– pripomína sv. Pavol – a tvárnosť tohto sveta sa už pomíňa“ (1 Kor 7, 25 o Božom dare panenstva pre nebeské kráľovstvo).
Za historické a kultúrne príčiny niektorí autori považujú milánsky edikt cisára Konštantína z roku 313, ktorý dal
kresťanom slobodu a nastal koniec všeobecného prenasledovania kresťanov, a teda aj radikálny úbytok mučeníkov.
Sulpicius Severus (+ 420) v 4. storočí napísal sv. Martinovi z Tours (+ 397), že „postiť sa, ustavične bdieť, trýzniť

4. Porov. A. Favale, Vita consacrata e societá di vita apostolica. Profilo storico, Roma 1992, s. 20.
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a umŕtvovať svoje telo, to je tiež mučeníctvo“.5 Iní autori
považujú stredoveké kláštory za miesta zachovania starovekej kresťanskej i gréckej a rímskej kultúry, kde sa prepisovali listiny, knihy Písma svätého, cirkevných otcov zdôrazňujúc, že v roku 529 síce zanikla v Aténach Platonova akadémia, ale na Monte Cassino založil sv. Benedikt
kláštor.6 Doba bola politicky a vojenský počas nájazdov
barbarov veľmi neistá. V kláštoroch však vládol relatívny pokoj, lebo jeho priestor aj barbari považovali za nedotknuteľný.7 Veľmi pekne to povedal už v roku 1839 Johan
Adam Mohler: „Nemôžeme poprieť, aj keby sme to chceli, že v tých časoch sa nedarilo žiadnej inej rastline než tej,
ktorá rástla v kláštore“.8
2. Keď sa obrazne prenesieme do 10. storočia, dostaneme sa k takým významným opátstvam ako Cluny (Burgunsko), Fulda, Reichenau (Švábsko) a iné. Totiž podľa
vzoru opátstva v Cluny vznikali federácie kláštorov, ktoré
postupne dostali názov Kongregácie alebo Ordo. V dobe
svojho najväčšieho rozkvetu patrilo do Kongregácie opátstva v Cluny v 12. storočí okolo 1450 kláštorov po celej
Európe (Favale, s. 63).
Kláštor v Cluny založil opát Berno v roku 909 na lesných pozemkoch akvitánskeho vojvodu Viliama III. Vojvoda dal v zakladajúcej listine kláštoru slobodu od vplyvu svetskej moci, vrátane svojej vlastnej. V roku 1024 opát
sv. Odilo (994 – 1048) nadobudol od pápeža výsadu exemtnosti od miestnych biskupov a podriadenosť zásadne pápežovi. A čím tak tento kláštor bol príťažlivým? Iste, bol
to predovšetkým Boží dar. A z ľudského hľadiska to bola
5. In: H. Lawrence, Dějiny středověkého mníšství, Praha 2001, s. 8.
6. Porov. J. Pieper, Scholastika, Praha 1993, s. 23. A dodáva, že Casiodorus (485-580) opustil kráľovský dvor a usídlil sa v kráštore. So sebou
vzal aj svoju obrovskú knižnicu a stal sa zakladateľom mníšskej tradície
prekladania a opisovania klasických textov. in: tamtiež, s. 35.
7. Pieper nazýva kláštor „slobodným priestorom“ aj vďaka tomu, že
jeho nedotknuteľnosť rešpektovali aj svetskí vládcovia, in: tamtiež, s.
35.
8. In: tamtiež, s. 35.
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doba výrazne skazeného sveta na jednej strane a disciplína ducha na druhej strane. „Skazenosť spoločnosti bola
sťaby dôkazom blízkosti konca sveta a Božieho súdu (dies
irae) a jedinou bezpečnou cestou ako obstáť, je obrátiť sa
k Bohu, vstúpiť do kláštora a konať pokánie. Kláštor im
totiž pripomínal ticho raja a spojenie s Bohom v modlitbách (Hugh Lawrence, s. 87). Rovnako obdivuhodná bola
kláštorná disciplína mníchov, ktorá je zachytená v kláštorných consuetudines (zvyky, denný poriadok). Vstávalo
sa aj v noci k modlitbe (tamtiež, s. 110 – 119).
3. Ako bolo povedané, od čias Opátstva v Cluny sa názov „Rehoľná kongregácia“ chápal ako federácia kláštorov. Avšak postupne sa dôraz presúva inde. Už sv. Ignác
z Loyoly dosiahol, že kandidáti a mladí rehoľníci skôr, než
vykonajú večné (doživotné) sľuby, ktoré sa odborne v teológii a kánonickom práve nazývali „slávnostnými“ (sľubmi), budú dávať iba jednoduché sľuby, aby sa mohli slobodne ešte rozhodnúť či slávnostné sľuby vykonajú alebo
nie. Ba začali vznikať spoločenstvá, ktoré mali iba jednoduché sľuby, nie slávnostné. V roku 1568 vydal pápež Pius
V. apoštolskú konštitúciu Lubricum vitae genus, v ktorej nariadil, aby „rehoľné kongregácie“ s jednoduchými sľubmi do jedného mesiaca uplatnili večné sľuby alebo im nebudú prináležať výsady rehoľných kongregácií.
V roku 1889 Posvätná kongregácia pre biskupov a rehoľníkov dekrétom Ecclesia catholica priznala výsady rehoľnej kongregácie aj spoločenstvám s jednoduchými sľubmi,
čo definitívne potvrdil pápež Lev XIII. apoštolskou konštitúciou Conditae a Christo z 8. decembra 1900. Odvtedy
platilo, že pod pojmom „rehoľná kongregácia“ či rehoľné
spoločenstvo sa chápe osobitný životný stav, kde členovia
žijú v spoločenstve (spoločný život), prijali na seba evanjeliové rady čistoty, chudoby a poslušnosti aspoň jednoduchým sľubom a ich konštitúcie schválila príslušná cirkevná vrchnosť (porov. kán. 488 CIC 1917). Ostatné spoločenstvá boli sine votis, bez sľubov a nemali status rehole.
Po Druhom vatikánskom koncile Kódex kánonického práva z roku 1983 pápeža bl. Jána Pavla II. prestal vo vzťahu k rehoľným spoločenstvám používať názov jednodu-
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ché, resp. slávnostné sľuby a začal používať názov verejné sľuby (večné alebo dočasné), pričom „verejnosť“ týchto sľubov spočíva v tom, že ich prijíma legitímny predstavený podľa ustanovenia schválených rehoľných konštitúcií
a v mene Cirkvi (porov. kán. 1192 CIC 1983). Došlo tu ešte
k jednej úprave. Keďže v roku 1947 pápež Pius XII. schválil sekulárne inštitúty, nový kódex im síce priznáva status
zasväteného života (Inštitúty zasväteného života), ale nepriznáva im status rehole (nie sú rehoľným inštitútom, ale
sú sekulárnym inštitútom – porov. kán. ).9 V prípade inštitútov zasväteného života a spoločenstiev apoštolského života pápežského práva (schválené Kongregáciou pre IZŽ
a SAŽ) je možné sa orientovať podľa Annuario pontificio
(pápežskej ročenky), ktorú Apoštolská Stolica každoročne
vydáva. Zložitejšie je to v prípade spoločenstiev diecézneho práva, kde podobné informácie sú skôr vzácnosťou.
4. Z toho, čo tu bolo uvedené, vyplýva nasledovné.
Existujú tri evanjeliové rady: čistota, chudoba a poslušnosť. Čistota spočíva v zrieknutí sa manželstva a v živote v cnosti čistoty (porov. kán. ). Chudoba spočíva v zrieknutí sa vlastnenia alebo disponovania s hmotnými dobrami podľa noriem schválených konštitúcii (porov. kán. ).
Napokon poslušnosť spočíva v zrieknutí sa svojej vlastnej
vôle v súlade s normami vlastnej kongregácie.
Tieto tri evanjeliové rady nasledujú dokonalejšie Krista, ktorý sa modlí (kontemplatívne spoločenstvá), ktorý
kade chodil, všade dobre robil (charitatívne spoločenstvá)
a vyučoval evanjelium (apoštolské spoločenstvá). Tieto tri
evanjeliové rady sú základom zasvätenia človeka Bohu,
ale toto zasvätenie nestojí na nijakej sviatosti alebo pres9. Porov. A. Favale, Vita consacrata e societá di vita apostolica. Profilo storico, Roma 1992, s. 220. Sekulárne inštitúty schválil pápež Pius
XII. apoštolskou konštitúciou Provida Mater Ecclesia 2. februára 1947.
Koncilový dekrét Perfectae caritatis sekulárne inštitúty zaraďuje medzi „stav smerujúci k väčšej dokonalosti“, ktorý dovtedy bol aplikovaný na rehoľné kongregácie, ktorým teraz dáva názov „stav zasvätenosti“. Avšak Ján Pavol II. v exhortácii Vita consecrata (1993) už hovorí aj
o sekulárnych inštitútoch ako o „stave zasvätenosti“.
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nejšie, spočíva v tom, že naplňuje, zdokonaľuje krstné zasvätenie. A človek toto zasvätenie prijíma na seba verejným sľubom v konkrétnom inštitúte zasväteného života,
kde sľub skladá do rúk legitímneho predstaveného, ktorý
to robí v mene Cirkvi.
Terminológia
5. „Status (kresťanskej) dokonalosti“ (lat. status perfectionis). Do čias II. vatikánskeho koncilu sa vo vzťahu k rehoľníkom používal pojem „status perfectionis acquirendae“, ktorý bol vlastne postavený na výzve Pána Ježiša:
„Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec“ (Mt
5, 48). V tomto zmysle sa píše aj v Lumen gentium 40,
že „učiteľom a príkladom každej dokonalosti je Pán Ježiš.“10 Dokonalosť tu treba chápať ako synonymum svätosti a koncilová náuka to stavia na učení napr. Origena
či sv. Tomáša Akvinského.11 Napokon bod 40 Lumen gentium patrí do rámca témy „Povolanie k svätosti v Cirkvi“,
ktorá začína od bodu 39. Pojmy „status perfectionis“ alebo „institutum perfectionis“ nachádzame ešte aj v Lumen
gentium 45 a Sacrosanctum concilium 98.
Obsah tohto pojmu spočíval v tom, že „status dokonalosti“ označoval tých, ktorí prijali na seba život podľa
evanjeliových rád ako prostriedok k nasledovaniu Krista a dosiahnutiu dokonalosti v láske. Zdá sa, že v časoch
pred a počas II. vatikánskeho koncilu sa upúšťalo od tohto
pojmu, a to najmä z dvoch dôvodov. Prvým bol fakt, že
Duch Svätý povoláva k dokonalosti, resp. k svätosti nielen
tých, ktorí nasledujú Krista praktizovaním evanjeliových
rád, ale sa toto povolanie k dokonalosti týka všetkých. Po
druhé, niektorí cítili alebo boli presvedčení, že treba trochu zamedziť určitým prejavom elitárstva v radoch rehoľníkov, že „iba oni“ majú povolanie k nasledovaniu Kris10. „Omnis perfectionis divinus Magister et Exemplar, Dominus Jesus...“, Lumen gentium, bod 40.
11. Tamtiež, s. 165, pozn. č. 2.
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ta k dokonalosti.12 Na druhej strane sa II. vatikánsky koncil zjednotil v tom, že – hneď po kapitole o všeobecnom
povolaní k svätosti (piata kapitola) – nasleduje 6. kapitola (body 43 – 47) s nadpisom „rehoľníci“. Niektorí autori
toto zjednodušenie privítali (napr. Philips, Pozzo),13 iní to
prijali značne kriticky, že je to príliš zjednodušený pohľad
na zasvätený život (napr. Beyer14), lebo iné niečo je zasvätenie života v reholi a iné v sekulárnom inštitúte, iné v rehoľnom inštitúte a iné v spoločnosti apoštolského života.
II. vatikánsky koncil nám poskytol nádherný dokument
o obnove rehoľného života pod názvom Perfectae caritatis
(26.10.1965), alebo by sme to mohli nazvať Caritas perfecta (slov. dokonalá láska). Cieľom rehoľníka je dokonalá
láska. Dokonalý je však iba Pán Boh, ale cieľom rehoľníka
je teda Pán Boh – dokonalá láska! A cestou k dosiahnutiu
tejto Lásky dôsledné nasledovanie Krista (imitatio Christi) prostredníctvom evanjeliových rád: čistoty, chudoby
a poslušnosti. V Dekréte Perfectae Caritatis 25 máme aj
citát z pojednávania O panenstve (De Virginitatis) tieto
slová sv. Ambróza: „Na príhovor najsladšej Panny Márie,
Božej matky, ktorej život je príkladom správania sa pre
všetkých, rehoľníci budú každým dňom rásť v dokonalosti a prinášať stále hojnejšie ovocia spásy“ (PC 25).15
6. Zasvätený život (lat. vita consecrata). Pojem „consecratio“ (fare sacro, urobiť svätým, zasväteným) je komplexným pojmom, pretože môže mať mnohoraký význam.16 V tomto prípade máme na mysli „zasvätenie života
prostredníctvom evanjeliových rád“ pričom ide o výraz
použitý už v Lumen gentium 44 (21.11.1964). Postupne sa
tento pojem vo vzťahu k Bohu zasväteným osobám ustálil
a plnú hodnotu dostal posynodálnou apoštolskou exhortáciou bl. Jána Pavla II. Vita Consecrata v roku 1996.17
Nechcem tu zostupovať do podrobností, ale exhortácia Vita Consecrata mnohé veci objasnila, iné otvorila pre ďalšie prehĺbenie. Napríklad k tomu, čo bolo definitívne objasnené patrí to, že „život Bohu zasvätených
osôb je osobitným zasvätením prostredníctvom evanjeliových rád“ a že existujú mnohoraké formy tohto zasvätené12. Porov. E. Gambari, I religiosi nel Codice, Milano 1996, s. 17; A.
Montan, Gli istituti di vita consecrata e le societá di vita apostolica, In.
Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. II, Roma 1990, s. 173 – 174. G.
Philips, La chiesa e il suo mistero, Milano 1989, pozri najmä s. 440.
13. Porov. G. Pozzo, Lumen gentium, Cassale Monferrato 1988, s.
174 a nasledujúce.
14. Porov. J. Beyer, Il codice del vaticano II: dal concilio al codice,
Bologna 1984, s. 83 a nasledujúce.
15. V. Fagiolo, Perfectae Caritatis (26.10.1965), Cassale Monferrato
1988, s. 87.
16. Podrobnejšie o tom pojednáva napr. A. Queralt, Il valore della consacrazione religiosa, In: Vaticano II: bilancio, prospettive venticinque anni dopo 1962/1987, a cura di Rene Latourelle, vol. II, Citadella Editrice Assisi 1988, s. 1084 – 1090.
17. Porov. Ján Pavol II., Posynodálna exhortácia Vita Consecrata
o zasvätenom živote a jeho poslaní vo svete (25.3.1996), SSV, Trnava
1996.
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ho života, ktorý je darom Ducha Svätého pre Cirkev (VC,
1 – 14). Svätý Otec veľmi nádherne vystihol, že zasvätenie znamená „byť s Kristom“, preto spomína výslovne
Ježišovo premenenie na vrchu Tábor, kde Peter povedal:
„Pane, dobre je nám tu.“ (Mt 17,19) (VC, 15): „zasvätený
život znamená ako dobre je byť s tebou, tebe sa odovzdať,
sústrediť svoj život výlučne na teba. Kto totiž dostal milosť tohto osobitného spoločenstva lásky s Kristom, cíti
sa unesený jej žiarou“ (VC 15). Ale toto „byť s Kristom“
sa stáva zároveň poslaním, úlohou. V prípade zasvätených
osôb je tu servitium caritatis (služba lásky) (VC 72), lebo
byť s Kristom v láske s nerozdeleným srdcom, znamená
mať účasť aj na poslaní a službe Krista Bohu i ľuďom! Nemôžeme byť s Kristom a nemať účasť na jeho službe. Preto Svätý Otec zdôrazňuje pre zasvätených, že ich svedectvo pre dnešný svet spočíva v prvenstve Boha a budúcich
eschatologických dobier pred čímkoľvek ostatným: nasledovanie Krista čistého, chudobného a poslušného (VC 85).
Krista, ktorý sa modlí (kontemplácia), dobre robí všetkým
(charita) a ohlasuje blahozvesť o Božom kráľovstve (apoštolát). Toto „byť s Kristom“ znamená aj signum fraternitatis (znak bratstva). Nie je možné byť prorockým eschatologickým znakom, ak by sme neboli rovnako bratmi a sestrami v Kristovi (VC 41).
Záver
Život kňazov a rehoľníkov je na jednej strane veľmi obdivuhodným spôsobom života a vždy obdivuhodným aj
bude pre mnohých ľudí. Pre iných ľudí ostane „čudáctvom“, nebude nikdy pochopeným životom najmä u tých,
ktorí neuznávajú Božiu existenciu. Pre kresťanov je však
eschatologickou nádejou a posolstvom, že „žiť pre Boha
sa oplatí“.

Ján Duda (1960) je súdnym vikárom Spišskej diecézy.
Venuje sa kánonickému právu. Základnú teológiu vyštudoval v Bratislave, kánonické právo na Lateránskej univerzite v Ríme a teológiu v Bratislave. V roku 2001 sa habilitoval
v Bratislave, v roku 2004 ho prezident SR vymenoval za profesora v odbore katolícka teológia. Je predsedom Slovenskej
spoločnosti kánonického práva, členom medzinárodnej asociácie cirkevných právnikov Consociatio iuris canonici promovendo a spoluzakladateľom Klubu priateľov Ferka Skyčáka. Je zakladateľom časopisu Tribunál, ktorý sa venuje kánonickému právu a spoluzakladateľom časopisu Nové Horizonty. Od roku 1992 je jedným z hlavných usporiadateľov
sympózií kánonického práva a redaktorom zborníka Ius et
iustitia. V roku 2006 dostal „Osobitné ocenenie“ v rámci udeľovania ceny „vedec roka“, ktorú udeľuje Slovenská akadémia vied v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov
a Združením vedecko-technických inštitúcií. E-mail: duda@
kapitula.sk

Štúdie

Marcel Cíbik

Pohľad sv. Augustína na Božiu vládu
a slobodnú vôľu človeka
v kontexte pelagianizmu
St. Augustine’s view of God’s reign and man’s free will in the context of pelagianism
The will of God, seen by St. Augustine as undefeatable, doesn‘t restrict the man‘s free will: humankind is never deprived of its freedom. God‘s will rather concerns the universal plan of Divine Providence that affects everyone, who
freely distances themselves from the Divine plan by committing personal sins. God is active in the hearts of people
with his grace, and He is able to change everyone from nolente to volente - however, without depriving anyone of
the free choice of will. This God‘s activity in the world proceeds in a mysterious, ineffable way. There isn‘t any injustice in his actions, for his judgements are always just and he may never do any evil.

Úvod
Sväté písmo, z ktorého sv. Augustín1 čerpal svoju náuku, ponúka mu aj iný argument, ktorý patrí k najťažším
a najnejasnejším, ale predsa sa ním zaoberá. Nemá vo zvyku totiž nechať bez odpovede alebo náležitého uvažovania
problém, ktorý ponúkajú posvätné texty. V tomto prípade ide o Božiu vládu v histórii spásy, ako ju dnes nazývame. V konečnom dôsledku chcel zobrať svojim odporcom 2
akúkoľvek zámienku, pretože ho obviňovali z popierania
slobodnej vôle človeka na úkor zdôrazňovania Božej vôle.
Neodpovedá filozoficky alebo historicky, ale jeho odpoveď je teologická.3 Augustínova schéma sa javí viac komplexnejšia a ťažšie sa číta, ale predsa sa zaoberá súčasne
tak milosťou ako i slobodou, a to i vtedy, keď jeden aspekt
1. Hipponský biskup (4.-5. storočie po Kr.) je považovaný za najväčšieho cirkevného otca a za jedného z najväčších géniov ľudstva. Po jeho
zvolení za biskupa v Hippo v roku 397 venoval sa službe slova, formácii kléru, chudobným a sirotám, pastoračným návštevám, spravovaniu
cirkevných dobier, zúčastňoval sa na mnohých afrických konciloch, písal listy a venoval sa obrane viery proti mnohým bludárom : proti manichejcom, donatistom, pelagiánom ariánom a pohanom. Porov. Trapè,
A.: S. Agostino. In: A a.Vv.: Patrologia, vol. III, Roma : Marietti 1999, s.
325.331-332. Keď sa pelagianizmus objavil verejne v Afrike v roku 411,
poznačilo to celý zvyšok Augustínovho života tým spôsobom, že sa venoval obrane kresťanstva proti tejto heréze vo svojich spisoch až do svojej smrti v roku 430. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.:
Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli IV e V, vol. IV, Torino : SEI
1995, s. 68.
2. Pelagianizmus bolo bludné učenie pomenované podľa svojho zakladateľa Pelágia, ktorý začiatkom 5. storočia po Kr. hlásal okrem iného
aj to, že človek prichádza na svet bez dedičného hriechu, vlastnými silami môže dospieť k najvyššej mravnej dokonalosti a k vykúpeniu, bez
pomoci Božej milosti, ak má dobrú vôľu. Proti tomuto bludu vystúpil sv.
Augustín, ktorý vo svojich spisoch bránil a vysvetľoval náuku o milosti.
Pelagianizmus bol odsúdený na cirkevnej synode v Kartágu v roku 418
a na Efezkom koncile v roku 431. Porov. Vragaš, Š. a Kol.: Teologický
a náboženský slovník, vol. II, Trnava : SSV 2008, s. 147.
3. Porov. Trapè, A.: Introduzione. In: Grazia e Libertà, Trapè, A.Palmieri, M.- Monteverde, F. (ed.), (NBA XX), Roma : Città Nuova
1987, s. 14-15.

sa zdá byť, že nie je kompatibilný s druhým. Schéma pelagiánov sa javí zase viac zjednodušenejšia, nakoľko ich
reflexia sa týkala len jedného z týchto aspektov – ľudskej
slobody. Božia milosť bola pre nich len absolútne druhotným argumentom.4
Boh panuje nad ľudskými vôľami
Privŕženci pelagianizmu odmietali učenie o Božej milosti, pretože práve ona odstraňuje ľudskú vôľu. Augustín
odmietal toto ich tvrdenie, pričom sa neodvolával na svoje vlastné slová, ale poslúžil si posvätnými textami. Tak
napríklad kráľ Roboam, syn Šalamúna, odmietol spásnu
radu starších, aby nezaobchádzal s ľudom tvrdým spôsobom, ale dal na radu svojich vrstovníkov a vyhrážal sa
ľudu (porov. 1 Kr 12, 1 – 11). Toto jeho správanie bolo
podmienené jeho vlastnou vôľou. Kvôli tomuto sa od neho
oddelilo desať izraelských kmeňov a zvolilo si za svojho
kráľa Jeroboama, aby sa tak splnila Božia vôľa, ktorá už
v Roboamovom opovrhnutí dobrej rady predpovedala tieto udalosti (porov. 1 Kr 12, 15 – 21). Všetko toto sa stalo z vôle človeka, ale predsa zmena prišla od Pána Boha.
Podobne aj na inom mieste sa hovorí o tom, že Pán vzbudil proti Joramovi ducha Filištíncov a Arabov, ktorí bojovali proti Júdsku (porov. 2 Krn 21, 16 – 17). Tu je ukázané, že Pán poslal nepriateľov, aby zdevastovali zem, ktorá si zaslúžila taký trest. Môžeme sa však opýtať. Filištínci a Arabi neprišli drancovať z vlastnej vôle? Alebo prišli z vlastnej vôle a to, čo je napísané, je nepravda, že Pán
vzbudil v nich agresívneho ducha? Obidve veci sú pravdivé. Prišli zo svojej vlastnej vôle, ale na druhej strane bol
to aj Pán, ktorý vzbudil ich agresívneho ducha. Dokonca môžeme povedať, že Pan vzbudil ich agresívneho ducha, a predsa prišli z vlastnej vôle. Všemohúci Boh totiž
4. Porov. M anca, L.: Il primato della volontà in Agostino e Massimo
il Confessore, Roma : Armando 2002, s. 233.
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vzbudzuje v srdciach ľudí aj popud ich vôle,5 takže realizuje prostredníctvom nich to, čo chcel uskutočniť (porov.
1 Sam 10, 26; 2 Kr 14, 9 – 10; 1 Krn 12, 18; 2 Krn 25, 7 –
8; 25, 20; Est 15, 4 – 19; Ž 105, 25; 119, 36; Prís 8, 35; 20,
24; 21, 1 – 2; Bar 2, 31; Ez 11, 19; 14, 9; 36, 27; Rim 1,24.
26. 28; 2 Sol 2, 10 – 11), aby na jednej strane udelil dobrodenie niektorým ľuďom, ale na druhej strane iných postihol spravodlivými trestami (porov. Ex 9, 16; Joz 7, 4 – 5.
10 – 12; 11, 20; 2 Sam 16, 5. 10. 11 – 12; 17, 14; Rim 9, 22).
Boh si môže poslúžiť aj srdcom zlých ľudí, aby pomohol
a vyzdvihol dobrých. Takýmto spôsobom si poslúžil Judášom, ktorý zradil Krista a Židmi, ktorí ho ukrižovali.
Z tohto pramenilo nesmierne množstvo dobier pre národy, ktoré uverili. Boh si môže poslúžiť aj absolútnou zlobou diabla, ale s úplnou dobrotou, aby udržal živú vieru,
zbožnosť dobrých ľudí a vyskúšal ich. Toto nerobí sám pre
seba, pretože pozná všetko skôr, ako sa to stane. Ale urobil
to pre nás, pretože je to pre nás nevyhnutné. Božia milosť
mení totiž zlú ľudskú vôľu na dobrú a potom ako ju zmení
na dobrú, pomáha jej a vedie ju k dobrým skutkom a večnému životu. Je to Boh, ktorý na nebi a na zemi završuje
všetko, ako chce (porov. Ž 135, 6). Jeho milosť nie je daná
podľa zásluh človeka, lebo ináč by nebola milosťou. Preto
sa aj volá milosťou, že je daná zadarmo.6
5. Augustín opisuje Božie konanie takýmto spôsobom: Boh koná
v srdci človeka, zmocní sa ho, dá mu impulz a ťahá človeka prostredníctvom jeho vôle, ktorú On sám formoval v ňom (Intus egit, corda tenuit,
corda movit, eosque voluntatibus eorum, quas ipse in illis operatus est,
traxit). Porov. Augustín, De correptione et gratia 14,45. In: Grazia e Libertà, Trapè, A.-Palmieri, M.-Monteverde, F. (ed.), (NBA XX), Roma
: Città Nuova 1987, s. 183. Tieto jeho slová sú jedným z najúčinnejších
vyjadrení, ktorými nádherným spôsobom opisuje vnútorné pôsobenie
Božej milosti, ktorá koná neomylne v slobodnej vôli človeka a prostredníctvom slobodnej vôle človeka. Porov. Porov. Augustín, De correptione et gratia, s. 183, p. 42.
6. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 20,41 – 21,43. In:
Grazia e Libertà, Trapè, A.-Palmieri, M.-Monteverde, F. (ed.), (NBA
XX), Roma : Città Nuova 1987, s. 81 – 89; Augustín, De praedestinatione sanctorum 20,42. In: Grazia e Libertà, Trapè, A.-Palmieri, M.Monteverde, F. (ed.), (NBA XX), Roma : Città Nuova 1987, s. 295; porov. aj Augustín, De diversis quaestionibus ad Simplicianum 1,2,12. In:
La vera religione, Ceriotti, G.-A lici, L.-Pieretti, A.-Monteverde, F.
(ed.), (NBA VI/2), Roma : Città Nuova 1995, s. 319; Augustín, De spiritu et littera 33,57. In: Natura et grazia, Trapè, A.-Volpi, I. (ed.), (NBA
XVII/1), Roma : Città Nuova 1981, s. 345; 34,60, s. 351; De correptione et gratia 14,45, s. 181 – 183; De praedestinatione sanctorum 10,19, s.
259; 14,27, s. 269; 20,40 – 41, s. 291 – 293; Augustín, De dono perseverantiae 8,20. In: Grazia e Libertà, Trapè, A.-Palmieri, M.-Monteverde,
F. (ed.), (NBA XX), Roma : Città Nuova 1987, s. 327; 9,22, s. 329 – 331;
11,25, s. 337; 13,33, s. 349; 19,50, s. 377 – 379. „Boh, ktorý je najlepším Stvoriteľ dobrých prirodzeností, je zároveň aj spravodlivým usmerňovateľom zlej vôle. Keď zlá vôľa nadužíva dobrú prirodzenosť, on na
dobré použije aj zlú vôľu. Tak zariadil, že diabol stvorený ním ako dobrý, no z vlastnej vôle zmenený na zlého a zaradený do pekla, bol vysmiaty svätými anjelmi – totiž že pokušenia, ktorými sa usiluje škodiť Božím svätým, sú im skôr na úžitok. Pretože Boh, ktorý ho stvoril, dobre
vedel o jeho budúcej prevrátenosti a predvídal, na aké dobré skutky obráti satanskú zlosť, preto hovorí žalm: „Po ňom sa plavia lode i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom hral“ (Ž 104,26), aby sa tým rozumelo, že Boh už pri samotnom stvorení satana, hoci ho vo svojej dobrote stvoril dobrým, pripravil spôsob, ako zúžitkovať jeho zlo na dobro.“
Porov. Augustín, De civitate Dei 11,17. In: Boží štát, vol. I, Trnava : SSV
20052, s. 338; porov. aj Augustín, Confessionum 1,10,16. In: Le Confes-
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Cirkev by nevyzývala veriacich, aby sa modlili za prenasledovateľov podľa Pánovho prikázania (porov. Mt 5,
44), keby Boh nepretváral tých, ktorí nechcú na ľudí, ktorí
chcú (aut si non facit volentes ex nolentibus Deus). V modlitbe “Otče náš” odriekame okrem iného aj túto prosbu:
„buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi“. Toto chce povedať to, aby sa Božia vôľa naplnila v tých, ktorí mu uverili a sú ako nebo, ale rovnako sa Pánova vôľa má zrealizovať aj v tých, ktorí v neho neveria a sú teda zemou. Pre aký
iný dôvod by sme ináč prosili za tých, ktorí neveria, ak nie
preto, aby ich Boh pobádal aj k tomu, aby chceli (porov.
Flp 2, 13). Aj sv. Pavol sa modlí za tých, ktorí nemajú vieru, aby ju dostali a boli spasení (porov. Rim 10, 1).7
Boh nie je pôvodcom zla
Hipponský biskup, prostredníctvom spomenutých svedectviev z Božieho slova, ktoré ani nemožno uviesť všetky pre ich množstvo, odhalil dostatočne, že Pán koná
v srdciach ľudí skrze svojho Ducha Svätého, aby nasmeroval ich vôľu, kde chce, aby zmenil ich srdcia zo zlých na
dobré. Aj keď ich Boh pobáda alebo ak ich srdcia sú nerozvážne a zatvrdnuté, nie je žiadna pochybnosť, že si predtým zaslúžili zlo. Takže to, čo znášajú, je spravodlivé (porov. Prís 19,3). Predsa však nie je to Boh, ktorý produkuje ich zlobu.8
Podobne niektorí by mohli mylným spôsobom pochopiť aj slová sv. apoštola Pavla – v ktorých sa hovorí, že
Boh všetkých uzavrel do nevery, aby im mohol preukázať svoje milosrdenstvo (porov. Rim 11, 32) alebo „Robme zlo, aby vzišlo dobro“ (Rim 3, 8) a na inom mieste „Ale
kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5, 20) – že Boh koná zlo, aby z toho vydoloval
dobro. Augustín hovorí, že takéto uzávery nech sú ďaleko
od nás. Milosť totiž pôsobí v ľuďoch, ktorí predtým konali zlé skutky, takým spôsobom, že zanechajú zlo, nezotrvajú v ňom, budú konať dobro a očakávať, že im bude odplatené dobrom. Preto nemôžeme povedať, že „robme zlo,
aby vzišlo dobro“, ale robili sme zlo, ale potom prišlo dobro. Preto konajme dobro, aby v budúcom veku sme dostali dobro za dobro, pretože teraz dostávame dobro za zlo.
Preto môžeme povedať, že sme dlžníkmi Božieho milosrdenstva (porov. Ž 101, 1; Jn 3, 17). Avšak následne budeme dlžní aj Božiemu súdu, keď Ježiš príde súdiť živých

sioni, Trapè, A.-Carena, C.- Monteverde, F. (ed.), (NBA I), Roma : Città Nuova 20007, s. 19.
7. Porov. De praedestinatione sanctorum 8,15, s. 251; porov. aj 20,42,
s. 295; De dono perseverantiae 3,6, s. 309 – 311; 23,63, s. 393-395.
8. Porov. De gratia et libero arbitrio 21,43, s. 89; porov. aj De diversis quaestionibus ad Simplicianum 1,2,15, s. 323. Boh je usmerňovateľom a stvoriteľom všetkých vecí, ktoré majú svoju prirodzenosť. Pokiaľ
však ide o hriechy, je len ich usmerňovateľom (Domine Deus meus, ordinator et creator rerum omnium naturalium, peccatorum autem tantum ordinator). Porov. Confessionum 1,10,16, s. 19.
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i mŕtvych, pretože spása nepríde bez súdu. Predsa však
tento súd zostane pre nás ľudí tajomný (porov. Jn 9, 39).9
Tieto biblické texty potvrdzujú, že Boh nie je autorom
zla. Zlo má svoj pôvod v Adamovi a v ľudskej vôli.10 Všetko, čo Boh stvoril, je dobré (porov. Gn 1, 31),11 pretože je
najvyšším Dobrom, plnosťou dobra.12 Zatiaľ čo my, jeho
stvorenie, keď ho opustíme, konáme zlo.13
Božie konanie je tajomné a spravodlivé
Sv. Augustín zdôrazňuje, že musíme zobrať do úvahy
tajomné Božie súdy.14 Všetky deti bez rozdielu preberajú
dedičné zlo od Adama. Jedno je zachránené prostredníctvom krstu, zatiaľ čo druhé nemá túto možnosť a zomiera v putách tohto zla. Okrem iného Boh vo svojej vševedúcnosti vie, že pokrstený bude bezbožníkom a aj napriek
tomu ho nechá žiť na tomto svete, zatiaľ čo iný pokrstený je vzatý z tohto sveta, aby zloba nezmenila jeho zmýšľanie (porov. Múd 4, 11). V týchto prípadoch nemôžeme
pripisovať nespravodlivosť a nevedomosť Bohu, pretože u neho sa nachádza prameň spravodlivosti a múdrosti. Treba pamätať na biblické slová, že ak aj niečo chápeme ináč, Boh nám to zjaví (porov. Flp 3, 15 – 16; porov. aj
Mt 10, 26) v tomto živote, a ak nie, tak potom v budúcom.
Podobne, keď počujeme aj tieto slová: „ja, Pán, som zviedol toho proroka“ (Ez 14, 9) alebo „Teda zmilúva sa, nad
kým chce, a zatvrdzuje, koho chce“ (Rim 9, 18) máme uveriť, že ak Boh dovolí, že jeden, ktorý je zablúdený a má zatvrdnuté srdce, zaslúžil si to konaním zla. Ale ak má nad
druhým zmilovanie, máme v tom spoznať s vierou a istotou Božiu milosť, ktorá nerobí zlo kvôli zlu, ale dobro pre
zlo. Rovnako nemôžeme odoprieť slobodnú vôľu faraónovi len preto, že čítame, že Boh mu zatvrdil jeho srdce (porov. Ex 4, 21; 7, 3; 9, 12; 10, 27). Rovnako čítame o tom, že
aj sám faraón zatvrdil svoje srdce a nenechal odísť židovský ľud (porov. Ex 8, 28). Na jednej strane bol to Boh, ktorý zatvrdil faraónovo srdce kvôli spravodlivému súdu, ale

9. Porov. De gratia et libero arbitrio 22,44, s. 91.
10. Porov. De gratia et libero arbitrio 21,43, s. 89; porov. aj 23,45, s.
93; Confessionum 5,10,20, s. 135 – 137; 7,3,5, s. 183-185; 7,16,22, s. 205;
8,9,21, s. 241; 9,1,1, s. 255; 13,38,53, s. 503; De spiritu et littera 34,60, s.
351; De correptione et gratia 10,27, s. 155; 10,28, s. 157; 12,37, s. 171;
Augustín, Epistola 194,6,22. In: Le lettere, vol. III, Carrozzi, L. (ed.),
(NBA XXIII), Roma : Città Nuova 1974, s. 281. Zlo, ktoré Boh nechce,
je mimo racionálneho zákona, ktorý chce Boh. Porov. Augustín, De ordine 1,7,18. In: Dialoghi, Gentili, D. (ed.), (NBA III/1), Roma : Città
Nuova 1970, s. 267-269.
11. Porov. Confessionum 7,5,7, s. 185-187; porov. aj 1,12,19, s. 23;
1,20,31, s. 35; 7,12,18, s. 203; 7,16,22, s. 205; 10,39,64, s. 357; 13,38,53, s.
503; De diversis quaestionibus ad Simplicianum 1,2,18, s. 331; De correptione et gratia 10,27, s. 155; 12,37, s. 171.
12. Porov. Confessionum 2,6,12, s. 49; 7,4,6, s. 185; 13,2,2, s. 453;
13,38,53, s. 503.
13. Porov. Tamže, 13,38,53, s. 503; porov. aj 7,11,17, s. 201.
14. Všetko sa deje podľa tajomných Božích príkazov (occultis tuis
modis). Porov. Confessionum 9,10,23, s. 279; porov. aj 9,8,18, s. 275.
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na druhej strane to bol aj sám faraón, ktorý zatvrdil svoje srdce, lebo má slobodnú vôľu. Máme mať však istotu,
že nebude márna naša námaha, ak budeme robiť pokroky
v dobrých predsavzatiach a vytrváme v nich až do konca.
Boh totiž teraz nám neodpláca podľa našich skutkov, predsa však raz dostaneme to, čo sme si za ne zaslúžili (porov.
Mt 16, 27).15
“Samozrejme, že Boh odmení zlom za zlo, pretože je
spravodlivý; a dobrom za zlo, pretože je dobrý; dobrom
za dobro, pretože je dobrý a spravodlivý. Nebude možné
len to, aby odplatil zlom za dobro, pretože nie je nespravodlivý. Odplatí teda zlom za zlo, trestom za nespravodlivosť, dobrom za zlo, milosťou za nespravodlivosť, dobrom za dobro, milosťou za milosť.”16 Ako je teda možné
to, že Boh koná takým spôsobom, že v prípade niektorých
ľudí prejde od presvedčujúceho pôsobenia (suadeatur) až
ku presvedčivému (persuadeatur) a u iných nie? Augustín, odvolávajúc sa na apoštola národov, sv. Pavla, ponúka dve možné odpovede. Prvá je tá, že ide o nesmierne tajomstvo, pretože Božie súdy sú nepochopiteľné a jeho cesty nevyspytateľné (porov. Rim 11, 33).17 Druhá odpoveď
spočíva vo fakte, že u Pána Boha nie je žiadna nespravodlivosť (non est iniquitas apud Deum) (porov. Rim 9, 14).18
Nepremožiteľná vôľa
Slobodná vôľa, daná racionálnej duši Stvoriteľom
prostredníctvom prirodzenosti,19 je rozpornou silou, ktorá môže smerovať k viere alebo inklinovať k tomu, že nebude veriť. Avšak ani o tejto vôli, ktorou veríme v Boha,
človek nemôže povedať, že ju vlastní, ak ju predtým nedostal, pretože pochádza z Božieho volania. Chcenie teda
vychádza zo slobodnej vôle, ktorú človek prijal do vienka
prirodzenosti v okamihu svojho stvorenia. Boh síce chce,

15. Porov. De gratia et libero arbitrio 23,45, s. 93; porov. aj De diversis quaestionibus ad Simplicianum 1,2,4-1,2,6, s. 307-311; 1,2,8, s. 313315; De gratia et libero arbitrio 22,44, s. 89-91; De correptione et gratia 8,18-19, s. 141-143; De praedestinatione sanctorum 2,6, s. 231; 6,11,
s. 243-245; 8,13-14, s. 247-251; De dono perseverantiae 9,23, s. 331-333;
11,25, s. 337; 12,30-31, s. 343-347; Augustín, Epistola 194,3,10, s. 269;
7,31-34, s. 289-293.
16. De gratia et libero arbitrio 23,45, s. 93; porov. aj 21,43, s. 89; De
ordine 1,7,19, s. 269; 2,7,22, s. 315-317.
17. Nevyspytateľné sú Božie cesty (porov. Rim 11,33) pre jeho milosrdenstvo, pre ktoré oslobodzuje nezaslúžene a aj pre jeho pravdu, lebo
kvôli nej súdi spravodlivo (porov. Ž 25,10). Porov. De praedestinatione
sanctorum 6,11, s. 245.
18. Porov. De spiritu et littera 34,60, s. 353; porov. aj 36,66, s. 363;
De ordine 1,7,19, s. 269; De diversis quaestionibus ad Simplicianum
1,2,9, s. 315; 1,2,16, s. 325-329; 1,2,22, s. 345; De gratia et libero arbitrio 20,41, s. 81; 22,44, s. 91; De correptione et gratia 8,17, s. 139; 8,18, s.
141; De praedestinatione sanctorum 14,26-27, s. 269-271; De dono perseverantiae 8,16-18, s. 323-325; 9,23, s. 333; 11,25, s. 337; 11,27-12,28, s.
341-343; 12,30, s. 345; Epistola 194,3,6, s. 265; 3,10, s. 269.
19. Slobodnou vôľou sú obdarení anjeli a ľudia. Porov. De correptione et gratia 10,27-28, s. 155-157; porov. aj De spiritu et littera 34,60, s.
351.
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aby všetci ľudia dosiahli spásu a prišli k poznaniu pravdy (porov. 1 Tim 2, 4), ale bez toho, aby im zobral slobodnú vôľu. Práve na základe jej používania, či už dobrého alebo zlého, budú súdení s absolútnou spravodlivosťou.
Neveriaci, ktorí neveria evanjeliu a používajú zle slobodnú vôľu, konajú zaiste proti Božej vôli, ale aj tak nezvíťazia nad ňou. Skôr zbavujú seba samých najvyššieho a najväčšieho Dobra a odsudzujú sa na trestajúce zlo. Sú určení na to, aby zakúsili v trestoch moc Toho, pretože opovrhli jeho milosrdenstvom. Preto Božia vôľa zostane stále nepremožiteľná (ita voluntas Dei semper invicta est).20 Božia vôľa by bola porazená vtedy, keby Boh nenašiel spôsob
ako jednať s jeho opovrhovateľmi alebo ak títo by sa mohli
vyhnúť nejakým spôsobom tomu, čo Boh určil pre nich.
Zoberme si príklad: nejaký hospodár by si prial, aby všetci
jeho sluhovia pracovali vo vinici a po práci by si mali odpočinúť a osláviť to. Kto by sa vzoprel vôli hospodára,
mal krútiť stále mlynským kolesom na mlyne. Kto by neposlúchol, evidentne by ukázal, že koná proti vôli svojho pána. Premohol by ju však vtedy, keby opovrhujúc ňou
zmizol by aj samotný mlyn. Toto sa nemôže stať v žiadnom prípade, pokiaľ ide o Božiu moc. Preto vo Svätom
písme čítame: „Raz prehovoril Boh“ (Ž 62, 12), čo znamená, že Božie rozhodnutie a slová sú nemeniteľné. Potom žalmista ešte pridáva: „počul som toto dvoje: že Boh
je mocný a ty, pane, milostivý; že ty každému odplácaš
podľa jeho skutkov“ (Ž 62, 12 – 13). Vinným a určeným
na potrestanie bude teda ten, kto opovrhol Božím milosrdenstvom, ktoré ho volalo k viere. Kto však uverí a priblíži sa k Bohu, aby mu boli odpustené všetky hriechy, bude
uzdravený od každého zla, zapálený jeho teplom a osvietený jeho svetlom, ten bude konať dobré skutky prostredníctvom Pánovej milosti, aby mohlo byť vykúpené aj jeho
telo z moci smrti, bude korunovaný a sýtený nie dočasný20. Tieto slová nachádzame aj diele Enchiridion (26,102), ktoré napísal Augustín. Mnohí však mylným spôsobom interpretujú tieto vyjadrenia (napr. Jansen), podľa ktorých akoby presadzoval náuku o nezadržateľnosti milosti a na druhej strane by popieral slobodu. Obviňujú
ho z toho, že bol obhajcom Božích práv a obetoval kvôli tomu slobodu
človeka. Tvrdia totiž, že ak je Božia vôľa stále nepremožiteľná, potom
nie je žiadne miesto pre slobodnú vôľu. Je to ale absurdná interpretácia.
Nejde totiž o milosť v tomto prípade, ale len o univerzálnu náuku o Božej prozreteľnosti, ktorá nemôže byť eliminovaná slobodnou vôľou človeka. Augustínove vyjadrenia chcú povedať to, že Boh vstupuje do poriadku tých, ktorí sa od neho vzdialili tým, že hrešia. Ak konajú proti Božej vôli, vzdiaľujú sa od poriadku, ktorý On chcel, čiže od poriadku lásky, a vstupujú do poriadku spravodlivosti, ktorý potrestá vinníka a opätovne nastolí narušený poriadok. Môžeme teda povedať, že Božia vôľa nie je nepremožiteľná proti slobodnej voľbe ľudskej vôle, ale
je nepremožiteľná napriek tejto slobodnej voľbe. Augustín, keď hovorí o nepremožiteľnej sile Božej vôle, nepredkladá nič iné ako všeobecné pravidlo Božej vlády vo svete. Vidieť slobodnú vôľu a milosť, ktoré sú Božími darmi – darom Stvoriteľa a Spasiteľa, ako dva protiklady
alebo dvoch konkurentov, nie je pozíciou hipponského biskupa, ale jeho
odporcov, pelagiánov. Nemôžeme pochybovať o tom, že keď Augustín hovorí o primáte milosti nad vôľou a bráni ho, nehovorí o víťazstve
Boha nad človekom, ale zdôrazňuje víťazstvo človeka, s Božou pomocou, nad zlom, ktoré ako červotoč rozožiera jeho slobodu. Porov. Trapè, A.: Introduzione generale. In: Grazia e Libertà, Trapè, A.-Palmieri, M.- Monteverde, F. (ed.), (NBA XX), Roma : Città Nuova 1987, s.
LXIX – LXXI.
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mi, ale večnými dobrami, ktoré presahujú všetko to, čo si
človek môže žiadať a predstavovať (porov. Ef 3, 20).21
Pelagiáni tvrdili, že je to otázka slobodnej vôle človeka, či niekto vytrvá alebo nevytrvá v konaní dobra až do
konca. Ak niekto vytrvá, tak to nie je dielo Božej milosti,
ale je to zrealizované iba ľudskou vôľou. Takéto ich mylné tvrdenie odporuje aj biblickým textom. Keď sa Kristus
modlil za Petra, aby neochabla jeho viera (porov. Lk 22,
32), nechce sa tým povedať, že aj napriek Ježišovej modlitbe by Petrova viera bola ochabla, keby to on sám chcel alebo že Peter by si prial niečo iné ako jeho Majster. Ale nakoľko Boh pripravuje aj vôľu človeka, modlitba Pána nemohla zostať neúčinná. Keď teda Kristus prosil, aby neochabla Petrova viera, o čo iné prosil, ak nie o to, aby jeho
apoštol mal vo viere úplne slobodnú, silnú, nepremožiteľnú a vytrvalú vôľu. Takýmto spôsobom bránime slobodu
chcenia podľa Božej milosti a nie proti nej. Nie je to sloboda, ktorá ľudskej vôli udelí milosť, ale je to milosť, ktorá
udeľuje slobodu spolu s príjemnou stálosťou a nepremožiteľnou silou (delectabilem perpetuitatem et insuperabilem
fortitudinem), aby človek mohol vytrvať v konaní dobra.22
Príčinou Adamovho hriechu človek stratil slobodu a zostala mu iba slabosť ľudskej vôle, ktorá potrebuje byť napomáhaná Božími darmi. Slobodnou vôľou človek sa dopúšťa hriechu, preto potrebuje byť oslobodení Kristovou
milosťou. Milosť je daná zadarmo, preto človek nemá
vkladať svoju nádej do vlastných síl, ale nech sa chváli
v Pánovi (porov. 1 Kor 1, 30 – 31). Slabosť našej ľudskej
vôle je napomáhaná a podporovaná tak, aby sa prostredníctvom Božej milosti posilnila nemenným (indeclinabili21. Porov. De spiritu et littera 33,58, s. 345 – 347; porov. aj 31,53 –
54, s. 337 – 339; Confessionum 10,30,42, s. 337.
22. Porov. De correptione et gratia 8,17, s. 139 – 141. Augustín odlišuje “slobodnú vôľu” (liberum arbitrium) od “slobody” (libertas). Odlíšenie medzi nimi nie je vymedzené iba rozdielnosťou, ktorá je medzi
mala voluntas a bona voluntas. Ale je tu tiež rozdielnosť, ktorá je medzi
vôľou obdarenou možnosťou výberu medzi dobrom a zlom, ktorú človek nemôže nikdy stratiť, a vôľou, ktorá je schopná vyberať si iba dobro (posse non peccare). Totiž liberum arbitrium stráca po hriechu možnosť vyberať si dobro a konať ho. Libertas sa preto stáva pre Augustína
jedinou možnosťou, ktorá je udelená vôli nie zo samotnej vôle, ale z Božej milosti. Tento Boží zásah milosti sa uskutočňuje vo vnútri samotnej vôle a jeho výsledkom je to, že vôľa je uzdravená a pretvorená v autentickosti a integralite svojej prirodzenosti. Augustín hovorí o koncepte progresívnosti slobody a zdokonalenia vôle. Pričom ľudská vôľa nie
je chápaná ako absolútna potencialita, ale ako tá, ktorá potrebuje zdokonalenie. Porov. M anca, L.: Il primato della volontà in Agostino e Massimo il Confessore, s. 234 – 237. Augustín hovorí o charakteristických
znakoch slobody práve vtedy, keď je vo vrcholnej fáze obrany milosti.
Prisudzuje slobode, ktorá je napomáhaná milosťou, také vlastnosti, ktoré jej žiadny iný mysliteľ nedal: príjemnú stálosť a neremožiteľnú silu.
Milosť nedáva existenciu vôli, ale ju mení z mala voluntas na bona voluntas. Sloboda potrebuje milosť, aby sa mohla stať plnou slobodou. Porov. M anca, L.: Il primato della volontà in Agostino e Massimo il Confessore, s. 117. Duch Svätý, pôsobiaci v srdciach ľudí, je Božou milosťou
a láskou, pretože nám dáva schopnosť milovať podľa rovnováhy a Božej
sily, čo je aj maximom slobody. Porov. Sant’Agostino, Spirito e libertà.
Letture agostiniane, Scanavino, G. (ed.), (PBA 28), Roma : Città Nuova
1999, s. 15.
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ter) a nepremožiteľným spôsobom (insuperabiliter),23 aby
slabý človek neochabol a nebol premožený žiadným protivenstvom.24
Nikto z vyvolených, ktorí sú povolaní podľa Božieho
plánu (secumdum propositum), nemôže zahynúť, pretože
Boh by sa mýlil a bol by premožený ľudskou zlobou. Ale
nakoľko sa Pán Boh nemôže mýliť, nikto z vyvolených nezahynie, pretože Boh nie je porazený žiadnou vecou (quia
nulla re vincitur Deus).25
Záver
Augustín, aj keď hovorí o Božej vôli, ktorá je nepremožiteľná, nemá v úmysle tým vôbec poprieť slobodnú vôľu
človeka, ktorú ľudstvo dostalo od svojho Stvoriteľa spolu
s prirodzenosťou. To bola mylná interpretácia jeho odporcov, ktorý nesprávnym spôsobom vysvetľovali tieto jeho
vyjadrenia, akoby išlo o fatalizmus, dve antitézy alebo
akoby Božia vôľa zvíťazila nad ľudskou. Hipponský biskup predstavil ťažký argument, ktorý sa v tomto prípade
netýka milosti, ale univerzálneho plánu Božej prozreteľnosti, ktorý nemôže byť eliminovaný ani ľudskou slobodnou vôľou. Totiž, ak človek slobodne porušuje Boží zákon
svojimi hriechmi, vzďaľuje sa od poriadku lásky a následne vstupuje do poriadku spravodlivosti, kde hriešnik je potrestaný, aby sa opätovne nastolil narušený poriadok. Boh
koná v srdciach ľudí prostredníctvom svojho Ducha, môže
23. V týchto dvoch použitých príslovkách sv. Augustína našli niektorí jeho odporcovia, medzi ktorými bol aj Jansen, svojho trójskeho
koňa. Spomínané príslovky nemajú však svoj význam, ktorý je im prisúdený, ale musia byť čítané v kontexte diela. Nejedná sa o nepremožiteľnosť milosti voči vôli, akoby milosť a vôľa boli dve antitézy. Takáto
bola totiž pelagiánska pozícia. Ale ide o vôľu, podporovanú Božou milosťou, ktorá koná bez toho, aby sa odchýlila od cesty dobra (indeclinabiliter) a bola prekonaná silami zla (insuperabiliter). Jedným slovom
môžeme povedať, že ide o vôľu, ktorá koná v plnej slobode. Text sa zameriava na slobodu a nie na prirodzenosť milosti. Porov. Trapè, A.: Introduzione generale. In: Grazia e Libertà, Trapè, A.-Palmieri, M.-Monteverde, F. (ed.), (NBA XX), Roma : Città Nuova 1987, s. LXXIII-LXXIV. Podľa Augustína milosť je auxilium vo vzťahu k ľudskej vôli, teda
je možnosťou slobody. Nemôže byť tu teda reč o zrušení slobody alebo
o tom, že niečo sa deje na jej úkor. Boh a človek nie sú postavení proti
sebe, ktorí žiaria na ich príslušnú moc vôle, ako to videli pelagiáni. Ale
práve naopak sú to dvaja priatelia, ktorí sa hľadajú a pomáhajú si v dimenzii lásky (dilectio): Boh a človek, milosť a sloboda. Porov. Bosio, G.Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli IV e V, vol. IV, s. 70 a 89.
24. Porov. De correptione et gratia 12,37-38, s. 171-173; porov. aj 1,2
– 2,3, s. 117 – 119; 2,4, s. 121; 10,27, s. 157; 11,31, s. 161; 12,35, s. 167 –
169; 13,42, s. 179; Epistola 194,2,3, s. 263; Augustín, Epistola 214,4. In:
Le lettere, vol. III, Carrozzi, L. (ed.), (NBA XXIII), Roma : Città Nuova 1974, s. 549; Augustín, Epistola 215,8. In: Le lettere, vol. III, Carrozzi, L. (ed.), (NBA XXIII), Roma : Città Nuova 1974, s. 559 – 561. Definícia milosti môže byť aj takáto: milosť je to, čo udeľuje vôli nielen
silu chcieť dobro, ale zároveň aj silu uskutočniť dobro. Táto dvojitá sila
sa stáva aj samotnou definíciou slobody. Porov. Gilson, E.: Introduzione allo studio di Sant’Agostino, (Collana di Filosofia 12), Genova : Marietti 19984
, s. 185.
25. Porov. De correptione et gratia 7,14, s. 137.
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zmeniť kohokoľvek z nolente na volente, bez toho, aby zobral človeku jeho slobodnú vôľu a bol pôvodcom akéhokoľvek zla. Toto Božie konanie zostane pre nás ľudí zahalené hlbokým tajomstvom, ale vždy Božie súdy, a tento princíp Augustín zdôrazňuje a neustále opakuje, sú absolútne spravodlivé.
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SIEDME PRIKÁZANIE
II. časť
The seventh commandment
The seventh commandment that condemns people stealing and thefts particularly helps to protect the poor who are
suffering the most by not respecting this commandment. This study shows that Old Testament and New Testament
texts of Sacred Scripture were always on the side of the poor and oppressed. The Bible teaches about the universal
determination of the goods, because God created the world for all people. Jesus Christ, who teaches us by his life
and doctrine on what our relation to God, neighbor and created things should be, fulfills the seventh commandment
perfectly.

Úvod
Svätý Otec František neustále vyzýva celý svet k láske
a ochrane chudobných. Jeho slová sú hlboko zakorenené
v Biblii a tradícii Cirkvi, ktorá je zhrnutá v rámci siedmeho prikázania. Táto štúdia v prvej časti skúma ochranu chudobného v starozákonných i novozákonných biblických textoch, ktoré Cirkev neustále rozvíja. S tým je úzko
spojená aj náuka o univerzálnom určení vecí, ktorou sa zaoberá druhá časť štúdie. Naplnenie siedmeho prikázania
nachádzame v živote a učení Ježiša Krista, čomu je venovaná záverečná časť tejto štúdie.
Láska k chudobnému a ochrana chudobného
Legislatívne texty Svätého písma, keďže berú za samozrejmé dobrotu vlastníka vecí, starajú sa o ochranu chudobného, ktorý nič nemá. V sobotňajšom roku chudobný
môže zbierať plody, ktoré zem spontánne produkuje. Pri
zbere žatvy sa prikazuje žencovi, aby nepozbieral všetko,
aby nezbieral padnuté klasy a pri vinobraní, aby sa nevracal do vinice, aby chudobní mohli pozbierať to, čo im Boh
rezervoval. Boh je ochranca tých, ktorí sa nemôžu brániť
(cudzinec, vdova, sirota).
V knihe Exodus čítame: „Kto prináša obetu bohom,
okrem jedinému Pánovi, prepadne kliatbe smrti! Cudzinca nebudeš napádať a utláčať, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine! Vdove a sirote nebudete krivdiť!
Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie, vzbĺkne môj hnev a pobijem vás mečom. Potom budú vaše ženy vdovami a vaše deti sirotami.
Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je
pri tebe, peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač! Nebudeš od neho žiadať úroky! Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka!“
(Ex 22, 20 – 26).
A kniha Deuteronómium hovorí: „Neprekrúcaj právo
cudzinca a siroty, ani neber vdove odev do zálohu! Pamä-
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taj, že si ťažko robil v Egypte a že ťa odtiaľ vyviedol Pán,
tvoj Boh. Preto ti nariaďujem, aby si robil toto: Keď budeš
kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa
vziať si ho, ale nechaj ho cudzincovi, sirote a vdove, aby
ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každom podujatí tvojich rúk.
Keď budeš oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo
na strome, ale necháš to cudzincovi, sirote a vdove. Keď
budeš oberať svoju vinicu, nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostanú cudzincovi, sirote a vdove! Pamätaj, že aj ty
si bol otrokom v Egypte, a preto ti prikazujem, aby si toto
robil“ (Dt 24, 17 – 22).
Proroci povstávajú proti samotným príčinám, ktoré
vedú k otroctvu, ako je hromadenie vecí, ktoré nechávajú
najslabších bez základných prostriedkov živobytia a nútia
ich predať mocným samých seba. Deportácia celých národov, aby boli použité na nútené práce, je niečo, čo kričí k nebu: „Toto hovorí Pán: «Pre tri hriechy Gazy, ba pre
štyri – neodvolám to: pretože odviedli všetkých do zajatia,
aby ich vydali Edomu, vrhnem oheň na múry Gazy a strávi jej paláce. [...] Pre tri hriechy Týru, ba pre štyri – neodvolám to: pretože vydali všetkých zajatcov Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu, vrhnem oheň na múry Týru
a strávi jeho paláce»“ (Am 1, 6 – 10). Strhujúce sú slová Jeremiáša proti tým, ktorí sa rozhodli oslobodiť svojich sluhov, ale potom svoje rozhodnutie zmenili a neoslobodili
ich (porov. Jer 34, 8 – 22).
Stonanie otrokov sa dostane až k Bohu, ako sa dostal
k nemu nárek Izraelitov v Egypte. Izrael, ktorý skúsil tvrdosť otroctva a Božiu zachraňujúcu dobrotu, vie, že Boh
sa zľutuje nad volaním chudobného a povstane ako záchranca proti utláčateľom. Siedme prikázanie to v liturgii
neustále pripomína.
Láska k chudobným nie je zlučiteľná s nezriadenou
láskou k bohatstvu ani s jeho egoistickým používaním:
„A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza
bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Na-
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hromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa, mzda,
ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí.
A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi
ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje“ (Jak 5, 1 – 6).
Napriek veľkému pokroku umožnenému modernými výrobnými prostriedkami fenomén chudoby preniká aj našu spoločnosť, pred čím si nemôžeme zavrieť oči.
Hoci moderné systémy sociálnej istoty, ktoré sú zavedené
v mnohých štátoch, garantujú každému právo na zabezpečenie základných potrieb, je tiež pravda, že neodstránili chudobu.
Jednak preto, že jednoduchá legálne garantovaná asistencia je v mnohých prípadoch nedostatočná, ale aj preto,
že na miesto starej chudoby nastúpila nová, takzvaná postmaterialistická chudoba, ktorá zraňuje najslabších a bezbranných, ako sú osamotení a nesamostatní starci, obete alkoholu, drog a aidsu, opustení zomierajúci, mentálne postihnutí a neprispôsobiví, deti, ktoré sú obeťami fyzického alebo psychického násilia, dievčatá–matky a rozbité rodiny. Fenomén masovej migrácie z juhu na sever
predkladá chudobu v nevídanej miere. Tak sa dnes zostruje nové odsúvanie na okraj spoločnosti.
Okrem materiálnej chudoby je tu aj duchovná chudoba (kultúrna a náboženská),1 ktorá rastie s rastom sekularizovanej dominantnej kultúry a prejavuje sa ako nuda,
úzkosť, strach, strata zmyslu života, zúfalstvo. Preto sú aj
dnes veľmi aktuálne Ježišove slová: „Chudobných máte
vždy medzi sebou“ (Jn 12, 8). Ako každá doba, aj dnešná,
má svoju chudobu, ktorú si treba všímať a snažiť sa ju
odstraňovať skutkami telesného a duchovného milosrdenstva.2
Láska k chudobným je prvotným a privilegovaným prejavom lásky, ktorá pramení z Ježišových slov a jeho svedectva, ktoré Cirkev vždy ohlasovala ako požiadavku vernosti evanjeliu.3 Ján Pavol II. hovorí: „Láska Cirkvi k chudobným [...] patrí k jej trvalej tradícii.“4 Nejde teda o strategické alebo taktické rozhodnutie diktované sentimentálnym či filantropickým súcitom, ale o rozhodnutie, ktoré
vyplýva z evanjelia lásky a z jeho svedectva. Láska k chudobným najlepšie ukazuje Kristovu lásku, ktorá pripodobňuje kresťana chudobnému Kristovi a v nej sa nám Kristus
stáva veľmi blízkym. Táto vernosť Kristovmu evanjeliu

1. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2444.
2. Porov. tamže, č. 2447.
3. Porov. tamže, č. 2444.
4. Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 57.

Martin Koleják

dnes vedie Cirkev k prednostnej láske k chudobným.5 Môžeme ju teda poznať ako Cirkev chudobných.6
Táto milosrdná láska je evanjeliovou čnosťou, ktorá
oslobodzuje od majetku. Ide o oslobodenie od nezriadenej
lásky k bohatstvám alebo od ich sebeckého používania7
a o slobodu pre dar, pre nezištnú disponovanosť zohnúť sa
k všetkým ľudským biedam a zmierňovať ich.8
Nejde len o príležitostnú almužnu. „Dávať almužnu
chudobným je [...] jedným z hlavných svedectiev bratskej
lásky; je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu.“9 Nie je to urýchlené obdarovanie núdzneho odrobinkami. Biblická eleemosyne je základom a zdrojom milosrdenstva (èleos), srdca plného lásky pripraveného zmierniť biedu, ktorá trápi blížneho. Ide predovšetkým o výsadu Boha, ktorý „je milostivý a láskavý“ (Ex 34, 6), „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), ktorého eleemosyne voči
človeku sa odráža v jeho almužne voči chudobnému.
Pokiaľ ide o nevyhnutné veci pre život, almužna chudobnému je skôr požiadavkou spravodlivosti ako skutkom
lásky. Nemôžeme dávať chudobnému ako dar to, na čo má
právo. „Svätý Ján Zlatoústy to dôrazne pripomína: «Nepodeliť sa s chudobnými znamená okrádať ich a pripravovať ich o život;... nevlastníme svoje, ale ich veci.» «Najprv
treba zadosť učiniť požiadavkám spravodlivosti, aby sa
nedávalo ako dar lásky to, čo sa má povinne dať už z dôvodu spravodlivosti.» «Ak dávame chudobným, čokoľvek
potrebujú, nedávame im svoje [veci], ale im vraciame ich
[veci]. Skôr splácame dlh spravodlivosti, ako by sme vykonávali skutky milosrdenstva.»“10 Spravodlivosť je prvou
požiadavkou lásky. Spravodlivosť voči chudobnému, prameniaca z dobrého srdca je tiež prejavom lásky.11
Univerzálne určenie vecí
Človek má dôstojnosť subjektu, a nie objektu, má hodnotu cieľa, nie prostriedku. To zahrnuje, že všetko je pre
človeka: stvorené veci, celá „zem s jej zdrojmi.”12 Nie je
človek pre veci, ale veci sú pre človeka. Biblické rozprávanie o stvorení človeka uprostred toľkých materiálnych
vecí ukazuje, že stvorené veci majú slúžiť človekovi.

5. Porov. Ján Pavol II., encyklika Sollicitudo rei socialis, č. 42; Ján
Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 57.
6. Porov. Ján Pavol II., encyklika Laborem exercens, č. 8.
7. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2445.
8. Porov. tamže, č. 2443, 2449.
9. Tamže, č. 2447.
10. Tamže, č. 2446.
11. Porov. M. Cozzoli, Il settimo comandamento, in Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, Casale Monferrato 2003, s. 1106 – 1107.
12. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2402.
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To, že veci sú pre človeka, je základom dvojitého práva človeka nad nimi: práva užívať veci (poslúžiť si nimi)
a práva vlastniť veci (privlastniť si ich). Právo na užívanie
vecí je prvotné, pretože umožňuje každému človekovi mať
úžitok z bohatstiev zeme, aby mohol zadosťučiniť svojim
základným a primárnym potrebám. Preto „stvorené dobrá sú určené celému ľudskému pokoleniu.”13 Toto univerzálne právo na užívanie vecí odráža prvotné právo Boha:
Zem patrí Bohu, ktorý ju daroval všetkým, aby každý človek mohol užívať nevyhnutné veci. Koncil učí: „Boh určil zem so všetkým, čo obsahuje, na užívanie všetkým ľuďom a národom, takže všetci majú mať rovnakú účasť na
stvorených dobrách, vedení spravodlivosťou, sprevádzanou láskou. Akékoľvek by boli formy vlastníctva, v súlade
so zákonodarstvom štátov podľa rozličných a meniacich
sa okolností, vždy treba brať zreteľ na toto všeobecné určenie bohatstiev.“14 Pripomína to aj Ján Pavol II.: „Boh dal
zem celému ľudskému pokoleniu, aby živila všetkých jeho
členov bez toho, žeby bol niekto vylúčený alebo uprednostnený. V tom je koreň všeobecného určenia pozemských majetkov.“15
Za účelom obrábania zeme a zbierania jej plodov si ju
ľudia privlastňujú a delia medzi sebou. Ján Pavol II. hovorí: „Zem však nevydáva svoje plody bez osobitnej odpovede človeka na Boží dar, teda bez práce. Človek prácou, používajúc svoj um a slobodu, si ju podriaďuje a robí svojím
dôstojným príbytkom. Takto si privlastňuje tú časť zeme,
ktorú si nadobudol prácou. Tu je pôvod súkromného vlastníctva.”16 Tu máme právo na vlastnenie, ktoré umožňuje
privlastniť si veci, užívať ich a zveľaďovať. Je to podmienka a garancia slobody a dôstojnosti osôb.17
Vlastnenie vecí je druhotným a odvodeným právom,
a preto je podriadené prvotnému univerzálnemu právu na
užívanie vecí. Toto je zlaté pravidlo spoločenského správania a prvá zásada celého spoločensko-etického poriadku.18 To znamená, že veci, ktoré sa stali vlastníctvom človeka, nikdy nestrácajú svoje univerzálne určenie. Zvlášť
s vecami určenými na užívanie a konzumáciu sa treba
v každom prípade podeliť s tými, ktorí sú v núdzi. Produktívne veci – či už materiálne, ako pozemky, podniky,
farmy, alebo nemateriálne, ako umenie a poznanie – treba
spravovať tak, aby sa uchránila ich sociálna funkcia a aby
boli nástrojom solidarity, „aby ich výnos osožil čo najväčšiemu počtu ľudí.“19 Druhý vatikánsky koncil v Gaudium et spes vyhlasuje: „Človek [...] má považovať veci,
ktoré oprávnene vlastní, nielen za svoje, ale aj za spoloč13. Tamže, č. 2402.
14. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 69.
15. Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 31.
16. Tamže.
17. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2402.
18. Porov. František, encyklika Laudato si’, č. 93.
19. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2405.
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né v tom zmysle, aby mohli byť na osoh nielen jemu, ale aj
iným.“20 A Katechizmus Katolíckej cirkvi upresňuje: „Právo na súkromné vlastníctvo, ktoré niekto spravodlivo získal alebo dostal, neruší pôvodné darovanie zeme celému
ľudstvu.“21 Pius XI. zdôraznil: „Zo samotného charakteru vlastníctva [...] vyplýva, že v tejto veci ľudia musia mať
ohľad nielen na vlastný prospech, ale takisto na spoločné
dobro. Podrobné a okolnostiam primerané určenie týchto
povinností, pokiaľ nie sú už dané samou prirodzenosťou,
je úlohou verejnej moci.“22 Najmä nadbytočný zisk nie je
ponechaný ľubovôli príjemcu. Má prísnu povinnosť použiť ho spoločensky prospešným spôsobom, napríklad tak,
že ho vynaloží na dobročinné účely, vytvorí nové pracovné príležitosti alebo ho inak užitočne využije.23
Vlastníctvo, ktoré človek nadobúda a zveľaďuje, teda
nemá slúžiť len na garantovanie vlastných životných podmienok, ale aj na starosť o vlastnú rodinu, o potreby civilnej spoločnosti a tých, ktorí sa nachádzajú v stave ťažkej nevyhnutnosti. Tak sa človek stáva správcom Prozreteľnosti.24 To, čo vlastní, mu podľa práva patrí, ale samo
o sebe mu bolo len zverené. Pred Bohom nie je vlastníkom, ale správcom. Previnil by sa, ak by bol svojvoľným
správcom, ktorý by neprinášal ovocie, alebo by ho zneužíval.
Právo na vlastnenie vecí je teda podriadené všeobecnému právu na ich užívanie, čo okrem iného rieši možné konfliktné prípady v prospech práva na užívanie. Taký
je predovšetkým „prípad zjavnej a naliehavej potreby,
keď jediným prostriedkom, ako uspokojiť bezprostredné
a základné potreby (jedlo, prístrešie, odev a pod.), je mať
k dispozícii a použiť cudzie dobrá.“25 „Kto však je v krajnej núdzi, má právo zadovážiť si, čo je nevyhnutné, z bohatstva iných.“26 Platí tu stará axióma: „V prípade extrémnej núdze je všetko spoločné.“27 Ďalej ide o prípady, kedy
spoločné dobro vyžaduje vyvlastnenie privátneho majetku, po predchádzajúcom odškodnení.
Nad vyváženým používaním tohto dvojitého práva má
bdieť zákonná štátna spravodlivosť, tak uzákonením požiadaviek, ako aj rozsudzovaním konfliktov a kontroverzií.28

20. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 69.
21. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2403.
22. Pius XI., encyklika Quadragesimo anno, č. 49.
23. Porov. tamže, č. 50 nasl.
24. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2404.
25. Tamže, č. 2408.
26. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 69.
27. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, IIa IIae, q. 66, a. 7.
28. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2406, 2431.
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Medzi súkromným vlastníctvom vecí a ich univerzálnym určením často nie je požadovaný súlad. História ľudstva ukazuje narušenie tohto súladu. Život národov potvrdzuje, že tento prvotný plán sa roztrieštil veľmi rýchlo. Príčiny nerovnosti vo vlastnení materiálnych dobier
sú mnohoraké. Niektorí pracujú, iní zaháľajú, jedni lúpia
a iní sú obdarovaní, jedni kradnú a iní sa nezištne delia,
jedni si veci šetria, druhí majetok premrhajú, dedenie majetku je často veľmi nespravodlivé atď. Môžeme z tohto
pozorovať neustále pôsobenie hriechu vo svete, ale aj pôsobenie Božej milosti. V celej histórii ľudstva bolo veľa
nespravodlivosti, pretože sa ukazujú zjavné sociálne nespravodlivosti, ktoré radikálne protirečia pôvodnému Božiemu plánu. Ján Pavol II. pozoroval: „Jedna z najväčších
nespravodlivostí moderného sveta je práve v tom, že je
pomerne málo tých, čo vlastnia mnoho, ale veľmi veľa je
tých, čo nemajú skoro nič.“29
Oproti veľkým sociálnym rozdielom a nespravodlivostiam, ktoré existovali v rôznych národoch, vo vyvolenom
izraelskom národe tieto rozdiely medzi bohatými a chudobnými boli menšie. Mnohé zákony bdeli nad spoločným dobrom, ako zákon o ochrane mzdy (porov. Dt 24,
14 – 15), o zákaze pôžičky na úrok (porov. Ex 22, 24 –
25), o ochrane sirôt a vdov (porov. Ex 22, 21 – 23), o starostlivosti o cudzincov a cestujúcich (porov. Ex 22, 20)
atď. Treba myslieť predovšetkým na zákony, ktoré riadili
vlastnícke právo, ako zákon o „sobotňajšom roku“ (porov.
Ex 23, 10 – 11; Lv 25, 1 – 7) a zákon o „jubilejnom roku“
(porov. Lv 25, 8). Tieto dispozície spôsobili, že Izraeliti sa
vyhli tomu, aby niekto nazhromaždil veľké vlastníctvo,
a okrem toho, aj keď tieto zákony už prestali platiť, duch,
ktorý ich inšpiroval pomohol zmierňovať rozdiely medzi
chudobnými a bohatými.
V Novom zákone neexistuje také podrobné zákonodarstvo, ale Ježišovo učenie o rizikách spojených s bohatstvom a uskutočňovanie nového prikázania lásky pomohlo prvým kresťanským komunitám k veľmi štedrému deleniu dobier (porov. Sk 4, 32). Apoštolské spisy sú
plné odsúdenia lakomstva a chamtivosti (porov. Kol 3, 5; 1
Tim 6, 17). Robili sa zbierky na pomoc cirkvám, ktoré boli
v núdzi (porov. 2 Kor 9, 1 – 13). Nechýbajú ani texty, ktoré odsudzujú nespravodlivosti v prvých kresťanských komunitách (porov. Jak 2, 2 – 4).
To isté učenie opakovane nachádzame v spisoch cirkevných otcov, ktorí sa stretali so sociálnymi nerovnosťami
vo svojej dobe. Svedectvá sú veľmi početné. Stačí spomenúť Laktanciov text, ktorý veľmi presne vykladá katolícku náuku o súkromnom vlastníctve a o sociálnom význame vlastníctva: „Boh zveril zem spoločne všetkým ľuďom, aby všetci užívali dobrá, ktoré produkuje v hojnosti,
a nie preto, aby si každý s bezzubým lakomstvom vymá-

29. Ján Pavol II., encyklika Sollicitudo rei socialis, č. 28.
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hal všetko pre seba, ani nie preto, aby niekto ostal zbavený
toho, čo zem produkuje pre dobro všetkých. Z tohto však
nemôžeme odvodiť, že neexistuje absolútne žiadny privátny majetok. Keď hovoríme, že všetky veci boli spoločné, používame analogické vyjadrenie, aby sme poukázali na veľkodušnosť prvých ľudí, ktorí nezadržovali ovocie
zeme pre seba, ale pripúšťali chudobných, aby mali účasť
na ovocí ich práce.“30
V posledných desaťročiach sa pápeži veľmi často venovali náuke o spoločnom poslaní dobier. Táto náuka je jedným z centrálnych bodov sociálnej náuky Cirkvi a nachádzame ju v mnohých pápežských textoch od Leva XIII.
až po Františka. Katolícka cirkev tak odpovedá na problémy priemyselnej revolúcie, keďže marxizmus a radikálny
kapitalizmus ponúkali falošné odpovede na jej problémy.
Priemyselná revolúcia totižto nepriniesla len veľký technický pokrok, ale je s ňou spojené zväčšovanie sa rozdielov medzi bohatými a chudobnými.
Marxizmus a jeho praktické uskutočňovanie (komunizmus) radikálne postavili otázku „súkromného vlastníctva“, dokonca rozhodne popreli jeho dovolenosť. Veľmi
rýchlo všetok súkromný majetok „skolektivizovali“, čiže
vyvlastnili a zmenili na spoločné vlastníctvo. Praktický
dôsledok tejto ideológie bol, že ak všetko patrí všetkým,
každý sa to snaží použiť pre seba. V „ekonomike potrieb“,
akú praktizovali komunisti, sa „krádež“ stala nevyhnutnosťou na „prežitie“. Morálna citlivosť tak bola vážne poškodená.
Na druhej strane systém liberálneho kapitalizmu pripísal absolútnu hodnotu súkromnému vlastníctvu a snažil sa
oslobodiť od každej formy spoločenského záväzku. Najvyšším kritériom sa stalo zmaximalizovanie ziskov bez
akejkoľvek pozornosti na spoločenský rozmer všetkých
materiálnych a duchovných dobier.
Katolícka sociálna náuka, ktorá bola vypracovaná ako
odpoveď na priemyselnú revolúciu, odmieta obidve pozície ako mylné. Proti komunizmu silno bráni prirodzené
právo človeka na súkromné vlastníctvo. Proti kapitalizmu
pripomína, že vlastnenie dobier neprináša absolútne právo na ich vlastnenie. Vlastnenie má zo svojej prirodzenosti v sebe isté limity.
Ak je sociálna povaha vlastníctva zanedbávaná, ľahko sa môže stať príčinou sociálnych nepokojov a vážnych
neporiadkov. Je skutočne neprijateľné, aby niekto upieral
svoj nadmerný majetok spoločenstvu, ktoré ho potrebuje.
Koncil pripomína: „Najmä v hospodársky menej rozvinutých krajinách, kde je naliehavo potrebné využiť všetky
prostriedky, vážne ohrozujú verejné dobro tí, ktorí nechávajú nevyužité svoje bohatstvá alebo pripravujú svoje spo30. Laktancius, Istituzioni divine, citované z A. Fernández, Teologia morale speciale. Catechesi teologica, Milano 2011, s. 179.
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ločenstvo o materiálne či duchovné prostriedky, na ktoré
je odkázané.“31 Vlády majú oprávnenie požadovať sociálne zmysluplné využitie majetku ležiaceho ladom.
Dôsledkom univerzálneho určenia stvorených vecí je aj
to, že každý človek má právo na minimálny podiel na pozemských statkoch, a to bez ohľadu na cudziu ľubovôľu.
Platí to zvlášť pre všetky osoby ochotné pracovať, ktoré
bez vlastnej viny pracovať nemôžu, pretože sú nezamestnané, choré alebo inak hendikepované. Preto je potrebné
vytvoriť taký poriadok vlastnenia, ktorý umožní primeranú účasť všetkých na pozemských statkoch podľa osobného povolania každého jednotlivca.32
Dnes treba nanovo zmieriť právo na súkromné vlastníctvo s jeho sociálnym určením. Znova treba oživiť vieru
v Stvoriteľa, ktorý je na počiatku všetkého.33 Jemu všetko patrí. To, že dobrá zeme sú určené pre všetkých ľudí si
dnes začíname znova uvedomovať prostredníctvom úvah
o spoločnom ekologickom určení zeme. Vzduch a voda,
prírodné prostredie a priestor v ktorom žijeme, sú spoločné všetkým a všetkým sú zverené. Ich poškodenie a zničenie sa týka všetkých.34
Jozef Ratzinger v jednej odpovedi vysvetľuje: „Učenie
o univerzálnom určení dobier je nielen krásnou myšlienkou, ale tá musí aj fungovať. Patrí k nej aj poznatok, že
jednotlivec potrebuje uspokojiť svoj okruh základných životných potrieb, a preto musí v oblasti vlastníctva panovať poriadok, ktorý má každý rešpektovať. Tu, samozrejme, vzniká veľký nárok na sociálne zákonodarstvo, ktoré musí primerane obmedzovať zneužívanie vlastníctva
a kontrolovať ho.
V súčasnosti vidíme veľmi zreteľne, ako často sa ľudia
sami ničia, keď žijú iba pre svoj majetok, pre veci, ako
sa v nich topia a ako sa im majetok stáva božstvom. Ten,
kto sa napríklad poddá zákonom burzy, fakticky nemôže ani na nič iné myslieť. Prejaví sa sila, akou vládne svet
vlastníctva nad človekom. Čím viac ľudia majú, tým viac
sa dajú zotročovať, lebo musia svoj majetok stále chrániť
a rozmnožovať.
Problémy s vlastníctvom možno zreteľne vidieť aj v narušených vzťahoch medzi takzvaným Prvým a Tretím
svetom. Tu už vlastníctvo nie je podriadené univerzálnemu určeniu dobier tak, ako má byť. Aj tu sa musia nájsť
právne formy, aby sa udržal alebo našiel poriadok.

31. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 65.
32. Porov. K.-H. Peschke, Křesťanská etika, Praha 2004, s. 587.
33. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2042.
34. Porov. A. Fernández, Teologia morale speciale. Catechesi teologica, Milano 2011, s. 177 – 180; Ch. Schönborn, Scegli la vita, Milano
2000, s. 138 – 140.
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Teda vidíte, ako sa za slovami o rešpektovaní cudzieho vlastníctva ukazuje obrovská ťarcha skutočnosti. Týka
sa obidvoch vecí, jednak zabezpečenia toho, aby každý
dostal, čo potrebuje pre život (a bol v tom rešpektovaný),
ale aj zodpovednosti, že bude svoj majetok používať tak,
aby to neprotirečilo celkovému poslaniu stvorenia a láske
k blížnemu.“35
Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že siedme
prikázanie „vzhľadom na spoločné dobro vyžaduje, aby
sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné vlastníctvo. Kresťanský život sa snaží zameriavať
dobrá tohto sveta na Boha a na bratskú lásku.“36
Kristus privádza k plnosti Boží príkaz
V Ježišovom hlásaní vzťah medzi človekom a vecami
nadobúda novú a hlbšiu interpretáciu. V Kristovi prikázanie Nepokradneš dosahuje dokonalosť: „Už niet Žida ani
Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo
vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi“ (Gal 3, 28).
Pred Bohom niet rozdielov medzi ľuďmi. Kristus zbúral všetky bariéry, ktoré ich rozdeľovali. Sloboda v Boha,
v Ježišovi Kristovi, je ponúknutá všetkým ľuďom. „Túto
slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva“ (Gal 5, 1).
V kresťanských komunitách sa stretajú ako bratia všetky
údy jedného mystického tela, ľudia rôzneho spoločenského postavenia.
Sloboda, ktorú nám Boh dáva v Kristovi, je darom Božieho adoptívneho synovstva: „Tak aj my, keď sme boli
maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo
ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli
pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho
Syna a on volá: «Abba, Otče!» A tak už nie si otrok, ale
syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič“ (Gal 4, 3 – 7; porov. Rim 8, 14 – 17).
Spoločenstvo s Kristom prostredníctvom viery nás robí
Božími synmi a zároveň bratmi a sestrami, vykúpenými
Kristom. Kresťan, oslobodený Kristom, nechápe slobodu
ako príležitosť k roztopašnosti. Je slobodný pre službu, na
prvom mieste Bohu, ktorému patrí a potom blížnemu (porov. Gal 5, 13). Pavol teda môže povedať Filemónovi ohľadom sluhu Onezima, ktorý od neho ušiel: „Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata, milé-

35. J. R atzinger, Boh a svet. Viera a život dnes. Rozhovor s Petrom
Seewaldom, Trnava 2002, s. 146 – 147.
36. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2401.
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ho najmä mne – a o čo viac tebe – i podľa tela aj v Pánovi“ (Flm 1, 15 – 16).

počul toto slovo [„Predaj, čo máš a nasleduj ma!“], odišiel
smutný, lebo mal veľký majetok“ (Mt 19, 22).

Aj keď pretrvávajú predchádzajúce sociálne vzťahy,
kresťanský pán a otrok žijú ako bratia v službe toho istého Pána. Kristus je jediný Pán pánov a otrokov. Preto im
svätý Pavol hovorí: „Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. [...] Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné;
veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!“ (Kol 3, 22 – 4, 1).

Nasledovať Ježiša, ktorý nemá kde hlavu skloniť, je nezlučiteľné s pripútaním sa k majetkom. Ježiš, ktorý pozná srdce človeka, vie, že túžba po majetku je nenásytná
a vysušuje vieru od koreňa, pretože dáva vidieť život tam,
kde ho niet: „Ktosi zo zástupu mu povedal: «Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.»
On mu odvetil: «Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?» A ostatným povedal: «Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď
má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho,
čo má»“ (Lk 12, 13 – 15).

To isté opakuje v liste Efezanom: „Otroci, poslúchajte
pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako
ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane
od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete,
že aj ich, aj váš Pán, je v nebi a on nenadŕža nikomu“ (Ef
6, 5 – 9; porov. Tít 2, 9; Rim 6, 15 nasl.).
Vo svojej Reči na vrchu Ježiš privádza siedme prikázanie k plnosti, ukazujúc pravé bohatstvá, ktoré treba zhromažďovať. Predpisuje umiernené používanie vecí a upozorňuje na riziká, ktoré prináša ich vlastnenie: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia
a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte
poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji
nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude
aj tvoje srdce” (Mt 6, 19 – 21). A uzatvára túto reč o používaní vecí tohto sveta vážnym napomenutím: „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). Potom Ježiš učí ako si zaobstarávať a starať
sa o materiálne veci (porov. Mt 6, 25 – 34).
Tieto Ježišove slová prinášali prekvapenia od začiatku kresťanstva až po naše dni. Ježiš odpovedal na otázky,
ktoré tieto slová vyvolávajú: „«Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám:
Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do
Božieho kráľovstva.» Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: «Kto potom môže byť spasený?» Ježiš sa
na nich zahľadel a povedal im: «Ľuďom je to nemožné, ale
Bohu je všetko možné»“ (Mt 19, 23 – 26).
Pred týmito slovami farizeji – v tom čase i všetkých čias
– „ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu“ (Lk 16,
14), neprijali jeho slová a slová učeníkov. Ak by človek
chcel spojiť vieru a túžbu po majetku, ostane odmaskovaný a neexistuje iný liek, ako rozhodnúť sa pre Krista alebo sa od neho vzdialiť so smútkom v duši: „Keď mladík

Riziko bohatstva spočíva v iluzórnej istote, ktorú dáva
človeku, vedie k bláznivému honobenie majetku bez toho,
aby bol človek bohatý pred Bohom, mysliac si, že si môže
zabezpečiť život hojnosťou majetku (porov. Lk 12 ,13 –
21). „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju
dušu?!” (Mt 16, 26).
Zrieknuť sa vecí pre Krista a evanjelium s radosťou je
viditeľným znakom kresťanskej nádeje v novú zem, nádejou vo večné dedičstvo v Nebeskom kráľovstve: „Ak ste
teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde
Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie
na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť
a lakomstvo, čo je modloslužba!” (Kol 3, 1 – 5).
Kresťan nasleduje Krista, ktorý „hoci bol bohatý, stal
sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9), a preto prežíva autentickú lásku, hľadajúc nie vlastné záujmy, ale záujmy iných (porov. 2 Kor
8, 8). Jeho prvou starosťou je hľadať Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť, pretože vie, že ostatné dostane navyše, pretože jeho nebeský Otec vie, čo potrebuje. Len pohania, ktorí nemajú Boha za Otca sa znepokojujú kvôli jedlu
a odevu (porov. Mt 6, 25 – 34).
Peniaze, moc alebo prestíž – nielenže neponúkajú žiadnu výhodu v novom živote v Božom kráľovstve, ktoré hlásal Kristus, ale sú skôr prekážkou. Ježiš hovorí: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. [...] Ale
beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!“ (Lk 6, 20
– 24; Mt 5, 2 – 12).
Bohatstvo robí srdce ťažkým. Človek, ktorý upadne do
jeho sietí, stráca zmysel nezištnosti, lásky, stáva sa neschopným prijať evanjelium a nasledovať Ježiša Krista.
Stáva sa väzňom svojho bohatstva a svojho smútku a stráca Boží dar (porv. Lk 18, 18 – 30).
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Ako je teda ťažko, aby boháč vošiel do Božieho kráľovstva! Ale to, čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu (porov. Lk 18, 24 – 27). Boh je schopný zmeniť srdce človeka zo skaly na srdce z mäsa. Boh pomôže človeku odhaliť
skrytý poklad Božieho kráľovstva, cennú perlu, čo mu dá
zakúsiť toľkú radosť, že predá všetko, čo má, aby doňho
vstúpil (porov. Mt 13, 44 – 46). Zachej je toho svedkom
(porov. Lk 19, 1 – 10).
Kto stretne Krista a oblečie si nového človeka, stvoreného podľa Boha, zanechá predchádzajúci život, ako píše
apoštol: „Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech
pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať
núdznemu“ (Ef 4, 28). Bohu Otcovi sa zapáčilo dať nám
účasť na svojom kráľovstve. Preto Ježiš môže povedať:
„Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde
sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce” (Lk 12, 33 – 34).
Kristov učeník vie, že Boh počúva hlas chudobných.
Preto si robí priateľov s bohatstvom, aby mal orodovníkov
u Boha, aby ho tak prijal do večného domova (porov. Lk
16, 1 – 9). To je šikovný správca, ktorý si vie získať nebeské kráľovstvo so svojím bohatstvom. To zodpovedá zmýšľaniu podľa Božieho srdca, ako to vidíme už v knihe Deuteronómium: „Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán,
tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku, lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čoho má nedostatok. Daj
pozor, aby ťa nenadišla bezbožná myšlienka, žeby si si povedal: «Blízko je siedmy rok úľavy» – a odvrátil by si oči
od svojho chudobného brata a nepožičal by si mu, čo žiada; on by volal proti tebe k Pánovi a bol by to pre teba
hriech. Štedro mu daj a nerob nič ľstivé, keď mu budeš pomáhať v biede, aby ťa požehnával Pán, tvoj Boh, vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí. Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine“ (Dt
15, 7 – 11; porov. Lk 6, 30).37

Záver
Pokušenie urobiť z majetku modlu bolo a je neustále
veľmi silné. Materiálne dobrá, ktoré majú slúžiť človeku,
sa stávajú zdrojom vykorisťovania a nepriateľstva. Ak človek prestane hľadať Boha a uctievať si ho, začína hľadať
veci a uctieva ich ako božstvo. Hriech spôsobil, že sa človek odvrátil od Boh a pripútal sa k veciam. Je potrebné odvrátiť zrak od vecí a obrátiť sa k osobe Krista a osobe blížneho. Podmienkou spravodlivých majetkových vzťahov je
37. Porov. E. J. Heranández, Il decalogo. Dieci parole di vita, Napoli 2012, s. 215 – 221.
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rešpektovanie prikázania: Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého (porov. Mt 22, 37 – 39).
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Svedomie
Conscience
Conscience is judgment that assists in distinguishing right from wrong. Moral judgment derives from values or
norms. In psychological terms conscience is often described as feelings of remorse when a human commits actions
that go against his/her moral values and feelings of rectitude or integrity when actions conform to such norms. In
religious views is the conscience interpreted as a voice of God speaking in our heart. Ratzinger’s reflections show
that contemporary debates over the nature of conscience have deep historical and philosophical roots. He says
that a person is bound to act in accord with his conscience, but he makes it clear that there must be reliable, proven
sources for the judgment of conscience in moral issues, other than the subjective reflections of each individual.

Úvod
Pred nenápadnou silou mravného svedomia sa nás
zmocňuje údiv: jediná, neraz chudobná a bezbranná osoba
je schopná vzoprieť sa absolútnej moci kráľov, hrozbám
i vábeniam totalitných režimov a či tyranov a je ochotná
„zaplatiť“ aj tú najvyššiu cenu, cenu svojho života. Ako je
možné takéto správanie sa? Thomas Hobbes (1588 – 1679)
tvrdil, že túžba chrániť si život ako najvyššie dobro, ľuďom diktuje priľnutie k sociálnej zmluve a bezpodmienečné podrobenie sa moci štátu. Keby táto vízia bola pravdivá, obeta života ako protest proti tyranii štátu by bola
úplne nezmyselná a štát by nikdy neupustil od použitia násilia. Skutočnosť je však iná, nakoľko ľudia okrem fyzického života uznávajú ešte aj iné hodnoty.
Dosvedčuje to aj životný príbeh Tomáša Morusa, ktorý patril k tomu istému národu ako už spomínaný Hobbes.
V liste z dňa 17. apríla 1534 Morus svojej dcére Margaréte odôvodňuje odmietnutie nespravodlivej prísahy kráľovi Henrichovi VIII: „[…] v mojom svedomí to bol jeden
z prípadov, keď som bol poslušnosťou zaviazaný svedomiu
a nie kráľovi. Nech je názor iných ľudí akýkoľvek (ich svedomie a vzdelanosť by som si nenárokoval posúdiť), pre
mňa pravda leží na druhej strane. Ja som ju v svojom svedomí neskúmal ani unáhlene, ani povrchne, ale po dôkladnom hodnotení veci.“1
Hovoriac o svedomí, Morus sa v citovanom úryvku odvoláva na pravdu. V „otázkach svedomia“ vstupuje do hry
osobná pravda človeka, ktorá nie je výhradne „jeho“. Táto
pravda ho istým spôsobom presahuje, človek je len jej
správcom a či jej pokorným služobníkom.
Neraz sa zvykne rozlišovať medzi „pravdou Galileiho“
a „pravdou Sokratovou“. Tá prvá, keď je už raz poznaná
a dokázaná, nemusí byť viac potvrdzovaná ľudským správaním. Preto pravdepodobne by dnes nikto nevyčítal vedcovi, ak by nechcel položiť svoj život za nejaký objav v astrofyzike. Avšak ináč sa má vec s „pravdou Sokratovou“,
ktorá sa dotýka zmyslu ľudskej bytosti a odhaľuje jej au1. Morus, T.: Dopisy z vězení. Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2006, s. 83.

tentické dobro. Popierať túto pravdu – slovami alebo skutkami, ktoré sa jej protivia – znamená určitým spôsobom
popierať vlastné bytie, vlastnú identitu a vlastné dobro.2
Conscientia a vedomosť obsiahnutá vo svedomí
Tomáš Akvinský pri definovaní svedomia vychádza
z etymológie tohto slova: latinský termín conscientia je
odvodený od con-scire = spoluvedieť, vedieť zároveň. Hovorí, že svedomie je „aplikáciou poznania na určitý skutok“ (applicatio scientiae ad aliquem actum particularem).3 Tomáš nepovažuje svedomie za akúsi zvláštnu schopnosť duchovnej duše popri intelekte a vôli, ale za úkon
praktického rozumu – vychádzajúci z permanentnej dispozície, ktorá je prítomná vo všetkých ľuďoch: „Musí sa
povedať, že svedomie vlastne nie je mohutnosť, ale úkon.
A to vyplýva tak z pomenovania, ako aj z toho, čo sa podľa bežného spôsobu hovorenia svedomiu prideľuje. Svedomie totiž, podľa vlastného významu, zahŕňa zameranie poznania (vedomosti) na niečo (importat ordinem scientiae
ad aliquid), lebo svedomiu sa hovorí „vedomie s iným“
(conscientia dicitur cum alio scientia). Aplikácia vedomosti na niečo sa deje skrze nejaký úkon. Preto z pomenovania vyplýva, že svedomie je úkonom.“4
Vychádzajúc z aristotelovskej tradície, Tomáš tento proces chápe ako deduktívne uvažovanie sylogistického typu.
Uveďme si príklad: a) je zakázané kradnúť; b) skutok, ktorý sa chystám vykonať, by bol krádežou; c) je mi zakázané vykonať tento skutok.
Kvôli spresneniu pojmu svedomia je však rozhodujúce,
čo anjelský učiteľ myslí tou vedomosťou (scientia) v rámci svedomia (conscientia). Táto vedomosť má totiž tri roviny, ktoré označuje ako synderesis, sapientia a scientia.

2. Porov. Gorzyca, J.: Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2011, s. 164.
3. Tomáš A kvinský: De veritate, q. 17, a. 1.
4. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I, q. 79, a. 13.
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1. Najprv si všimnime synderesis, ktoré je poznaním
najvšeobecnejších mravne-praktických princípov.5 Samotné slovo synderesis vzniklo porušením jedného miesta v Hieronymovom komentári k Ezechielovi. Ide o pôvodné grécke slovo syneidesis, ktoré má približne rovnaký význam ako latinské conscientia. Cirkevný učiteľ vo
svojom komentári vysvetľuje, že štyri živé bytosti v proroctve predstavujú štyri schopnosti duše. Človek predstavuje schopnosť rozumovú, lev schopnosť hnevlivú, býk
zasa žiadostivú. Nakoniec orol je prisúdený štvrtej schopnosti, nachádzajúcej sa nad troma predošlými. Synderesis – podľa sv. Hieronyma (347 – 420) – zachováva človeka v pravde bytia a v správnosti konania, a to aj po hriešnom páde prvých rodičov v raji.
Vedomosť obsiahnutá v synderesis patrí praktickému
rozumu prirodzene; má teda (podobne ako mravný zákon u Kanta) apriórny charakter. Tomáš hovorí o prirodzenom habite; je teda nemenný a trvalý. Do latinčiny pôvodne grécke slovo synderesis býva prekladané ako conservatio (zachovanie) – základná mravná vedomosť zostáva zachovaná v každom človekovi. Táto vedomosť obsiahnutá v úkone svedomia funguje normatívne: prikazuje
dobro, eventuálne k nemu povzbudzuje (inclinare ad bonum) a zakazuje zlo, prípadne „reptá“ proti nemu (remurmurare malo). Termín synderesis je do latinčiny prekladaný ako conservatio (zachovanie); vedomie, že treba robiť
dobro a vyhýbať sa zlu je „zachované“ v každom človekovi. Obsahom synderesis sú tie „príkazy prirodzeného zákona, ktoré sú prvými princípmi ľudských skutkov“ (praecepta legis naturalis, quae sunt prima principia operum
humanorum).6 Zjavne tu má Tomáš na mysli dve veci: na
jednej strane všeobecnú mravnú vedomosť, že dobro je povinnosťou a zlo je zakázané; na druhej strane určité najvšeobecnejšie prikázania (napr. „Nezabíjaj!“ „Neklam!“,
„Pomáhaj druhým ľuďom v núdzi!“).
Zatiaľ čo Tomáš predkladá prevažne intelektualistickú
pozíciu ohľadom synderesis,7 jeho súčasník sv. Bonaventúra (1221 – 1274) tu zdôrazňuje charakter vôľový a citový. Tak ako rozum môže iba ak skrze vôľu pohnúť subjekt
ku konaniu, tak mravné svedomie hýbe k dobru skrze vôľový sklon, ktorým je práve synderesis. Zatiaľ čo v Hieronymovom komentári nájdeme výraz scintilla conscientiae
(iskra svedomia), v Bonaventúrovych textoch sa synderesis stáva stimul et igniculus (stimul a plamienok), teda is5. Porov. Tomáš A kvinský: De veritate, q. 16, a. 1.
6. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I-II, q. 94, a. 2, ad 2.
7. U Tomáša prevažuje intelektualistická vízia svedomia, hoci v Teologickej sume, I, q. 79, a. 12 sa zmieňuje aj o tom, že vďaka synderesis
človek nielen poznáva základnú praktickú pravdu, ale vôľa sa aj neustále nakláňa ku konaniu dobra.

30

Nové Horizonty

Jozef Uram

krička, ktorá zapaľuje a neustále aktivizuje vôľu smerom
k dobru – a nikdy nemôže vyhasnúť.8
Hovoriac o synderesis, neraz sa môžeme stretnúť aj
s pomenovaniami, ako „habituálne svedomie“, „základné
svedomie“ a či „pôvodné svedomie“. Joseph Ratzinger tu
používa platónsky koncept, vyjadrený termínom anamnéza. Odvoláva sa pritom na slová sv. Pavla z druhej kapitoly Listu Rimanom: „A keď pohania, ktorí nemajú zákon,
od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa
navzájom obviňujú alebo i bránia;“ (Rim 2, 14 – 15). Benedikt XVI. vo svojej Chváloreči na svedomie píše: „To
znamená, že prvá, takpovediac ontologická rovina fenoménu svedomia spočíva v skutočnosti, že bolo do nás vliate niečo podobné pôvodnému povedomiu dobra a zla (tieto dve skutočnosti navzájom súvisia); že tu je istá vnútorná
tendencia ľudského bytia, stvoreného na Boží obraz a podobu, čím je v zhode s tým, čo je Božie. [...] Nie je to už
pojmovo vyjadrené poznanie, skrinka obsahov, ktoré by
čakali len na to, že budú vyvolané von. Je to takpovediac
vnútorný zmysel, schopnosť spoznať sa, takže ten, kto je
ním oslovený, v prípade, že nie je vnútorne zaujatý sebou
samým, je schopný spoznať v sebe jeho ozvenu. Uvedomuje si to: «Toto je to, k čomu sa prikláňa moja prirodzenosť
a čo hľadá!» [...] Anamnéza vliata do nášho bytia potrebuje takpovediac vonkajšiu pomoc, aby si mohla uvedomiť
samu seba. Toto „zvonku“ však v skutočnosti neznamená
niečo protichodné, ale skôr niečo na ňu zamerané: má len
maieutickú funkciu a neprikazuje niečo zvonku, ale privádza k naplneniu toho, čo je anamnéze vlastné, teda jej špecifickú vnútornú otvorenosť pravde.“9
2. Sapientia (= lat. múdrosť) je získaný habitus ľudskej
vedomosti, týkajúci sa najvyšších a posledných dôvodov
skutočnosti. V tomto kontexte má Tomáš zrejme na mysli to, čo by sme dnes mohli označiť ako základný svetonázorový postoj človeka, zahrňujúci základné presvedčenia
ako aj základné hodnotové voľby (môžeme sem zaradiť
náboženské a filozofické presvedčenie človeka).
3. Scientia (= lat. vedomosť, veda) je získaný habitus
empirickej vedomosti, poznania faktov, na základe ktorého je človek schopný (viac či menej presne) poznať a posudzovať rôzne oblasti praxe, súvislosti konania a situácie.
Ide o faktický stav poznania, ktoré má človek k dispozícii,
8. Porov. Bonaventura: S. Bonaventurae Opera Omnia. Ad Claras
Aquas (Quaracchi), 1885, zv. II, s. 908 – 911.
9. R atzinger, J.: Chváloreč na svedomie. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha, 2010, s. 23 – 26.
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keď v konkrétnej situácii uvažuje, čo má robiť, eventuálne
ako sa má rozhodnúť.
Svedomie teda aplikuje apriórne mravné poznanie obsiahnuté v synderesis, diferencované danými svetonázorovými postojmi (sapientia) a konkretizované danými empirickými znalosťami (scientia) v konkrétnej situácii. Pokúsme sa Tomášovu analýzu aplikovať na konkrétny príklad: Politik zvažuje, či má vydať príkaz k útoku, ktorý by
zvrhol diktátora v cudzej krajine. Apriórna mravná vedomosť (synderesis) otvára len všeobecnú mravnú perspektívu: človek by mal konať dobro a vyhýbať sa zlému a nemal by škodiť druhým. Ako sa mu bude ďalej javiť mravná situácia, v ktorej má rozhodnúť, to závisí od jeho svetonázorového postoja (sapientia). Aké miesto v jeho orientácii majú ľudské práva a svetový mier? Neprevažujú
u neho skôr ekonomické záujmy a politická kariéra? Situácia, v ktorej sa rozhoduje, nachádza poslednú konkretizáciu poznaním zvláštnych daností a okolností (scientia):
Ako nebezpečný je tento diktátor pre svoj vlastný ľud ako
aj pre svetový mier? Plánovaný útok neuvrhne krajinu ešte
do väčšieho chaosu? Dôsledkom tohto kroku nebude bolesť a smrť toľkých nevinných?
Úvaha, či určité konanie je alebo nie je mravne správne,
prebieha (aspoň implicitne) vždy ako aplikácia tejto trojstupňovej vedomosti. Zatiaľ čo v aspekte synderesis individuálne svedomia konvergujú, svetonázorové stanovisko a stav empirického poznania – podmienené spoločensky a dejinne – môžu spôsobovať značnú odlišnosť jednotlivých svedomí. Predstavme si, žeby sa dej podobenstva o milosrdnom Samaritánovi odohrával niekde v Indii: ten, ktorý padol do rúk zbojníkov, by patril medzi nedotknuteľných a pútnikom by bol brahman. Tento by bol
presvedčený, že nedotknuteľný v dôsledku karmy trpí zaslúžene a že toto utrpenie mu dáva možnosť, aby uzmieril vinu svojho predošlého života. Teda pomôcť mu v Ježišovom zmysle by považoval za kontraproduktívne: jednak
so zreteľom na karmu vôbec, jednak so zreteľom na záujem nedotknuteľného. Je tak presvedčený, že nedotknuteľnému pomôže najviac svojou nečinnosťou. Jeho presvedčenie, že od pomoci musí upustiť, z tohto hľadiska konverguje s praktickým princípom, ktorý Tomáš zaradil do synderesis, totiž že druhému človeku nemáme škodiť a že mu
máme pomôcť v prípade núdze.10

Jozef Uram

Svedomie pred činom a po čine
Mravná kvalita objektu, ku ktorému vôľa smeruje a od
ktorého dostáva svoju mravnú kvalitu, musí byť svedomím určovaná pred konaním. Pre mravnú hodnotu skutku je teda rozhodujúce svedomie, ktoré skutok predchádza
(conscientia antecedens). Ak definujeme mravné konanie
ako jeho zhodu so svedomím, myslíme tým vždy svedomie predchádzajúce. Následné svedomie (conscientia consequens) má podľa Tomáša dve funkcie: V prípade dobrého konania človeka obhajuje (defendere) alebo ho ospravedlňuje (excusare). V prípade zlého konania človeka obviňuje (accusare) a trápi ho výčitkami (remordere).11
Zaiste afektívna zložka svedomia popri rozume a vôli
zohráva v mravnom živote dôležitú úlohu. Stačí len pomyslieť na pocity viny, smútku, hanby, bolesti a ľútosti,
sprevádzajúce vedomie spáchaného zla, a na ich terapeutickú ako aj očistnú funkciu na ceste obrátenia. Negatívne pocity, ktoré sprevádzajú mravné previnenie, sú fenoménom mravne pozitívnym. Zohrávajú úlohu, ktorá je
analogická ku bolesti v somatickej sfére; môžu „informovať“ subjekt o mravnej patológii – a to ešte skôr, akoby
rozum explicitne vyjadril svoj súd. Bolo by teda mravne
ako aj psychologicky pomýlené, keby sme v akomkoľvek
pocite viny chceli vidieť niečo chorobné a dotyčnú osobu
by sme sa usilovali tohto pocitu zbaviť (napr. psychoanalytickou terapiou). To však neznamená, žeby nejestvovali
patologické pocity viny, ktoré môžu byť prekonané vďaka psychoterapeutickej pomoci. Avšak len v dialógu s etikou bude môcť psychológia zhodnotiť primeranosť pocitov viny ku skutočnému previneniu (pocity viny spojené
so skutočne spáchaným mravným zlom „odolávajú“ čisto
psychologickým terapiám). Len filozofická reflexia (etická, antropologická, metafyzická) môže odhaliť, v čom
spočíva mravné zlo a esencia ľudského previnenia (teológia potom pridá rozhodujúce slovo).
Na druhej strane si treba všimnúť aj pocity pokoja, istoty a radosti, ktoré sprevádzajú pokorné vedomie, že žijeme v pravde – v správnom vzťahu s Bohom a s blížnym.
Prítomnosť takýchto pocitov posilňuje vernosť urobeným
rozhodnutiam ako aj predsavzatie kráčať ďalej bez akýchkoľvek kompromisov a to aj napriek opačnej mienke väčšiny.
Načrtnutá duchovná emotívnosť svedomia však nie je
autonómnym elementom; spolu so zložkou intelektuálnou
a tou vôľovou tvorí jednotu, ktorá je zakorenená v jednote
osoby ako takej. Biblická tradícia preto svedomiu priradi-

10. Porov. A nzenbacher, A.: Úvod do etiky. Český Těšín: Academia,
2001, s. 81 – 82.

11. Porov. Tomáš A kvinský: De veritate, q. 16, a. 1.
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la pojem „srdce“ (človek zvažuje vo svojom srdci), pričom
toto vyjadruje hĺbku celej ľudskej bytosti.
Autonómia svedomia versus teonómia (Boží hlas)?
Tak ako osoba, tiež aj svedomie je jedinečné, a preto nenahraditeľné. Ak hovoríme o autonómii svedomia [gr. autos = sám; nomos = zákon], akcent je predovšetkým na
tom, že povinnosť a dobro v striktne mravnom zmysle
môžu byť určené jedine osobným svedomím a nie akoukoľvek, vzhľadom na svedomie cudzou autoritou.
Preto nikto nemôže nahradiť druhého a stať sa jeho svedomím. Povedať „ty si mojím svedomím“ môže v prenesenom zmysle slova znamenať: „si pre mňa veľkou morálnou autoritou, ktorú v mojich rozhodnutiach beriem do
úvahy“, alebo „si pre mňa príkladom, vo svetle ktorého
skúmam moje správanie“. Bolo by však mravne pomýlené, ak by som doslovne chcel povedať: „dôverujem ti, urob
rozhodnutie namiesto mňa; vždy urobím všetko, čo mi povieš“. Nenahraditeľnosť a autonómia svedomia vydávajú
svedectvo o dôstojnosti každej ľudskej osoby a súčasne
o vážnosti jej zodpovednosti.12
S tým všetkým súvisí fakt, že mravnosť druhých ľudí
pre nás vždy zostane transfenomenálnou, pretože konkrétnu situáciu svedomia druhých môžeme poznávať len
obmedzene. Svedomie „stavia človeka pred tvár zákona,
pričom sa samo stáva človeku «svedkom»: svedkom jeho
vernosti alebo nevernosti voči zákonu, teda jeho prirodzenej bezúhonnosti alebo mravnej skazenosti. Svedomie je
jediným svedkom: čo sa deje v srdci človeka, to je navonok
všetkým ostatným skryté. Svoje svedectvo vydáva výlučne
osobe samej; a naopak, jedine sama osoba pozná odpoveď
na hlas svojho svedomia.“13
Aké aktuálne sú tu Ježišove slová z horskej reči: „Nesúďte, aby ste neboli súdení!“ (Mt 7,1) Preto „skúmanie
svedomia“ v rôznych grémiách býva vždy problematické.
V tomto zmysle je naozaj veľavravné to, čo 16. januára
1535 Morus napísal pánu Lederovi: „Čo sa týka svedomia
druhých, o tom nechcem súdiť; nikdy som neodporúčal
prisahať alebo odmietnuť prísahu […] Ale to, čo mi bráni,
je skutočne moje svedomie, to vie Boh, ktorého múdrosti
celú vec zverujem. V jeho rukách spočívajú srdcia kráľov.
Prosím Boha, aby sa všetci, ktorí prisahali, osvedčili ako

12. Porov. Gorzyca, J.: Essere per l’altro, s. 172.
13. Ján Pavol II.: Veritatis splendor. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1993, č. 57.
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kráľovi poddaní, akými sú podľa môjho presvedčenia taktiež tí, ktorí prísahu odmietli.“14
Vo svedomí ide na jednej strane o to, aby sme správne
určovali dobro z čistého (nie hedonisticky inštrumentalizovaného) rozumu, a na druhej strane o to, aby sme vedeli, že týmto dobrom sme kategoricky viazaní.
Preto autonómia a teonómia sa pre veriaceho človeka
spájajú v jedno jediné. Vlastné svedomie je pre neho jediné možné miesto, kde bezprostredne a konkrétne vníma Božiu vôľu. Vie, že práve vo svedomí je Bohom volaný k zodpovednosti, a preto interpretuje kategorický nárok svedomia ako „hlas Boží“, ktorý nevníma ako skutočnosť, ktorá by bola vzhľadom na jeho svedomie niečím vonkajším.15 V tomto zmysle už Sokrates, ako Píše
Platón v Obrane, chápal hlas svedomia (daimonion) ako
hlas a znamenie Boha.16 Tomáš Akvinský komentuje štvrtý žalm (Ž 4,7) nasledovne: „«Mnohí hovoria: Kto nám
ukáže šťastie? Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre!» akoby povedal: Svetlo rozumu, ktoré je v nás, len potiaľ nám
môže ukazovať dobrá a riadiť našu vôľu, pokiaľ je svetlom
tvojej tváre, to jest žiariace z tvojej tváre.“17
Pozrime sa, čo viedlo Johna Henryho Newmana vnímať
svedomie ako Boží hlas: „Ak už cítime zodpovednosť, ak
sme zahanbení a či vystrašení, keď prestupujeme hlas svedomia, z toho vyplýva, že jestvuje Niekto, komu sme zodpovední, pred kým sa hanbíme a ktorého požiadaviek sa
obávame. Ak konáme zlo, pociťujeme pálčivú, srdce lámajúcu bolesť, ktorá sa nás zmocní, keď zraníme matku; ak
konáme správne, tešíme sa rovnakému slnečnému pokoju mysle, rovnakému utišujúcemu a uspokojivému pôžitku,
ktorý nasleduje po tom, čo sme dostali pochvalu od otca;
zaiste máme v sebe obraz osoby, ku ktorej hľadí naša láska a úcta, v ktorej úsmeve nachádzame naše šťastie, po
ktorej túžime, ku ktorej obraciame naše úpenlivé prosby,
v ktorej hneve sme znepokojení a chradneme. Tieto pocity v nás si vyžadujú ako strhujúcu príčinu inteligentnú bytosť: nepociťujeme emóciu kvôli nejakému kameňu, ani sa
nehanbíme pred koňom a či psom; nepociťujeme výčitky
kvôli porušeniu čisto ľudského zákona: a predsa svedomie nám vnuká všetky tieto bolestné pocity, zmätok, zlú
predtuchu, sebaodsúdenie; ako tiež z druhej strany vyleje
na nás hlboký pokoj, pocit istoty, odovzdanosť, nádej, ktoré žiadna zmyslová pozemská príčina nie je schopná spô14. Morus, T.: Dopisy z vězení, s. 140.
15. Porov. A nzenbacher, A.: Úvod do etiky, s. 96.
16. Porov. Platón, Obrana Sokratova, 31d, 40b. In: M artinka, J.:
Antológia z diel filozofov. Predsokratovci a Platón. Bratislava: IRIS,
1998, s. 251 – 257.
17. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I – II, q. 19, a. 4 co.
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sobiť. [...] Fenomén svedomia, ako nariadenia, chce nám
vtlačiť predstavu s obrazom Najvyššieho Vládcu a Sudcu,
svätého, spravodlivého, mocného, vševidiaceho, odplácajúceho, a to je tvorivým princípom náboženstva, tak ako
mravný zmysel je princípom etiky.“18
Svedomie teda „neuzatvára človeka do neprípustnej
a nepreniknuteľnej samoty, ale robí ho otvoreným voči
volaniu a voči hlasu Boha. Jedine v tom a v ničom inom
spočíva celé tajomstvo mravného svedomia i jeho dôstojnosť: že je totiž miestom a priestorom, kde sa Boh prihovára človeku.“19
Z hľadiska teórie ľudských práv je transcendentálna povaha svedomia predpokladom pre slobodu svedomia ako
práva človeka. Treba však spolu s kardinálom Newmanom
pripomenúť: „Svedomie má práva, lebo má povinnosti.“20
Mylné a váhajúce svedomie
Hovoriac o trojstupňovom poznaní obsiahnutom v našom svedomí, sme už naznačili možnosť mylného svedomia. Pokiaľ ide o poznanie obsiahnuté v synderesis, mravné svedomie je podľa anjelského učiteľa neomylné. Zatiaľ
čo základné mravné normy (ako napr. „nezabiješ“, „nepokradneš“, „nebudeš klamať“) sú zrejmé, bude svedomie
v aplikácii týchto základných mravných noriem na jednotlivé situácie vždy imúnne od pochybenia? Ak je svedomie jednoducho stotožnené s vedomím povinnosti urobiť niečo dobré (alebo vyhnúť sa zlu), alebo s konštatovaním faktu („práve ja som vykonal tento skutok“), potom
sa mylné svedomie môže javiť ako absurdita, ako contradictio in adjecto.
Praktický úsudok svedomia však môže byť opačný voči
objektívnej mravnej pravde a preto je legitímne hovoriť aj
o „mylnom svedomí“. Niekto je napríklad, pevne presvedčený, že preto, aby druhých uchránil od závažného náboženského bludu, musí šíriteľov tohto bludu zabiť. V takomto kontexte sa nám vynárajú dve nasledovné otázky:
Osoba, ktorá koná na základe mylného svedomia, dopúšťa
sa mravného zla? Je mravne záväzným konať podľa svedomia, ktoré je inými považované za „mylné“?

18. Porov. Newman, J.H.: An Essay in Aid of Grammar of Assent. London and New York: Longmans, Green and Co. 1892, s. 109 – 110.
19. Ján Pavol II.: Veritatis splendor, č. 58.
20. Newman, J. H.: A Letter Addressed to the Duke of Norfolk on Occasion of Mr. Gladstone’s Recent Expostulation. Certain Difficulties
Felt by Anglicans in Catholic Teaching. London – New York – Bombay:
Longmans, Green, and Co.,1900, zv. 2, s. 250.
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Odpoveď na prvú otázku je „nie“ a na druhú „áno“.21
Táto odpoveď, ako súčasť kresťanskej etiky, pochádza od
Tomáša Akvinského, ktorý sa vtedy postavil proti viacerým teologickým autoritám svojho času, medzi ktoré
patril napríklad aj Bonaventúra a ďalší učitelia františkánskej školy. Avšak v riešení, ktoré tu Tomáš predložil, sa
predpokladá, že mylné svedomie je mylným „neprekonateľne“. Treba hneď spresniť, že nejde o „neprekonateľnosť“ absolútnu, ale vzťahujúcu sa k aktuálnemu stavu,
v ktorom sa nachádza konajúca osoba. Takže za neprekonateľne mylné svedomie sa považuje také, kde osoba neživí žiadnu pochybnosť ohľadom správnosti svojho morálneho poznania ani ohľadom pravdy praktického súdu, ktorý bude viesť jej konanie. Hovoríme, že taká osoba koná
„v dobrej viere“. Rozhodovať sa proti pevnému presvedčeniu svedomia by znamenalo dopustiť sa mravného zla
– hoci by toto presvedčenie bolo aj mnohými otvorene
posudzované ako „mylné“, alebo hoci by subjekt bol zastrašovaný vyhrážkami. Nerešpektovanie mravnej pravdy
(a Božieho zákona), rozhodovať sa a konať otvorene proti
nej, znamená vždy uskutočňovanie zla. Treba tu však dodať, že len omyl nezavinený môže konajúceho „zachrániť“
od previnenia.
Takýto omyl môže pochádzať z faktorov čisto individuálnych (napr. intelektuálna neschopnosť rozlišovať v komplexných situáciách, psychické poruchy) alebo z faktorov
spoločenských (napr. výchova v mravne zdevastovanom
prostredí, silný vplyv mravne pomýlenej tradície, „vymývanie mozgov“ v totalitnom režime a či v náboženskej
sekte). Dnes, keď naše poznanie človeka v oblasti psychológie, sociológie, etnológie a dejín sa rozširuje, stávame sa
snáď menej optimistickými vzhľadom na ľudské možnosti v oblasti mravného poznania. Nezdá sa totiž, žeby neznalosť niektorých základných noriem mravného zákona
bola vo všetkých prípadoch zavinená. Napríklad, ak človek vyrastal v prostredí, kde náboženstvo vyžadovalo prinášanie ľudských obetí, a sám v tomto duchu vychovaný
by pripravil o život vlastné dieťa, ako gesto hlbokej zbožnosti – čo je evidentne zlé – konal by s „dobrým svedomím“ (ako napr. sudca Jefte – porov. Sdc 11, 30 – 40). Materiálne by bol vrahom, formálne však nevinným.
Avšak svedomie zavinene mylné vždy negatívne vplýva na mravnú hodnotu skutku. Je to vtedy, ak omyl je aktuálne prekonateľný, alebo ak je aktuálne neprekonateľný, pochádza však z faktorov, ktoré možno subjektu mravne vyčítať – za ktoré tento nesie zodpovednosť. Zavinená neznalosť môže 1. byť vyslovene chcená (keď niekto
z rozličných motívov, napr. pre ekonomické výhody ne21. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I – II, q. 19, a. 5; porov. Tomáš A kvinský: De veritate, q. 17, a. 2 – 3.
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chce poznať, čo je správne alebo sa „za každú cenu“ chce
ospravedlniť pred vlastným svedomím); 2. byť výsledkom
nedbanlivosti (niekto sa z lenivosti neinformoval, ako sa
veci majú naozaj); 3. pochádzať zo sprevádzajúceho faktora priamo chceného alebo tolerovaného (požitie alkoholu alebo drog).

ti v súde a v správaní. Teda aj v niekoľkoročnom dieťati sa môže prebudiť autentické mravné svedomie, keď si
slobodne zvolí správny spôsob konania, uvedomujúc si
jestvovanie mravného poriadku, nezávislého od faktického správania sa ľudí. Jacques Maritain (1882 – 1973)
v tomto ohľade hovoril o „prvom akte slobody“.22

Aby sme neriskovali, že spáchame mravné zlo alebo
spôsobíme škodu druhým a či sebe, potrebné je konať
v stave istého svedomia. Ide o požiadavku nadobudnúť
„mravnú“ istotu. Tento druh istoty v rozhodovaní a konaní, na rozdiel od istoty „metafyzickej“, nevylučuje absolútne, žeby opak toho, čo si myslí subjekt, mohlo byť pravdivé. Táto istota je analogická k tej istote, ktorú v bežnom
živote vlastníme vo vzťahu k ľuďom, ktorým dôverujeme: takto sme napríklad presvedčení, že nám neurobia zle
(napr. nepridajú jedu do šálky s kávou). Takáto istota, hoci
nie je absolútnou, predsa pri konaní postačuje k presvedčeniu, že sa nedopúšťame mravného zla.

Svedomie je normatívnou inštanciou (norma normans).
Ide o „poslednú inštanciu“, ktorá formuluje bezprostrednú normu mravnosti pre konkrétny dobrovoľný skutok.23 „Skutočnosť, že nadobudnuté svedomie je záväzné vo
chvíli, keď človek koná, však v žiadnom prípade neznamená kanonizáciu subjektivity.“24 Veď ak by subjektivita predstavovala najvyššiu mieru, žiť s dobrým svedomím
ako neveriaci, by pre človeka znamenalo skutočnú milosť,
normálnu cestu k spáse: veď väčšina ľudí – ako sa zdá –
nedokáže v dnešnom svete znášať bremeno viery v Boha
a morálnych záväzkov, ktoré z tejto viery vyplývajú. Na
prvý pohľad sa tak javí ako rozumné ich od tejto ťarchy
ušetriť a ponechať ich domnelej slobode ich dobromyseľnosti. Namiesto toho, aby sa svedomie človekovi predstavilo ako oblok, dokorán otvárajúci pohľad na univerzálnu
pravdu, stávalo by sa škrupinou subjektivity, v ktorej sa
možno skryť a uniknúť pred realitou.

V prípade pochybnosti sa osoba musí skutku zdržať, aby
tak neriskovala spáchanie mravného zla. Pochybnosť sa
môže vzťahovať na morálnu kvalitu istého druhu skutku
(pochybnosť sa vzťahuje na normu zákona – dubium iuris) alebo na situáciu, v ktorej konkrétny skutok je hodnotený všeobecnou normou (pochybnosť sa vzťahuje na charakter konkrétnej situácie – dubium facti; napr. matka nevie, či tento konkrétny liek môže poškodiť plod). Keď sa
však pochybnosť vzťahuje na formuláciu, teda na pochopenie a interpretáciu noriem pozitívneho zákona, tu platí
pravidlo: in dubio libertas (napr. dvojznačnosť a či protichodnosť štátnych zákonov).
Formovanie svedomia
Psychológia nám pomáha odhaliť, ako sa vyvíja svedomie u dieťaťa, ktoré musí prejsť viacerými fázami, až kým
nedospeje k mravnej zrelosti. Tieto počiatočné fázy možno vnímať ako „predmorálne“, „egocentrické“, „heteronómne“, „konvencionálne“, „konformistické“ (kde hodnotenia a mravné normy sú vnímané a prijímané v úzkej závislosti od iných osôb a z dôvodov egocentrických – napr.
z poslušnosti voči autorite rodičov, skrze nevedomé napodobňovanie dospelých, zo strachu pred trestom, z túžby zaslúžiť si náklonnosť drahých osôb, atď.). Cieľom je
však prechod k fáze poznačenej autonómiou v hodnotení, v rozhodovaní a v konaní. Je zrejmé, že hranice medzi jednotlivými fázami a modalitami mravného rozvoja sú pohyblivé. Aj v období tzv. „konvencionálnej“ a „heteronómnej“ morálky sa človek môže pozdvihnúť – aspoň
vzhľadom na sféru niektorých základných hodnôt, ako je
prijatie druhého, čestnosť a spravodlivosť – k nezávislos-

34

Jozef Uram

Nové Horizonty

Môžeme si svedomie ľubovoľne prispôsobovať okolnostiam doby, alebo móde? Ak by sme chceli vyhovieť mentalite nášho globalizujúceho sa sveta a nechceli uraziť verejnú mienku (kde sa len tá dopracovala!?), museli by sme
biblický opis pádu prvého človeka do hriechu upraviť nasledovným spôsobom: „Tu uvidela žena, aké chutné by
bolo jesť zo stromu, ktorý bol pastvou pre oči a priam vyzýval človeka, aby sa stal múdrym. I učinila akt rozhodnutia vo svojom svedomí vziať si z ovocia a jedla z neho.
Dala aj svojmu mužovi, ktorý bol pri nej. Aj on učinil rozhodnutie vo svojom svedomí, a jedol [...] Keď počuli, že
Boh, Pán, k nim vkročil, zostali pokojní a jedli ďalej. Boh,
Pán, zavolal na Adama a opýtal sa ho: „Jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?“ Adam odpovedal:
„Vieš, moja žena a ja sme o tom s hadom hovorili, zvážili
sme jeho dôvody, a tak sme sa uzniesli podľa nášho svedomia, že budeme z neho jesť.“ Boh, Pán, bol s touto odpoveďou veľmi spokojný a pochválil zrelosť, ktorou sa Adam

22. Porov. M aritain, J.: Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale. Milano: Massimo, 1996, s. 177 – 179. Treba však spresniť, že
podľa francúzskeho filozofa takýto akt slobody by bol nemožný bez prítomnosti Kristovej milosti.
23. Porov. Ján Pavol II.: Veritatis splendor, č. 59.
24. R atzinger, J.: Chváloreč na svedomie, s. 28.
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a Eva vyznamenali, a tí si naďalej šťastne a slobodne žili
v raji a podľa svojich svedomí jedli zo všetkých stromov.“25
Svedomie ako „subjektívna norma“ morálky je však
podriadená iným mravným inštanciám (a preto je zároveň
norma normata); takýmito inštanciami sú modely mravného správania (cnostní ľudia), požiadavky hodnôt a noriem prirodzeného zákona. Pred nami sa tak otvára požiadavka formovať mravné svedomie, prekonávať omyly
a neistoty. Náboženská tradícia, ľudové zvyky, vplyv kultúry, svedectvo rozličných spoločenstiev nám tu môžu byť
výdatnou pomocou.
„Nikdy nie je vinou riadiť sa podľa presvedčení, ktoré
človek nadobudol, naopak, musí ich nasledovať. Nie menšou vinou však môže byť i to, ak si niekto vytvoril také mylné názory, že pošliapal odpor proti nim, cez ktorý na ne
upozorňuje pamäť jeho bytia. Vina sa teda nachádza inde,
viac v hĺbke: nie v skutku vykonanom v danom okamihu,
nie v momentálnom úsudku svedomia, ale v nedbanlivosti voči vlastnému bytiu, ktorá ma učinila hluchým na hlas
pravdy a jej vnútorné podnety. Preto aj zločinci, ktorí tak
konajú na základe svojho presvedčenia, zostávajú vinní.
Do očí bijúce ťažké prípady by nám nemali slúžiť na sebauspokojovanie. Naopak, mali by nás prebudiť a viesť
k tomu, aby sme brali vážne zvolanie: „Osloboď ma od
vín, ktoré nevidím“ (Ž 19, 13).“26 Zaiste nemožno hovoriť o omyle svedomia z neprekonateľnej nevedomosti, ak
človek takmer vôbec nehľadá pravdu a dobro a ak hriešne návyky postupne takmer zahlušili svedomie. „To, že si
neuznávam svoje chyby, ilúzia vlastnej nevinnosti ma neospravedlňuje a nespasí, pretože otupené svedomie a neschopnosť uznať zlo vo mne je moja vina.“27
Záver
Úlohou Cirkvi je pripomínať človekovi pravdu, ktorá je
zapísaná v hĺbke jeho svedomia. „Pápež neukladá zvonku, ale rozvíja kresťanskú pamäť a bráni ju.“28 V tejto perspektíve môžeme správne pochopiť aj Newmanov prípitok
najprv na svedomie a až potom na pápeža.29

25. Laun, A.: Aktuelle Probleme der Moraltheologie. Wien: Herder,
1991, s. 32 – 33.
26. R atzinger, J.: Chváloreč na svedomie, s. 28 – 29.
27. Benedikt XVI.: Spe salvi, Spolok svätého Vojtecha, Trnava
2008, č. 33, s. 42.
28. R atzinger, J.: Chváloreč na svedomie, s. 27.
29. Porov. Newman, J. H.: A Letter Addressed to the Duke of Norfolk,
s. 261.
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Na tému svedomia prehovoril aj posledný ekumenický koncil: „Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva
v jeho vnútri. Pomocou svedomia človek obdivuhodným
spôsobom poznáva zákon, ktorý nachádza svoje naplnenie
v láske k Bohu a blížnemu. Vernosť svedomiu spája kresťanov s ostatnými ľuďmi, aby hľadali pravdu a pravdivo
riešili mnohé mravné problémy vznikajúce v živote jednotlivcov i v spoločenskom živote.“30
Ak by Boh nebol prítomný v hlase svedomia, potom
bude pohodlnejšie utiekať sa ku klamstvám: veď v tom
prípade by nebolo toho, kto by zmazal moju spaľujúcu
vinu a kto by bol mojou pravdivou mierou. Špecifická novosť kresťanstva spočíva práve v tomto: Logos, zosobnená
Pravda, je súčasne aj zmierením, odpustením. Pravda teda
nielen kladie požiadavky, ale prostredníctvom odčinenia
a odpustenia nás aj premieňa.31
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Hovoria viera, filozofia a teológia
o tom istom Bohu?
Poznámky a otázky k prednáške R. Schaefflera.1
Do faith, philosophy and theology speak about the same God?
Notes and questions to R. Schaeffler´s lecture.
A German philosopher Richard Schaeffler asks the question whether a philosophical concept of God is (or must be)
substantially different from understanding of God in faith. Does philosophy speak about God only in a different way
as faith or speak about the other „object“? He is convinced that if philosophy spoke about the same God, of whom
the message of faith speaks, it would be appropriate to offer theology the possibilities of interpretation of this message. Theology can try to fulfill its task by applying a philosophical concept of God. Therefore Schaeffler asks which
philosophy is useful to be helpful for theology in the interpretation of Christian message. In his reflections there
are overlapped three problems – 1. the question whether God of philosophy, theology and faith is the same God; 2.
what type of philosophy can be helpful for theology in solution of specific issues; 3. the concept of developed transcendental philosophy with transcendental thinking of God. Schaeffler introduces three main criteria received from
specific features and substantial determination in religion and in faith which must be fulfilled by a searched type of
philosophy: he talks about the name of God, he takes into account the correlation of God´s and human freedom and
talks about heading of history to its fulfilment. He considers a transcendental philosophy developed in a new way
more appropriate than a classical metaphysics.

Úvod1
V roku 2005 uskutočnil popredný nemecký filozof náboženstva Richard Schaeffler2 niekoľko prednášok v Európe, ktoré z rozličných uhlov pohľadu tematizovali jednu otázku: je skutočnosť, o ktorej hovorí filozofia a nazýva ju „Bohom“, „najvyšším princípom“, „nepohybovaným
(nehybným) súcnom“ a pod., identická s Bohom, o ktorom hovorí kresťanská viera? Názov prednášky vo Freiburgu znel: „Hovoria viera, filozofia a teológia o tom istom Bohu?“ Schaeffler týmto spôsobom nanovo reflektuje a analyzuje starú otázku vzťahu filozofického a náboženského myslenia, Pascalom zvýraznené „napätie“ medzi Bohom filozofov a teológov, ktoré však Tillich odmietol. Domnievam sa, že takéto stanovenie problému prichádzalo zväčša zo strany kresťansky orientovaných autorov
1. Článok som v kratšej verzii prezentoval na konferencii Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy, ktorá sa konala v dňoch 18. – 19. októbra 2016 v Nitre. Text
nebol nikde publikovaný.
2. Richard Schaeffler (nar. 1926) patrí medzi popredných súčasných
nemeckých kresťanských filozofov náboženstva a zástancov transcendentálnej filozofie. Do roku 1989 pôsobil na Ruhr-Universität v Bochume (Katholisch-Theologische Fakultät, Lehrstuhl für Philosophisch-Theologische Grenzfragen). V roku 1983 vydal knihu Religionsphilosophie, ktorá bola hodnotená ako medzník v dejinách tejto disciplíny.
Podľa Theologische Literaturzeitung, podáva prvé typologizujúce zhrnutie všetkých hlavných problémov filozofie náboženstva. Podieľal sa
i na koncipovaní IV. zväzku Dejín náboženského myslenia a spolu s ďalšími autormi tak zavŕšili veľký projekt M. Eliadeho. Svoju stať nazval
Náboženská kreativita a sekularizácia v Európe od osvietenstva. Schaeffler participoval na dokončení rozsiahleho a jedinečného diela štúdiou, v ktorej zachytáva kľúčové momenty procesu sekularizácie, v súlade s Eliadeho zámerom.
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(filozofov a teológov), zriedka zo strany filozofov nekresťanov. V tomto bode sa zhodujem so Schaefflerom. Kresťanskí autori si kládli nielen otázky, ako chápať a interpretovať filozofické, špekulatívne traktovanie problematiky Boha, aké sú možnosti (hranice) prirodzeného rozumového poznania, ako o Bohu hovorí „druhý“ (t.j. filozof bez viery), ale aj otázku, či toto hovorenie je hovorením o Bohu, ktorého vyznáva kresťan. O „čom“ teda vypovedá filozof bez väzby k viere, keď hovorí o „Bohu“,
čo/koho pomenováva? Nesporne sa môžeme pýtať, prečo
tieto otázky vôbec kladieme a čo získame ich zodpovedaním, čo si „ujasníme“, k čomu smerujeme.
Čo chce teda získať Schaeffler odpoveďou na jeho nosnú otázku? Je presvedčený, že ak by filozofia hovorila
o tom istom Bohu, ktorého zvestuje posolstvo viery, bola
by vhodná ponúknuť teológii „možnosti výkladu tohto posolstva viery“.3 Z môjho pohľadu sa týmto otvárajú ďalšie
otázky: môže byť teológii nápomocná iba tá filozofia, ktorej poňatie Boha je identické s kresťanským? Je pre teológiu vhodný iba jeden typ filozofie, alebo viaceré filozofie,
ktoré však musia spĺňať určité predpoklady? O aké predpoklady ide? Alebo máme celú úvahu posunúť do inej roviny a pýtať sa, či štúdium filozofie vôbec, vzdelanie vo
filozofii a „filozofickosť“, je pre teológa, jeho myslenie
a prácu nevyhnutné? Alebo práve naopak – má sa teológ
„chrániť“ pred filozofiou?

3. Schaeffler, R.: Philosophisch von Gott reden. Überlegungen zum
Verhältnis einer Philosophischen Theologie zur christlichen Glaubensverkündigung. Freiburg/München : Verlag Karl Alber 2006, s. 23 – 60.
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Taktiež sa môžeme pýtať, či nekresťanský filozof môže
podniknúť rovnakú cestu a bude určovať (vymedzovať)
svoje filozofické chápanie Boha voči „Bohu viery“. Bude
sa zaujímať o to, či jeho poňatie Boha je identické s biblickým? Z akých dôvodov, motivácií? Predpokladám, že
v krajnom prípade, ako to vidno napr. u súčasného českého filozofa Otakara Fundu, filozof bude interpretovať
biblické texty, bude pracovať s pojmom „Boh“, nemusí ho
v zásade odmietnuť, avšak ho chápe v radikálne odlišnom
zmysle ako veriaci, teológ, či kresťanský filozof. Zastáva
ateistickú pozíciu a striktne sa vymedzí nielen voči kresťanskej predstave Boha, ale voči jeho existencii vôbec.
Funda hovorí o najhlbšej dimenzii ľudskosti, ktorá je paradoxom lásky uprostred absurdity. „Tuto dimenzi lidství
můžeme – pokud to v křesťanské tradici shledáváme ještě
důvodným – šifrovat pojmem Bůh. Je to Bůh jako šifra nejhlubší dimenze lidství, ten zcela jiný Bůh, ateistický Bůh.
Lidmi vytvářený Bůh.“4
Hlavným zámerom môjho príspevku je priblížiť odpoveď nemeckého filozofa R. Schaefflera na uvedenú otázku. V jeho úvahách sa prekrývajú tri myšlienkové, problémové polia, resp. okruhy – 1. otázka, či Boh filozofie, teológie a viery je ten istý Boh, 2. ktorý typ filozofie môže
byť nápomocný teológii pri riešení jej špecifických úloh
a 3. koncepcia rozvinutej transcendentálnej filozofie,
s transcendentálnym myslením Boha.
Predtým však, v krátkom nahliadnutí, pripomeniem jeden zo starších pohľadov – názory Origena. Origenes bol
jedným z prvých kresťanských mysliteľov, ktorý tematizoval vzťah filozofie a teológie. Myslím si, že sa môžeme pýtať, či Schaefflerova otázka bola kladená aj v ranom
kresťanskom myslení, resp. či mala iné podoby. Schaefflerove úvahy ma tak vedú aj k pohľadu „späť“, do obdobia
konštituovania teológie a vymedzovania jej vzťahu k filozofii.
Pohľad do minulosti – Origenes5
Ako uvádza encyklika Fides et ratio, Origenes – odvolávajúc sa na viaceré prvky platónskeho myslenia, začína vypracovávať prvú formu kresťanskej teológie. „Dejiny ukazujú, ako platónske myslenie, ktoré prevzala teológia, hneď prekonávalo hlboké premeny, najmä pokiaľ ide
o pojmy, ako nesmrteľnosť duše, zbožštenie človeka a pôvod zla.“6

4. Funda, O.: Když se rákos chvěje nad hladinou. Praha : Karolinum
2009.
5. V tejto časti vychádzam najmä z monografie doc. P. Milka Órigenés učitel (Červený Kostelec : Pavel Mervart 2008).
6. Ján Pavol II.: Fides et ratio. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco
1998, s. 58 – 59.
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Origenes zdôrazňoval, že starozákonní proroci sú starší ako Platón a myšlienka pochádzania všetkých vecí od
„kráľa“ tohto sveta, nie je prevzatá od neho. Kresťania sa
učili a prijali pravdy od prorokov, prostredníctvom ktorých hovoril duch Krista. Kristus bol ako božie Slovo prítomný v Mojžišovi a prorokoch. Primárne od filozofov nepochádza ani predstava „nad-nebeského miesta“, pretože
už Dávid vo svojich Žalmoch hovoril o hĺbke a plnosti poznania Boha, ktorú dosiahnu svätí. Z pohľad Origena je
preto možné, že Platón čítal knihy prorokov a oboznámil
sa s hebrejským myslením. Kráľ Šalamún už pred gréckymi filozofmi vymedzil základy pravej filozofie a rozvrhol poradie a systém vied. Delenie vied je predznamenané a symbolizované veľkými postavami Starého zákona: Abrahám zakladá morálnu filozofiu, Izák je patrónom
prírodnej filozofie a Jakub je symbolom kontemplatívneho života.7
Predsa však, tak ako ďalší patristickí autori, odkazuje aj
na vety apoštola Pavla v liste Rimanom 1, 19 – 21. „Veď
im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž
zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc
a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním
zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože
hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich
nerozumné srdce sa zatemnilo.“ Poznanie Boha je možné
prostredníctvom uvažovania o svete, avšak nie bez pomoci Boha, ktorý „im to zjavil“.
Napriek kritike niektorých filozofických postojov, Origenes nepochyboval o možnej službe filozofie pre teológiu – filozofia môže byť nápomocná pri výklade Písma,
tak ako je napr. geometria a gramatika nápomocná filozofii. Ako uvádza Pavel Milko, Origenes v liste Gregorovi
Divotvorcovi pripomína, že iba niečo z filozofie je schopné stať sa užitočným pre teológiu. Filozofia zostáva v služobnom postavení – práve toto chápanie bude neskôr určujúce pre postavenie filozofie v Byzancii. Dôležité je, že filozofia tu nie je pre ňu samu, „filozofia pre filozofiu“, ale
je pomocníčkou pri oslave Boha, ktorú vykonáva teológia.
Nesprávne použitie filozofie v teológii vedie k herézam;
dokonca sa filozofia môže stať modloslužbou, pretože
niektorí „filozofi sa klaňajú svojim vlastným myšlienkovým konštrukciám“.8 Gregor ako teológ má tvorivým spôsobom prijať z gréckej filozofie to, čo je schopné sa stať
pre kresťanstvo skupinou všeobecných alebo propedeutických vied a z geometrie a astronómie to, čo bude užitočné k výkladu Písma. Filozofia síce neprotirečí vo všetkom
božiemu Zákonu, no ani s ním nie je vo všetkom v zhode.
Zhodujú sa napr. v myšlienke jedného Boha, ktorý je pôvodcom sveta a v etike a výklade prírody v značnej miere.
7. Órigenés: O Písni písní. Praha : Herrmann & synové 2000, s. 112
– 121.
8. Milko, P.: Órigenés učitel. Červený Kostelec : Pavel Mervart
2008, s. 76.
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Rozdiely sa týkajú napr. chápania večnej látky, pôsobenia
hviezd určujúcich naše životy, atď..9
Podmienkou prevzatia filozofie teológiou je z tohto dôvodu odstrániť z filozofie všetko „mŕtve a zbytočné“. Origenes využíva obraz z knihy Deuteronomium, vypovedajúci o ulúpenej koristi, medzi ktorou je žena pôvabného
vzhľadu, ktorú je však potrebné očistiť. Píše: „Jakékoliv
tedy krásné a rozumné výroky najdeme u svých nepřátel,
jestliže u nich čteme moudře a znale napsaná slova, musíme je očistit a z vědění, které je u nich, odstranit a odstřihnout, co je mrtvé a zbytečné – to jsou všechny ty vlasy na
hlavě a nehty ženy, která byla vzata jako kořist z nepřátelského majetku.“10
Riešenie a odpoveď Richarda Schaefflera
Schaeffler na rozdiel od Origena hľadá konkrétnu podobu filozofie – takej filozofie, ktorej poňatie Boha sa zhoduje s biblickým a ktorá je na základe toho vhodná pre teológiu. Neuvažuje o odstránení „mŕtveho a zbytočného“
z filozofie (resp. filozofií), ani ju nechápe primárne ako
propedeutickú disciplínu, ale hľadá a stanovuje kritériá,
na základe ktorých možno tvrdiť, že určitá filozofická reč
o Bohu sa zhoduje s rečou viery a v akých prípadoch to
neplatí.
V prípade ak máme podozrenie, že filozofické poňatie
Boha sa rozchádza s Bohom viery, ak sme naklonení súhlasiť s Pascalovou diferenciou „Boha filozofov“ a biblického Boha, mali by sme sa pýtať, či ide o filozofiu vôbec, v ktorej je príčina tejto diferencie, teda či filozofické poňatie Boha je (musí byť) v zásade odlišné od chápania Boha vo viere. Alebo jestvujú filozofie, ktoré hovoria o Bohu takým spôsobom, že veriaci v tom rozpoznáva
svojho Boha? Hovorí filozofia o Bohu iba odlišným spôsobom ako viera, alebo vypovedá o inom „predmete“?11 Filozofia sa môže pochopiteľne minúť poňatia Boha, o ktorom hovorí viera. V tomto prípade platí biblické „dajte si
pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním“.
V ktorých prípadoch je reč filozofie o Bohu iná, ako reč
náboženstva? Podáva tri hlavné kritériá.

9. Porov. A rmstrong, A. H.: Filosofie pozdní antiky. Praha : OIKOYMENH 2002, s. 219 – 220.
10. Milko, P.: Órigenés učitel. Červený Kostelec : Pavel Mervart
2008, s. 53.
11. Na čom je založený filozofický „obraz“, idea, predstava Boha?
Ide iba o čistý rozumový konštrukt? Dokázal by filozof rozpoznať prípadnú nesprávnosť svojho konceptu? Akým spôsobom? Iba tým, že by
jeho spôsobu hovorenia o Bohu nerozumel žiaden nábožensky založený človek, čo by ho viedlo k novému premysleniu a novej „koncepcii“
Boha?
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Pokiaľ je v náboženstvách reč o Bohu, je Boh primárne určovaný nie prostredníctvom pojmu, ale identifikovaný prostredníctvom mena. Čo ale znamená toto meno, sa
stáva explicitne zrejmé v príbehoch a rozprávaniach, ktoré sú pôvodnou formou náboženských výpovedí. Kto teda
nevie, že pri vyslovení a vzývaní mena „Boh“ je „v hre“
jeho úcta a spása človeka a sveta, nevie čo robí, keď vyslovuje tento pojem.
Kto nevie, že korelácia medzi Bohom a človekom sa
zakladá na aktoch božskej a ľudskej slobody, na slobode
božieho vyvolenia zo sveta a na slobode ľudskej služby
„menu Boha“, nehovorí o tom istom Bohu, o ktorom hovorí biblická viera.
S novozákonným poňatím Boha sa rozchádza ten, kto
nezohľadňuje prísľub eschatologických udalostí, myšlienku „naplnenia času“, poslednej hodiny, predstavu smerovania dejín k ich naplneniu.
Nemecký filozof Bernd Irlenborn posudzuje z hľadiska
Schaefflerovej koncepcie poňatie Boha u anglického filozofa Richarda Swinburna. Vo svetle Schaefflerovho myslenia možno tvrdiť, že Swinburnov Boh nie je identický
s kresťanským. Jeho teizmus je filozofickým konštruktom, je iba hypotézou, keďže podľa oxfordského filozofa je viac pravdepodobná existencia Boha ako neexistencia. Preto sa Irlenborn domnieva, že Swinburnova charakteristika (chápanie) Boha je „filozofickým výkladom určitých náboženských skúseností, ktoré po prvé nezodpovedajú nevyhnutne spôsobu, akým sa kresťanský veriaci
vzťahuje k jeho Bohu a po druhé, sú tiež teologicky a filozoficky sporné vo vnútri kresťanského teizmu, ako napr.
výklad večnosti.“12 Nachádza spoločnú črtu prirodzenej
metafyziky Akvinského a Swinburna. „...U Swinburna sa
bez hermeneuticko-kritického osvedčenia (Bewährung,
potvrdenia, dôkazu) vychádza z toho, že filozoficky spoznaný Boh – ako pravdepodobne existujúci – je identický s Bohom náboženskej viery.“13 Z pohľadu Schaefflera by tak mohli zaznieť otázky: „Je skutočne Swinburnov
Boh tým, ktorého vyznávajú židia, kresťania a moslimovia? Aké argumenty by preto mohol uviesť?“14

12. Irlenborn, B.: Transzendentalphilosophische und analytische
Rede von Gott. In: Irlenborn, B., Tapp, Ch., (Hg.): Gott und Vernunft.
Neue Perspektiven zur Transzendentalphilosophie Richard Schaefflers.
Freiburg/München : Verlag Karl Alber 2013, s. 54.
13. Tamže, s. 55.
14. Podľa Swinburna, viaceré skutočnosti vo svete – napr. poriadok a jemné „vyladenie“ sveta, existencia vedomých ľudských bytostí,
skúsenosť prítomnosti Boha dosvedčovaná miliónmi kresťanov – robia podstatne viac pravdepodobným než nepravdepodobným existenciu
Boha. Z jeho pohľadu je povinnosťou skeptika, aby odôvodnil svoju nevieru v to, čo sa veriacemu javí ako skutočnosť. Píše: „Jediný způsob,
jak vyvrátit tvrzení náboženské zkušenosti, je ukázat, že silně převažují důvody pro to, že Bůh neexistuje. Jestliže tyto důvody neexistují, náboženská zkušenost podává další významné svědectví, že Bůh existuje.“ Swinburne, R.: Bůh jako vysvětlení. Praha : Triton 2011, s. 162.
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Schaeffler ďalej teoreticky rieši pôvodnú otázku a súčasne ju v uvedenej prednáške stále viac posúva do novej polohy (resp. roviny). Pýta sa na to, ktorá filozofia dokáže byť nápomocná teológii pri výklade kresťanského
posolstva. Ako na otázku odpovedať a ako to vôbec určiť? Domnieva sa, že „teológia sa môže pokúsiť k naplneniu jej úlohy využiť filozofický pojem Boha“15 a filozofia môže poskytnúť teológii kriticko-hermeneutickú službu.16 V tomto smere sa názory ranokresťanského autora
Origena a kresťanského autora súčasnosti zhodujú. Je presvedčený, že služba filozofie pre teológiu nemusí spočívať
iba v kritike náboženstva „zvonku“, ale v tom, že pomáha
teológii uvedomiť si jej imanentný sebakritický potenciál
a rozvinúť kritériá jeho použitia. Teológia totiž slúži viere, viera potrebuje usmernenie či určité vedenie kvôli kriticko-hermeneutickému pochopeniu jej vlastného posolstva. Poskytnúť toto usmernenie je úlohou teológie, ktorá si však nevystačí bez filozofických pojmov a argumentačnej metódy. Teológia môže a má objasniť nesprávne pochopenia viery a ukázať cesty k ich prekonaniu.
Schaeffler formuluje dôležité kritérium: iba učenlivý,
k poučeniu pripravený rozum, sa môže stať schopnou učiteľkou. Rozum sa primárne musí učiť počúvať svedectvo
tej skúsenosti, v ktorej je pôvodne daný určitý typ/druh reality. Znamená to teda, že iba učenlivý filozofický rozum
môže teológii ponúknuť kriticko-hermeneutickú službu. V tomto bode sa ranokresťanský a súčasný kresťanský mysliteľ rozchádzajú. U Origena nenachádzame myšlienku, že nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby sa filozofia stala nápomocnou teológii je, aby bola najskôr poslucháčkou náboženskej skúsenosti, v ktorej je primárne daný „predmet“ viery, štruktúra a kontext tejto skúsenosti. U nemeckého filozofa sa tak stretáme s určovaním filozofie, ktorá by za predpokladu primárneho načúvania, pripravenosti učiť sa a reflexie konkrétnych druhov skúsenosti (podôb reálneho), bola nápomocná vedám, ktoré sa zaoberajú daným druhom, či regiónom súcna. Tvrdí, že takúto pripravenosť učiť sa a počúvať, právom dnes požadujú od filozofie fyzici, psychológovia, fyziológovia. Prečo by rovnakú požiadavku nemohli vysloviť aj teológovia – pýta sa nemecký profesor? Pre teológa
by to znamenalo, že filozof by za uvedeného predpokladu bol schopný poučiť tých, ktorí odovzdávajú a vykladajú svedectvo náboženskej skúsenosti. V akom zmysle? Poučil by ich o tom, na akých podmienkach spočíva (zakladá sa) tento typ skúsenosti, ako vo vnútri tohto kontextu
odlíšiť objektívne platné od čisto subjektívnej domnienky
a ako je možné zamedziť chybným interpretáciám viery.
Ktorý typ filozofie je teda vhodný k tejto pomoci? Vhodnejšou ako klasická metafyzika sa mu zdá no15. Schaeffler, R.: Philosophisch von Gott reden. Überlegungen
zum Verhältnis einer Philosophischen Theologie zur christlichen Glaubensverkündigung. Freiburg/München : Verlag Karl Alber 2006, s. 17.
16. Tamže, s. 40.
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vým spôsobom rozvinutá transcendentálna filozofia, ktorá chápe skúsenosť ako „dialóg so skutočnosťou“ a spája transcendentálnu a historickú reflexiu. Pretože dejiny
sú význačným miestom a oblasťou skúsenosti, ukazuje sa,
že primeranejšou pre teológiu bude filozofia, ktorá sa pýta
na podmienky možnosti skúsenosti, teda transcendentálna filozofia.
„Takto chápaná transcendentálna filozofia hľadá podmienku, z ktorej vzniká možnosť skúsenosti, vo forme nahliadania a myslenia, ktoré je schopné sa skrz nárok skutočného nechať pretvoriť k novosti myslenia. Takáto transcendentálna filozofia je vhodná opísať sled týchto pretvorení ako „dejiny čistého rozumu“, vystaviť účet krízam
týchto dejín a v obnovení rozumu prostredníctvom prechodu cez takéto krízy, vidieť vzťah medzi božskou a ľudskou slobodou.“17 Transcendentálny filozof vstupuje do
školy skúsenosti, aby mohol vecne formulovať jeho otázku o podmienkach možnosti skúsenosti. Podľa transcendentálnej filozofie prekračujúcej Kanta, sú dejiny procesom, v ktorom formy nazerania a myslenia umožňujú skúsenosť, no súčasne aj obsahy skúsenosti pôsobia spätne,
transformujúc tieto formy. Tento typ filozofie si môže preto špecificky filozofickým spôsobom prisvojiť biblickú
výzvu k premene, obnove zmýšľania, aby sme boli schopní rozoznávať (Rim 12, 2).18
Preto prístup (vzťah) k dejinám, charakteristický pre
biblické posolstvo, ktorý je ťažko dostupný pre klasickú metafyziku, dokáže zohľadniť práve rozvinutá transcendentálna filozofia. Teológia, ktorá sa orientuje na metafyziku (resp. niektoré jej varianty), má ťažkosti pripísať, či prisúdiť dejinám s ich kontingentnými zmenami,
význam pre spásu človeka a sveta. Preto sa treba pýtať, či
jestvuje iná cesta, na ktorej je možné filozoficky pochopiť vzťah času a „poslednej hodiny“ a tiež v kontingencii
dejín odkryť stopu vzťahu medzi božskou a ľudskou slobodou. Práve rozvinutá transcendentálna filozofia filozofickým spôsobom hovorí o Bohu, jeho personalite, slobode a pôsobení v dejinách. Možno povedať, že uvedené tri
kritériá, ktoré musí spĺňať tá filozofia, ktorá chce hovoriť o živom Bohu, o Bohu ktorého vyznáva veriaci (nie iba
o umelom konštrukte, idey, či všeobecnom pojme), spĺňa
lepšie transcendentálna filozofia. Na rozdiel od metafyziky, ktorá chápe a pomenúva Boha ako „najdokonalejšie
súcno“ alebo „subsistujúce Bytie“, chápe Boha ako „Slobodu, ktorá oslobodzuje“.
Podobne ako u Kanta, je tu Boh „postulujúco predpokladaný“.19 Postulatorická reč o Bohu a zvestovanie viery
sa zhodujú v tom, že vedú ich poslucháčov k tomu, aby sa
17. Tamže, s. 45 – 46.
18. Schaeffler dôrazom na historicitu a premenlivosť foriem nazerania a myslenia, nechce relativizovať pravdu, jej nárok na absolútnosť.
Vo viacerých textoch opakuje zásadu „Veritas semper maior“.
19. Tamže, s. 53.
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upevnili v nádeji, neodmietli ju, aj keď základom tejto nádeje je skutočnosť, ktorá je skrytá našim očiam. Schaeffler
píše: „A v tej miere, v akej sa jej to podarí, môže filozofia,
ktorá takto chápe kontingenciu dejín, poskytnúť z jej strany možnosť teológii a viere, vidieť v dejinách s ich kontingenciami a krízami, pôsobiť slobodu Boha. Týmto spôsobom môže tu navrhovaná, ďalej rozvinutá transcendentálna filozofia, zároveň poskytnúť pomoc teológii, aby pochopila, čo znamená, že viera je „základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme““.20
Pokiaľ by filozofia pracovala s pojmom Boh a nezohľadňovala by náboženskú skúsenosť, pokiaľ by jej
chýbal vzťah k tejto skúsenosti (Erfahrungsbezug), hrozilo by, že jej pojmy by kvôli ich všeobecnosti boli bez obsahu, alebo by to boli myšlienkové konštrukcie, vzdialené realite. Rovnako ako metafyzika, ktorá hovorí o „najvyšších princípoch“, aj transcendentálna filozofia, hovoriaca o postulátoch, je bez vzťahu k náboženskej skúsenosti vystavená nebezpečenstvu, že jej pojmom nezodpovedá nič skutočné, nie sú aplikovateľné na realitu. To, čo
je pre rozum iba čistou ideou, je pre náboženstvo živou,
zakúšanou prítomnosťou. Z pohľadu Schaefflera filozofický rozum sa môže usilovať počúvať seba-výpoveď či
seba-výklad náboženstva a viery, a stať sa „učenlivou učiteľkou“, nápomocnou teológii a viere. Neznamená to však,
že filozofia iba prevezme a zopakuje náboženské poňatie
Boha (jeho výpovede a slovník), iba to, čo o ňom hovoria veriaci. Filozof sa nezrieka vlastnej témy, ani vlastného prínosu a pojmov. Dokonca, z pohľadu Schaefflera, filozof môže povedať nábožensky založenému človeku niečo, čo si nemôže povedať sám, z pozície vlastnej viery. Filozofické hovorenie o Bohu má svoj vlastný obsah výpovede (Aussagegehalt, angl. meaning – význam, zmysel).
Stále pritom platí, že filozofická otázka „či je Boh a aký
je?“, sa nedá v plnom rozsahu zodpovedať bez náboženskej skúsenosti; náboženská skúsenosť je k zodpovedaniu
otázky nevyhnutná.
Na mnohých miestach Schaeffler rozvíja a dopĺňa tematiku uvedenej prednášky vo Freiburgu.21 Neustále zdôrazňuje myšlienku nároku veci/predmetu (der Anspruch
der Sache), ktorý je pred nami, s ktorým sme konfrontovaný a ktorý vyzýva subjekt k tomu, aby kriticky preskúšal jeho subjektívne mienky a prekonal tak vlastné predpojatosti a predsudky. Poznávajúci subjekt môže aj napriek jemu vlastným formám a zákonitostiam rozumu, ponechať predmetu jeho samostatnosť (svojbytnosť). Preto môžeme hovoriť o dvojakej slobode – slobode slobodne usudzujúceho subjektu a slobode samostatného, našimi poznávacími formami nedeformovaného objektu. Nemecký filozof robí ešte krok ďalej a tvrdí, že práve toto je
znamením či symbolom oslobodzujúcej moci Boha, s kto20. Tamže, s. 53.
21. Napr. Schaeffler, R.: Erkennen als antwortendes Gestalten.
Freiburg/München : Verlag Karl Alber 2014.
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rou sa stretáme v našom svete. V každom stretnutí s predmetmi našej skúsenosti, môžeme odkryť stopy božieho
pôsobenia.22 V našich skúsenostiach sme konfrontovaní
s nárokmi (požiadavkami) Boha, ktoré majú špecifickú
a mnohorakú podobu. Boh sa človeku prihovára vždy určitým spôsobom (resp. rôznymi spôsobmi); napísal knihu
sveta tak, že k nám hovorí v nároku veci. Môžeme preto vo
svete nájsť „podpis“, na základe ktorého spoznávame božského autora a jeho oslobodzujúcu slobodu.
Záver
Smieme predpokladať, že tento spôsob uvažovania nebudú viacerí autori akceptovať. Budú namietať, že je teoreticky, racionálne nepresvedčivý a prakticky, v skúsenosti, je ťažko dostupné nájsť vo svete „podpis Boha“. Schaeffler sa však napriek tomu svojho spôsobu myslenia nevzdáva. Ukázal, aké tri podmienky musí splniť filozofia,
ak má jej reči o Bohu rozumieť veriaci človek. Snažil sa
nájsť tú podobu filozofie, ktorá by bola nápomocná teológii a nachádza ju v novo rozvinutej transcendentálnej filozofii. Bližšie sa snaží vysvetliť a objasniť, v čom nová
transcendentálna filozofia prekračuje jej pôvodnú, kantovskú verziu. Nielenže chápe Boha ako posledný základ
skutočnosti, ale pomenúva ho konkrétnejšie – ako „Slobodu, ktorá oslobodzuje“.
Domnievam sa, že je náročné uchopiť problém v celom
jeho kontexte a šírke. „Dialóg so skutočnosťou“, „čítanie“
dejín, príp. počúvanie reči náboženstva, či konkrétne biblického posolstva a svedectva viery, je u každého filozofa špecifické, s diferencovanými východiskami, predpokladmi a vedie k rôznym záverom. Nesmieme zabudnúť,
že Schaeffler hľadá taký typ filozofie, ktorý by vyriešil
práve tento problém, to znamená, aby hovorila skutočnosť
sama, aby sme dokázali odhaliť jej štruktúru a zákonitosti, počuli jej „vlastnú reč“, nechali prehovoriť „veci samé“.
V tomto smere je jeho myslenie fenomenologické. Aby filozof nebol podmienený vlastným videním, predpokladmi, „optikou“, ale nechal hovoriť a ukázať sa danú skutočnosť v nej samej (napr. náboženský región, jeho fenomény
a zákonitosti). Je to teda filozof náboženstva, ktorý počúva
náboženskú skúsenosť a odkrýva jej špecifiká.

22. Ako som uviedol v mojom článku, ktorý sa venoval mysleniu Richarda Schaefflera, nemecký autor využíva obraz „kniha sveta“. „Kniha sveta“ podobne ako každá kniha, vyžaduje a vyvoláva vlastnú aktivitu čitateľa. Čitateľ nie je ten, kto nachádza v texte sám seba, nevidí v ňom iba vlastný obraz, ale odkrýva nárok veci (Anspruch der Sache), ktorá ho núti k premýšľaniu a neraz i k zmene myslenia. „Kniha
sveta“ hovorí tým, že odporuje naším príliš rýchlym pokusom o pochopenie a popiera naše predsudky. Vo svojej cudzosti nás zároveň vyzýva
k novému mysleniu, nespôsobuje iba náš zmätok, neistotu, či nepochopenie. Vašek, M.: Čítať v knihe sveta. Stará myšlienka v novom svetle?
In: Nové Horizonty, 3/2015, s. 146 – 149.
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Uvediem dva príklady, ktoré by boli – môžeme to nepochybne predpokladať – z pohľadu Schaefflera práve príkladmi ne-transcendentálnej filozofie, čiže myslenia, ktoré má vlastné „videnie“, predpoklady, prístup. Nehovorí
o tom istom Bohu, o ktorom hovorí teológia a viera, nejde
o transcendentálnu filozofiu náboženstva, ale o iný typ filozofie náboženstva, a preto nedokáže byť nápomocná teológii.
Spomínaný Otakar Funda (pôvodne evanjelický farár),
sa stáva humanitným ateistom, napriek počúvaniu biblickej zvesti. Nedokáže z Biblie, sveta, dejín a osobnej skúsenosti „vyčítať“ starostlivého Boha, nejestvuje u neho
nádej vo večný život. Taliansky filozof Gianni Vattimo
ide zasa inou cestou: presvedčený o tom, že je kresťanom
a kresťanským filozofom, opúšťa dôležité obsahy kresťanstva (napr. vykúpenie človeka, trojjedinosť Boha). Pritom
sleduje práve jeden cieľ – „poučený“ kresťanstvom a biblickou zvesťou, kriticky ho vykladať, rozumieť mu novým
spôsobom v našej dejinnej situácii. Pre oboch autorov je
kľúčový pojem kenosis, z Pavlovho listu Filipanom 2,7
a obaja kladú tiež dôraz na dejinnosť človeka.
Dovolím si položiť otázku, či hľadanie filozofie, ktorej poňatie Boha sa prekrýva s kresťanským v jej transcendentálnej forme, nie je iba aktivitou kresťanského filozofa, akým je aj Schaeffler, aktivitou v akomsi „filozofickom laboratóriu“, umelým konštruktom. Na jednej strane je možné klásť otázku tak, ako ju kladie nemecký filozof, na strane druhej sa dá poukázať na filozofie, ktoré napriek „počúvaniu“ biblickej zvesti a zohľadňovaniu dejinnosti človeka, nehovoria o tom Bohu, o ktorom hovorí viera. Dalo by sa tvrdiť – z pohľadu Schaefflerovej filozofie
– že v týchto prípadoch sa jedná o nesprávne pochopené
biblické posolstvo, klamné filozofovanie, ktoré bolo spôsobený tým, že v nich nenastalo skutočné počúvanie viery, náboženstva a ich obsahov. V uvedených prípadoch má
filozof vlastné východiská, predpoklady, môže byť pri prístupe k biblickým textom napr. ovplyvnený inými autormi
(ako je Vattimo ovplyvnený Nietzschem a Heideggerom).
Nemala by preto nasledovať ešte jedna otázka, ktorá by
sa teraz zamerala nie na podmienky možnosti skúsenosti (na odhalenie toho, ako k nej pristupujeme a ako sa tým
menia aj naše formy nazerania na skúsenosť), ale otázka,
ktorá by sa pýtala na podmienky možnosti (a predpoklady) správneho porozumenia biblickej zvesti zo strany filozofie? Samostatnou, pomerne zložitou otázkou je teda samotné konštituovanie, vznik transcendentálneho spôsobu
myslenia, o ktorom hovorí Schaeffler a jeho miesto v súčasnom myslení.

Martin Vašek
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Panna Mária –
obraz zasväteného života
Zanietiť sa pre nejakú vec – je prejavom životaschopnosti človeka. Zanietiť sa pre mravne dobrú vec – je prejavom zdravej vnútornej formovanosti človeka. Zanietiť sa
pre Božie veci – je znakom vnútornej odhodlanosti veriaceho človeka ponúknuť celý svoj život do služby Bohu, na
uskutočnenie jeho plánov vo svete.
Možno si niekto povie, že to už je fanatizmus. Lenže,
keď sa na Boha pozrieme ako na najvyššie dobro, ktoré sa
chce o svoju dobrotu deliť so stvoreným svetom, potom život zasvätený Bohu, je len ďalším dobrým krokom vo zveľaďovaní človeka a v šírení dobra vo svete. Dobro samo
v sebe predpokladá rešpektovanie slobody rozhodnutia
každého jednotlivca a človek sa skutočne stáva slobodným vtedy, keď sa sám rozhoduje pre dobro, ktoré mu Boh
ponúka. Ak prijímaniu a šíreniu tohto dobra vedome zasvätí celý svoj život, vtedy sa zasväcuje Bohu a jeho dobrému plánu so svetom. Vzorom takéhoto vedome zasväteného života je pre kresťanov predovšetkým Panna Mária.
Panna Mária – prototyp ženy podľa Božieho plánu
Ktorýsi biológ napísal: „Ak by sa naša planéta mala
stretnúť s nejakou mimozemskou civilizáciou, bolo by
vhodné, keby sme ako náš prvý signál k nim vysielali Bachovu hudbu, pretože podľa všetkého to je to najkrajšie
a najvznešenejšie, čo bolo na tejto planéte ľudským umom
a duchom vytvorené.“ Podobne by sme mohli povedať, že
ak by sme mali niekomu (hoci aj z inej planéty) predstaviť tú najdokonalejšiu prirodzenú ľudskú bytosť, bola by
to práve Panna Mária –žena bez škvrny a vrásky, totta pulchra – cela krásna, ako hovorí známa mariánska pieseň.
A nielen to, Mária je žena plne rozvinutá vo všetkých ľudských i ženských rozmeroch: je pannou, matkou, manželkou, ženou celkom zasvätenou Božím plánom.
Český kňaz Tomáš Halík v jednej zo svojich úvah o Panne Márii, ako o žene, poznamenáva, že ak by sme na ňu,
ako na ženu chceli vzťahovať otázky dokonalosti, krásy
a vkusu, tak si musíme uvedomiť, že tu máme do činenia nie s hocijakým vkusom, ale s vkusom samého Boha...
Dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie nám tiež
nehovorí iné, len to, že Panna Mária bola a je osobou úplne zasvätenou Bohu. Je od samého počiatku neporušeným
obrazom ženy, takej, aká bola v prvotnom Božom pláne.
Ako konkrétne sa však toto jej zasvätenie sa Bohu prejavovalo v jej živote? 		
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Paralely zasväteného života Panny Márie a Bohu zasvätených osôb
Raz som bol v Ríme, v Kostole sv. Matúša, svedkom
odborného výkladu známej gréckej ikony Panny Márie
– Matky ustavičnej pomoci (jej vyobrazenie je na zadnej
strane obalu). Tento výklad mi zaujímavým spôsobom poodhalil charakter zasvätenosti života Panny Márie Bohu
a Božiemu synovi Ježišovi Kristovi.
Mnohým je možno výklad tejto ikony známy, ale ja ho
predsa len trošku oprášim a zvýrazním aspoň niektoré
veci, ktoré nám odkrývajú isté paralely medzi zasväteným
životom Panny Márie a tým naším zasväteným životom
– kňazským, rehoľným, alebo akýmkoľvek iným životom
zasväteným Bohu.
Zasvätený život ako služba
Na ikone Matky ustavičnej pomoci je zobrazená mladá matka s dieťaťom v náručí. Iste nám netreba hádať, kto
týmto dieťaťom je...
Matka, ktorá príjme do svojho života dieťa a rodinu,
zvyčajne vkladá celý svoj život do služby tomuto dieťaťu
a rodine. Tak isto aj Panna Mária neprijala Ježiša do svojho života preto, aby sa s ním pred ľuďmi poparádila, „že
akého to ja mám syna...“, ale ako to sama vyznáva v rozhovore s archanjelom Gabrielom, stala sa „služobnicou
Pána“. Preto je aj pre každú Bohu zasvätenú osobu dobré,
ak si často kladie otázku: „Ako prijímam svoje zasvätenie
sa Bohu?“ Ako istý druh „parádenia sa pred ľuďmi“? (Nevyužívam svoje zasvätenie na nejaké povrchné ciele? Nekladiem do popredia nejaký svoj status v spoločnosti, ktorý iní nemajú?) Alebo skutočne prijímam svoje zasvätenie
ako službu Bohu a skrze zasvätenie sa Bohu, ako službu
ľuďom? Panna Mária s Ježišom prijala aj kompletný Boží
plán... Synchronizujem aj ja pravidelne svoje plány s plánom, ktorý má s mojím životom Boh?
Vnímavosť a vnútorný pokoj
Oči Panny Márie na tejto ikone sú zobrazené nadpriemerne veľké, ale ústa zas zjavne malé, čo naznačuje, že
Panna Mária bola vo svojej službe Bohu i ľuďom veľmi
vnímavá, ale len málo vecí komentovala. To odráža jej
veľkú dôveru v Božiu prozreteľnosť. V Novom Zákone
nachádzame skutočne len málo viet, ktoré vyšli z úst Pan-
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ny Márie. Dynamika jej života sa odohrávala skôr na vnútornej úrovni, čo naznačujú aj ďalšie detaily na obraze.
Myseľ i srdce upriamené na Ježiša
Hlava Panny Márie je na tejto ikone tiež značne veľká,
tvorí skoro polovicu Ježišovho tela a svoje dieťa drží v náručí na ľavej strane hrude, tam kde sa u bežného človeka
nachádza srdce.
Evanjelista Lukáš píše, že Panna Mária zachovávala
všetky slová o svojom synovi vo svojom srdci a premýšľala o nich – a veruže bolo o čom premýšľať... Kiežby sa toto
premýšľanie nad tajomstvami Ježišovho života a nad jeho
slovami stalo aj naším každodenným chlebom...
Rátať s duchovnými bytosťami
Pri hlave Panny Márie sú zobrazené bytosti, s ktorými
Mária akosi prirodzene vo svojom živote rátala. Možno to
vyplývalo z jej židovskej výchovy... Ona však s nimi nielen rátala, ale ich rady aj s vierou prijímala. Sú to archanjeli – Gabriel a Michal, ktorí v rukách držia nástroje Ježišovho umučenia. (Gabriel – O Αρχάγγελος Γαβριήλ – vpravo,
drží kríž a klince, Michal – O Aρχάγγελος Μιχαήλ – vľavo, drží kópiu a špongiu s octom). Oni nimi Ježiša nestrašia, ale predstavujú tieto nástroje ako trofeje Ježišovho víťazstva nad hriechom a smrťou, preto ich s veľkou úctou
držia cez svoj plášť.
Panna Mária nám teda radí v našom zasvätenom živote nielen veriť v stvorené duchovné bytosti, ale ich vnuknutia a pomoc aj aktívne prijímať a prosiť o ňu, jednoducho s nimi v živote rátať. Alebo si myslíme, že svätí v dejinách spásy, všetky tie svoje dobré diela stíhali porobiť
úplne sami?
Správny smerník na správnej ceste
Na ikone Panna Mária pred všetkých prináša svojho
Syna Ježiša a ukazuje naňho, ako na jedinú správnu cestu, na cestu víťazstva nad všetkým. (Na TV kanáli National Geografic teraz dávajú takú reláciu s názvom: „Jak
nad vším zvítězit...“ Už sa teším, kedy v nej začnú hovoriť
o víťazstve nad smrťou... J.)

František Fudaly

Panna Mária nás teda smeruje na svojho Syna. V byzantskom umení sa toto gesto nazýva Hodegetria – „ukazujúca cestu“ – „sprievodkyňa na ceste“. Mária v tom vynikala už počas Ježišovho života: „Urobte všetko, čo vám
povie!“ (Jn 2, 5), pošepla nešťastníkom na svadbe v Káne
Galilejskej... Sama to robila a druhým to odporúčala.
Bolo by dobre, keby sa nám v našom zasvätenom živote nestávalo, že budeme Ježiša druhým odporúčať a sami
ostaneme od neho na míle vzdialení...
Na čele, symbole sídla múdrosti Panny Márie, žiari
hviezda, ktorá znova a znova, ako tá Betlehemská, ukazuje cestu k Ježišovi všetkým mudrcom a všetkým vzdelaným ľuďom. Hviezda v spojení s osobou Panny Márie
symbolizuje v byzantskej ikonografii jej panenskú čistotu
a neporušenosť pred, pri i po narodení Pána Ježiša. Avšak
neporušenosť mravov a čistota mysle sa z hláv súčasných
vzdelaných ľudí začína veľmi rýchlo vytrácať...
O niečo nižšie, naľavo, je zobrazená hviezda v tvare
kríža, ktorá nám múdro pripomína, že cesta ku Kristovi
vedie cez utrpenie a kríž.
Človek, ktorý zasvätil svoj život Bohu, sa nesmie báť,
ani hanbiť ukázať svojím čistým životom cestu k Ježišovi ani biednemu, ani bohatému, ani jednoduchému, ani
vzdelanému, dokonca ani jeden druhému: zasvätený – zasvätenému... Pohľad na žiarivý príklad, ako na svetlý maják, vždy dobre padne aj tomu najskúsenejšiemu „borcovi“ v oblasti duchovného života, najmä ak na neho doľahne únava, frustrácia, pocit nedocenenia, či rutina... Problém, ktorý mi často tlmočia laici, je, že nás zasvätených je
celkom dobre počuť, ale nevidno nás – chýba náš príklad.
Byť nástrojom na šírenie Božej milosti
Ruky Pána Ježiša na ikone sú s plnou dôverou vložené
do rúk Panny Márie. Hľa, žena plná milostí... Do jej rúk
Boh vložil, s veľkou dôverou, všetku milosť sveta a pre
svet a ona ju svetu verne odovzdala a stále odovzdáva. To
je aj to hlavné posolstvo tejto ikony.
Pamätajme, že keď Boh vkladá do nás svoju milosť, ktorá nás posväcuje a zasvecuje pre Božie diela, nikdy ju do
nás nevkladá len pre nás samých, ale vždy pre všetkých,
s ktorými sa stretneme. Človek zasvätený Bohu, človek,
ktorý žije v posväcujúcej milosti, sa stáva šíriteľom Bo-
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žej milosti vo svete, sám ju prijíma a ukazuje cestu k nej
aj druhým.
Boh sa takto vkladá aj do našich rúk. Keď konáme skutky viery v posväcujúcej milosti, to sám Boh koná cez
nás vo svete. A vieme, že Bohu sa natoľko zapáčilo šíriť vo svete svoju milosť, že sa sám rozhodol stať človekom a v osobe Ježiša Krista nám túto svoju milosť priniesol osobne.
Velikán je ten, kto príjme povolanie od Boha
Máme tu teda pred sebou dva veľmi veľké vzory šírenia Božej milosti, lásky a dobroty vo svete: sám Boží Syn
a jemu zasvätená Panna a Matka Mária. Čo už my tu môžeme popri takých velikánoch robiť?
Ak budeme hľadieť len na ich terajší stav, tak neurobíme asi nič, dokonca nás to môže odradiť, veď načo sa trápiť, keď na to nemám?
Keď sa však pozrieme na pozemské začiatky Panny Márie a Pána Ježiša, môžeme si všimnúť, že Panna Mária bola
kedysi len jednoduché dievča z Nazareta, ktoré Bohu povedalo svoje úprimné áno... Či takto nezačal aj ten náš zasvätený život? A Pán Ježiš, hoci mal Božskú prirodzenosť,
nepridržal sa jej úzkostlivo, ale pre nás sa rád stal bosým
a nahým, malým dieťaťom v chladnej maštali... Či náš život nezačal podobne, ba v oveľa väčšom komforte?
V ich začiatku sa skrýva začiatok každého jedného
z nás, začiatok každého jedného zasväteného života.
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Zriekanie sa prináša ovocie
Jedným z prvých znakov otroka v staroveku bolo to, že
otrok chodil bosý, kým jeho páni boli vždy dobre oblečení
a obutí. A práve o tom nám hovorí ten posledný detail na
spomínanej ikone. Je to tá „Božská sandálka“, ktorá predstavuje odev Božej slávy a ktorú si Pán Ježiš, zverujúc sa
do rúk ľudskej matky, kvôli nám, na chvíľu skutočne vyzul, keď sa stal človekom. Urobil to preto, aby nás raz mohol všetkých voviesť do svojho božieho života a dať nám
plnú účasť na živote Najsvätejšej Trojice, tak ako ju dal
svojej Matke, nepoškvrnenej Panne Márii.
Záver
Zasvätený život je životné povolanie, ktoré v sebe spája prirodzené s nadprirodzeným. O to nadprirodzené bojovať nemusíme, pretože Boh chce oveľa viac šíriť svoju milosť vo svete ako my. To s čím nám treba zápasiť, je naša
ľudská prirodzenosť, ktorá nie vždy chce byť k dispozícii
pre Božie diela, a to aj napriek naším dobrým rozhodnutiam. Život Panny Márie, ženy plnej milosti, nám poskytuje skvelý obraz zasväteného života, ktorý je hodný nasledovania a ktorý už mnohých priviedol na cestu spásy.
Prajem teda nám všetkým, aby bol náš zasvätený život
veľmi podobný zasvätenému životu našej nebeskej Matky a Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci, nech nám
v tomto pripodobovaní sa pomáha!
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Lekár, zomieranie a smrť
Pierre Chaunu, slávny historik na parížskej univerzite, nie bez irónie pozoroval: „Prihodilo sa nám kuriózne
dobrodružstvo: zabudli sme, že musíme zomrieť! Historici prídu k tomuto uzáveru potom, ako preskúmajú všetky
pramene napísané v našej dobe. Preskúmanie takmer stotisíc populárno-náučných a esejistických kníh, ktoré vyšli v posledných dvadsiatich rokoch (od roku 1960 do roku
1980) ukáže, že len dvesto z nich (teda 0,2 %) sa zaoberalo
problémom smrti. Vrátane medicínskych kníh.“
Tento fakt sa zdá neuveriteľný. Vyvoláva u nás túžbu nájsť nejaké vysvetlenie: Prečo sa tak mlčí o probléme smrti? Svätý Augustín pozoroval s bystrosťou génia
zvláštny postoj k smrti už vo svojej dobe: „Keď sa človek
narodí, je mnoho hypotéz: azda bude pekný, azda škaredý;
azda bude bohatý, azda chudobný; azda bude mať dlhý život, azda nie! Ale nikto nepovie: možno zomrie, ale azda
nezomrie. Toto je jediná absolútne istá vec života.“ Kto by
sa odvážil povedať, že sa mýli? Správne píše argentínsky
spisovateľ Jorge Luis Borges: „Smrť je jediný zvyk, ktorý musia rešpektovať, skôr či neskôr, všetci.“ Odozvu na
jeho slová nachádzame u francúzsko-rumunského esejistu Emila Ciorana, ktorý dodáva: „Smrť je to najistejšie a
najpevnejšie, čo život doteraz vymyslel.“ Smrť je neúprosne rovnaká pre všetkých! A „život je vždy len lepšia alebo horšia príprava na smrť“1 – poznamenáva lekár Pavol
Strauss.
Nedá sa nesúhlasiť s tým, čo často opakoval Carl Gustav
Jung, jeden z otcov psychoanalýzy: „Človek, ktorý sa nezamýšľa nad problémom smrti a nepozoruje jej drámu, má
urgentnú potrebu liečiť sa.“ Sú to slová lekára.2 So smrťou
je spojená otázka utrpenia a zomierania.
Lekár – expert na posledné veci
S trpiacimi, umierajúcimi a so smrťou sa často stretávajú lekári. Preto by lekár mal byť expertom na posledné veci, ktoré sa nachádzajú na prahu tajomstva. Ak nie
pre nič iné, tak z rešpektu k existenciálnemu ľudskému
problému. Je to otázka lásky a profesionality. Ak chce lekár prežívať aj vlastnú náboženskú dimenziu, je možné
dôjsť k nádhernému súzvuku medzi lekárom a pacientom,
čo je výrazom autentickej ľudskej solidarity. Kresťanský
lekár má príležitosť odpovedať na otázky utrpenia a božieho zjavenia. V rukách kresťanských lekárov a zdravotníckych pracovníkov sa nachádza nesmierne bohatstvo.
1. P. Strauss, Život je len jeden, Bratislava 1996, s. 114.
2. Porov. A. Comastri, Come andremo a finire? Cinisello Balsamo
2012, s. 11 – 12.

Často však pozorujeme, že je veľký rozpor medzi ideálom
a každodenným životom v ambulanciách a na nemocničných chodbách. V tejto oblasti je preto potrebná skutočná
kultúrna revolúcia.
Povolanie lekára a zdravotnej sestry je celkom špecifické povolanie, ktoré si vyžaduje neustále spájať vedecké
poznanie s humanitným poznaním v jeho rôznych odtieňoch. Uvedomenie si tejto jedinečnosti je základom pre revolúciu, ktorá nemôže nevidieť kresťanov v prvom šíku.
S nimi sa majú spojiť všetci ľudia dobrej vôle, ktorí ako
novodobí milosrdní samaritáni ohlasujú svojím svedectvom dobrú zvesť, ktorá umožní mnohým nájsť v posledných okamihoch svojho života vlastnú dôstojnosť slobodných ľudí. Na realizovanie tejto reformy nie sú potrebné
žiadne zákony a dekréty. Je potrebná len reforma srdca.
Duchovné sprevádzanie zomierajúcich je vznešeným poslaním.
Ján Pavol II. povedal účastníkom medzinárodného kongresu v Ríme o pomoci zomierajúcim: „Pred tajomstvom
smrti ostávame bezmocní; ľudské istoty sú rozochvené.
Ale práve pred touto porážkou sa kresťanská viera, ak je
pochopená a prijímaná vo svojom bohatstve, ponúka ako
prameň pokoja a vyrovnanosti. Vo svetle evanjelia nadobúda život človek novú a nadprirodzenú dimenziu. To, čo
sa zdalo byť zbavené zmyslu, získava zmysel a hodnotu.
Keď sa stráca vzťah k spásonosnému posolstvu viery
a nádeje a následne ochabuje láska, nastupujú pragmatické a utilitaristické princípy, ktoré dospievajú k vytváraniu
teórií o likvidácii života ako o niečom logickom a dokonca ospravedlniteľnom v prípade, ak človek považuje svoj
život za ťarchu alebo ho iní považujú za ťarchu. Smrť je
skutočne tajomným okamihom. Táto udalosť by mala byť
obklopená citom a rešpektom. Človek, ktorý zápasí medzi životom a smrťou, potrebuje vedľa seba predovšetkým
láskavú prítomnosť. V poslednej fáze života človeku v minulosti obvykle pomáhali rodinní príslušníci a vytvárali
ovzdušie tichého sústredenia a kresťanskej nádeje. V súčasnej dobe často hrozí, že túto fázu ľudia prežijú v rušnom nemocničnom prostredí preplnenom cudzími ľuďmi
pod kontrolou zdravotníckeho personálu, ktorý sa prevažne stará o biofyzický aspekt choroby. Tak sa stále viac potvrdzuje jav medikalizácie smrti, ktorý sa čoraz viac pociťuje ako nedostatočné rešpektovanie celkovej ľudskej situácie trpiacej osoby. Vedomie, že zomierajúci človek sa
pripravuje na stretnutie s Bohom vo večnosti, musí pobádať rodinných príslušníkov, drahé osoby, lekársky, zdravotnícky a náboženský personál sprevádzať ho v tomto
rozhodujúcom úseku jeho života s pozornou starostlivosťou na každý aspekt jeho stavu, vrátane duchovného. Tí,
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čo sú chorí a predovšetkým zomierajúci, nemajú byť zbavení lásky rodinných príslušníkov, lekárskej starostlivosti a podpory priateľov.
Skúsenosť nás učí, že okrem ľudského povzbudenia
je veľmi dôležitá pomoc, ktorú zomierajúci čerpá z viery v Boha a z nádeje vo večný život. Povzbudzujem vás,
aby ste pokračovali v snahe o ochranu a podporu života.
Buďte svedkami evanjelia života. Cíťte sa zodpovednými za jeho ohlasovanie a svedčte o ňom slovami aj skutkami pred jednotlivcami, národmi a štátmi bez strachu aj za
cenu, že pôjdete proti prúdu!“3
Lekár Pavol Strauss o posledných veciach
Už spomenutý Pavol Strauss, lekár, mysliteľ, hudobník
a konvertita, sa vo svojom rozsiahlom diele často zaoberal problémom smrti. Žitá viera v období šíriaceho sa ateizmu ho viedla aj k tomuto konštatovaniu: „Veľkým vynálezom bude: naučiť nás pochopiť smrť a utrpenie. Naučiť nás novej radosti, napriek smrti a utrpeniu. Naučiť
nás ju chápať ako radostnú nutnosť, ako tichú metamorfózu našich tkanív, ako tiché zastavenie nášho srdca na brehoch iných poznaní, iných rozletov a skusov a vidov.“4 Pýtal sa: „Ak nemáme správny vzťah k zdravým, ako potom
zvládnuť zložitejšiu situáciu voči chorým?“5 Ďalej sa môžeme pýtať aj na vzťah k zomierajúcim. Ako ho zvládnuť?
Strauss na základe skúsenosti a štúdia hovorí: „Pri ireverzibilných terminálnych stavoch možno situáciu tiež priaznivo ovplyvniť. Neraz sa stáva, že i rodina, i lekári a ošetrovatelia sú prekvapení, že pacienti sú si vedomí závažnosti svojej choroby. A čo chceli skrývať pred pacientmi,
vyjavia pacienti sami. Často sú pacienti jemnejší ako my
lekári a boja sa nám povedať, že všetko vedia, aby nám
neboli nepríjemní a na ťarchu. Sú však krízové stavy pre
všetkých zúčastnených a ošetrujúci personál musí pacientom pomôcť dostať sa cez to. Tieto terminálne stavy možno transformovať do takej duševnej situácie, v ktorej pacient cíti, že mu rozumieme, že mu chceme rozumieť, že
mu chceme venovať všetku pozornosť, dávať mu pocit, že
na neho dohliadame, že ho strážime. Na otázky odpovedáme úprimne. Sú to ťažko zvládnuteľné situácie, keď sa
umierajúci búri proti tomu, že ho to postihlo, že chodíme zdraví okolo neho. Býva aj agresívny, ba viem o prípade lymfosarkómu, keď otec chcel povraždiť rodinu, aby
3. Ján Pavol II., Discorso, 17 marec 1992, in http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/it/speeches/1992/march/documents/hf_ jp-ii_
spe_19920317_assistenza-morenti.html
4. P. Strauss, Život je len jeden, Bratislava 1996, s. 145.
5. P. Strauss, Rekviem za živých, Bratislava 1991, s. 30.
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ho neprežili. A vtedy, keď nás pacient najväčšmi potrebuje a keď je najnepríjemnejší, často sa mu vyhýbame. Ale
keď ho v tejto fáze neopustíme, príde štádium paciﬁkácie,
i keď neraz s recidívami minulého stavu. Potom dochádza
k zmiereniu sa s osudom, ale s podmienkami, ktorými by
získal pacient čas. Vďačne zomrie, chce sa len dožiť promócie alebo svadby v rodine, alebo politickej udalosti, alebo penzie. Až potom prichádza stav odpútania sa, pomalého odpútania od všetkého. A tu sa ukáže, že tu naše povolanie hraničí s kumštom. A v opatere umierajúceho je prejemný kumšt. To už pacienta nezaujíma stav mineralogramu alebo vnútorného prostredia a nových liečebných metód a ani lekári by tu nemali príliš aktívne zasahovať. Veď
toto nie je predĺženie života, ale umierania, i keď to rodina
vyžaduje. To je stav, ktorý chce len pokoj od ošetrujúcich
a od rodiny, v záujme pacienta. Najkrajšia životná idyla je
vari tá, keď zdravý manželský partner sedí hodiny a dni
ticho pri umierajúcom, ruka v ruke v najintímnejšom spojení bôľnej lásky (E. Küblerová-Rossová). Ale veď i básnik Jiří Wolker napísal: «Smrt není zlá. Je jen kus života
těžkého.» Patrí k životu každého človeka. A keď sa venujeme umierajúcim a pomáhame im preklenúť konečnosť,
získame sami. Sami sa mnohému naučíme od umierajúcich, naučíme sa tomu, ako preklenúť problém vlastnej konečnosti. Naučíme sa i pravému poznaniu času – veď ich
už nenaháňa –, i života a jeho hodnôt.“6
Lekár, ktorý sám nemá vyriešenú otázku smrti, uteká
pred zomierajúcim pacientom, lebo mu pripomína jeho
obmedzenosť a konečnosť. Viera v Stvoriteľa a Vykupiteľa a pokora dávajú lekárovi schopnosť sprevádzať zomierajúcich, ktorí sa bezprostredne pripravujú na život vo
večnosti.
Posledné okamihy
Smrť človeka je spravidla sprevádzaná úprimným smútkom príbuzných. Prv bolo samozrejmým, že ľudia boli
pripravení prijať smrť. Vedeli byť blízko zomierajúceho.
Zomieralo sa doma. Modlitba pri zomierajúcom bola samozrejmosťou. Ľudia vedeli vytvoriť atmosféru smútku
preniknutú veľkou nádejou. Po smrti zvonili zvony. Rodina a mnohí známi sa zúčastnili na pohrebe. Smútok trval niekedy aj rok. Ľudia si obliekali čierne šaty, častokrát
nielen najbližšia rodina.
Dnes sa vo svete čoraz častejšie stáva problémom,
ako sprevádzať človeka v jeho posledných chvíľach ži-

6. P. Strauss, Život je len jeden, Bratislava 1996, s. 122 – 124.
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vota a ako sa postaviť voči smrti. Na televíznych obrazovkách vidíme dennodenne smrť, ktorá je od nás ďaleko. V západnej spoločnosti sú mnohí ľudia nepripravení
prijať smrť, keď sa s ňou osobne stretnú. Nie sú schopní
vytvoriť atmosféru smútku. Sú veľmi vzdialení od reality smrti. Ľudia zomierajú opustení v nemocnici. Príbuzní
ich tam dajú často len preto, lebo nevedia, čo majú robiť.
Ak zavolajú kňaza k chorému, prítomní utekajú k televízoru, lebo nepoznajú silu modlitby a možno sa ani nevedia
modliť. Zvony nezvonia. Pri pohrebných obradoch sprevádzajú príbuzného len niekoľkí členovia rodiny. Je veľký
strach zo smrti. Tak ako niekedy bolo tabu odovzdávanie
života, dnes sa tabu stáva smrť. Mnohí deťom nerozprávajú o smrti, skrývajú pred nimi jej realitu.
Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu často zhromažďoval veriacich na spoločnú modlitbu. Dva okamžiky najintenzívnejšieho spojenia veriacich kresťanov s Absolútnym v histórii Cirkvi boli asi vtedy, keď Ján Pavol II. stál
na prahu smrti. Prvýkrát to bolo po atentáte, keď mnohí veriaci zotrvávali v modlitbách počas noci. Druhýkrát
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to bolo pri jeho smrti. Neopakovateľná atmosféra bola na
Námestí sv. Petra v Ríme, kde sa po večeroch schádzali hlavne mladí kresťania na modlitby. Svet mohol vidieť,
ako kresťanský svet (spolupracovníci, lekári, priatelia...)
sprevádza toho, ktorý im pripomínal dobrotu Otca. Smrť
Jána Pavla II. bola svedectvom, ako zomierajú kresťania
a ako sa majú správať príbuzní a priatelia v tomto okamihu. Posledné slová zomierajúceho rezonovali v srdciach
ľudstva: „Čakal som vás a vy ste prišli. Ďakujem vám.“
Mladí sa nádherne odmenili tomu, ktorému na nich tak
záležalo.
Dobre sa na smrť pripravuje ten, kto žije morálne, kto
žije podľa pravdy. Zrelý človek je schopný prijať smrť.
Malo by byť normálne, že sa deti modlia pri zomrelom
a sú prítomné na pohrebe. Je pre nás povzbudením, že na
Slovensku máme mnohé svedectvá kresťanov, ktorí príkladne prijali smrť.
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Jerome Murphy O‘Connor, OP:
Apoštol Pavol. Jeho príbeh
Vydavateľstvo Dominikáni : Zvolen, 2016, slovenský preklad Vojtech P. Rakovský OP, Počet strán 213.
ISBN 978-80-970126-7-0.

Pri príležitosti 800 rokov od založenia svojej rehole (1216) vydali slovenskí dominikáni preklad diela veľmi známeho biblistu a spolubrata
v dominikánskej reholi. Jerome Murphy - O‘Connor (1935-2013) sa narodil v írskom meste Cork. Na kňaza
bol vysvätený v roku 1964. Doktorát
získal na univerzite vo švajčiarskom
Fribourgu. V postdoktorandskej práci pokračoval v Heidelbergu a Tubingene. Na známu biblickú školu École biblique v Jeruzaleme, ktorú vedú
francúzski dominikáni, prišiel vo veku 28 rokov. Tam som ho počas svojich štúdií niekoľkokrát stretol. Bol to
muž mohutnej vysokej postavy so sivou bradou a prívetivou, živou írskou
povahou. V biblickom svete bol známy širokým záberom. Venoval sa biblickej archeológii. Je autorom veľmi
známeho archeologického sprievodcu
po Svätej zemi. Venoval sa rukopisom
od Mŕtveho mora, písal články o novozákonných evanjeliách. Nadovšetko
však bol odborníkom na život a dielo
apoštola Pavla, ktorému venoval ešte
svoju doktorandskú prácu.
Vo vzťahu k biblickým textom je írsky dominikán a profesor známy viacerými zaujímavými postrehmi a teóriami. Toto dielo nie je výnimkou. Už
nadpis prezrádza, že Murphy – O‘Connor v náčrte života apoštola Pavla nezvolil vedecký postup, ktorý poznáme z jeho výbornej vedeckej publikácie „Paul: A Critical Life“ vydanej
v roku 1996. Tento raz zvolil formu
príbehu, ale hneď chcem upozorniť,
že vôbec nejde o beletrizovaný historický román vo forme fiktívnych dialógov. Autor vychádzal z dôverného
poznania biblických prameňov, predovšetkým Pavlových listov a Skutkov apoštolov, ako aj ďalších historických prameňov 1. storočia po Kr. (na-
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pr. diela Jozefa Flávia a Filóna z Alexandrie), poznatkov biblickej archeológie a osobnej návštevy regiónov spojených s apoštolom Pavlom. V niektorých prípadoch autor ponúka hypotézy
a imaginatívne rekonštrukcie. Keďže
nejde o akademickú učebnicu, ale skôr
knihu podanú naratívnym spôsobom,
niektoré údaje autor prináša jednoducho ako fakt bez toho, aby uviedol aj
ostatné možnosti. Z toho dôvodu knihu odporúčam predovšetkým pre tých,
ktorí už nadobudli predchádzajúce poznatky o živote a diele apoštola národov. Teraz uvediem niekoľko príkladom pre lepšie porozumenie toho, čo
mám na mysli.
Murphy – O‘Connor uvádza ako
fakt teóriu, podľa ktorej sa Pavol narodil v galilejskom meste Giskala. Tento
údaj sa opiera o starovekého autora sv.
Hieronyma, ktorý sa o tom zmieňuje
ako jediný. Murphy – O‘Connor predpokladá, že do Tarzu sa dostali rodičia spolu s malým Pavlom ako otroci,
ktorých zajali a predali rímske jednotky, keď rímsky veliteľ Varus obsadil
Galileu. Je potrebné pripomenúť, že
teória má v odborných kruhoch svojich zástancov. Problémom však ostáva skutočnosť, že okrem Hieronyma
nemáme žiadne iné pramene, ktoré by
svedčili v jej prospech. Navyše, keď
Pavol hovorí o rímskom občianstve,
uvádza, že sa v ňom narodil, čo predpokladá, že už jeho rodičia mali toto
občianstvo. V podmienkach neznámeho mesta v Galilei je to však skôr nepravdepodobné.
Ďalší príklad, ktorý chcem uviesť,
sa dotýka pobytu mladého Pavla v Jeruzaleme v škole rabína Gamaliela.
Murphy – O‘Connor uvádza, že Pavol prišiel do Svätého mesta približne ako 19/20-ročný a strávil tu približne 20 rokov, tzn. mesto opustil až

na svojej ceste do Damasku, keď zažil obrátenie. Mnohí biblisti však hovoria o tzv. Pavlových „skrytých rokoch“. Ide o obdobie po skončení jeho formácie pri rabínovi Gamalielovi
až po obrátenie na ceste do Damasku.
Tieto dve udalosti vytvárajú obdobie,
v ktorom sa Pavol mohol vrátiť naspäť
do Tarzu a po niekoľkých rokoch opäť
prišiel do Jeruzalema, kde bol prítomný pri kameňovaní Štefana.
Autor navrhuje, že Pavol pôvodne
neovládal žiadne remeslo. Za výrobcu
stanov sa „vyučil“ až po obrátení ako
nevyhnutný spôsob pre zabezpečenie živobytia. Dovolím si však podotknúť, že v židovskej rodine bolo celkom bežné, že otec naučil svojho mladého syna konkrétnemu remeslu, ktoré mu poskytne v dospelosti živobytie.
Páči sa mi vysvetlenie írskeho dominikána ohľadom prvej návštevy
Pavla v Jeruzaleme po svojom obrátení. Podľa jeho názoru návšteva poslúžila Pavlovi k tomu, aby od Petra, očitého svedka historického Ježiša, dostal
dôležitý obraz Ježišovej osoby.
Známy biblista ponúka vlastné teórie ohľadom chronológie Pavlovho života. Napríklad Pavlovu 2. misijnú cestu kladie ešte pred zhromaždenie apoštolov v Jeruzaleme (tzv. jeruzalemský koncil). Skutky apoštolov
však uvádzajú, že Pavol šiel do Jeruzalema spolu s Barnabášom ako vyslanci antiochijského spoločenstva (porov.
Sk 15,2), pričom zároveň uvádzajú,
že na začiatku 2. misijnej cesty sa Pavol s Barnabášom rozišli pre nezhody
ohľadom účasti Jána Marka na ďalšom
ohlasovaní evanjelia (porov. Sk 15,39).
Preto sa väčšina biblistov domnieva,
že jeruzalemský koncil sa uskutočnil
okolo roku 49 po Kr. a po ňom nasledovala Pavlova druhá cesta už v spo-
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ločnosti Sílasa a Timoteja, ale bez Barnabáša a Jána Marka, ktorí odišli hlásať evanjelium na Cyprus.
Nedostatok informácií o závere Pavlovho života poskytuje viacero možných scenárov. Dotýka sa cesty do
Španielska, ohlasovania v Ilýriu a Macedónsku a jeho mučeníckej smrti v Ríme. Otvorená zostáva Pavlova
zamýšľaná cesta do Španielska. Kým
odborne sa prikláňam k skupine biblistov, ktorí sa domnievajú, že Pavol –
kvôli pre nás neznámym okolnostiam
– cestu vôbec neuskutočnil, Murphy –
O‘Connor tvrdí, že Pavlova návšteva

František Trstenský

Španielska bola krátka a neúspešná,
lebo nepoznal jazyk a medzi veriacimi Ríma nemal dostatočné zázemie na
podporu, ako to bolo v cirkvách Malej
Ázie a Grécka.
Gratulujem dominikánskej rehole
k výberu diela. Publikácia z pera Jerome Murphy - O‘Connora dýcha odbornosťou, ktorá pramení z hlbokého poznania problematiky, a predsa sa veľmi dobre číta, lebo z nej vyžaruje nadšenie a láska k Svätému písmu, ktorá bola charakteristická pre tohto írskeho dominikána. Čitateľ je vtiahnutý do deja a má pocit, že sa prechádza

po miestach spolu s autorom, ktorý ich
opisuje. Nie je to zidealizovaná predstava šírenia kresťanstva. Približuje
aj ťažkosti, nedorozumenia a odmietnutia nielen vonkajším svetom, ale aj
vnútri samotných kresťanských komunít. To z knihy robí ešte pútavejšie
čítanie, lebo odráža aj našu prípadnú
skúsenosť, keď sa usilujeme žiť evanjeliové posolstvo autenticky a bez lacných kompromisov. Práve to je určite
najvýraznejšia črta, ktorú vnímame
na živote apoštola Pavla.

Ján Duda:
Stretnutia s Kristom pri nedeľnom evanjeliu
Kežmarok : Tlačiareň GG, 2016, 198 strán. ISBN 978-80-89701-23-0.
Publikované homílie kňazov sú
pre mnohých laických veriacich ako aj
kňazských spolubratov obľúbenou pomôckou na lepšie pochopenie nedeľného stola Božieho slova a jeho hlbšie uplatnenie v každodennom živote kresťana. Na rozdiel od biblických
komentárov sa vyznačujú živým jazykom a potrebnou aktualizáciou. Katolícky kňaz prof. Ján Duda už niekoľko
rokov pravidelne prichádza do farnosti Poprad na nedeľnú svätú omšu a zároveň v týždenných intervaloch publikuje svoje krátke zamyslenia k nedeľným evanjeliám na portáli postoj.
sk. Ovocím tejto jeho služby kňaza
ako povereného ohlasovateľa Božieho slova je publikácia, ktorá obsahuje
zozbierané zamyslenia k jednotlivým
nedeliam, ktoré sú prehľadne usporiadané podľa jednotlivých častí liturgického obdobia. Je potrebné podotknúť,
že nejde o homílie v klasickom zmysle, ktoré mechanicky reprodukujú celý prednesený text. Krátke zamyslenia predstavujú skôr podnety pre ďalšie osobné prerozjímanie biblického
úryvku.
V úvodnom slove autor približuje
zámer svojho diela „poskytnúť čitate-

ľom aspoň základnú predstavu o tom,
čo budú v nasledujúcu nedeľu počuť
v evanjeliu počas svätej omše a aby
sa na počúvanie Božieho slova aspoň
do určitej miery pripravili.“ Keďže
ide o evanjeliové čítania v liturgickom
roku „C“, zamyslenia sa zameriavajú predovšetkým na Evanjelium podľa Lukáša, na ktoré je daný rok osobitne zameraný. Je potrebné vyzdvihnúť, že publikácia neponúka iba nedeľné evanjelium. Čitateľ v nej nájde
aj niektoré ďalšie liturgické dni, napr.
Obrátenie apoštola Pavla, Slávnosť sv.
Jozefa, Veľkonočné trojdnie, Slávnosť
sv. Cyrila a Metoda, Premenenie Pána
atď. Celkovo ide o 78 zamyslení, ktoré vychádzajú z autorových osobných
meditácií nad Svätým písmom, ale po
exegetickej stránke sú podopreté biblickými komentármi a ďalšími dielami, ktoré sú uvedené v samotnom závere publikácie.
Čitateľ ocení krátke, svieže úvahy, ktoré sa jadrným spôsobom zameriavajú na podstatu Kristovho posolstva. Autor približuje svoje postrehy
k evanjeliu neraz vo forme oporných
očíslovaných bodov. Myslím, že to vychádza z jeho celkového zamerania,

keďže, ako súdnemu vikárovi Spišskej
diecézy a odborníkovi na kanonické
právo, je mu blízka jasnosť a prehľadnosť myšlienkového sledu. Zamyslenia poväčšine zakončuje istá forma
poučenia resp. povzbudenia, čím sa
napĺňa úloha homílie, ktorá má obsahovať aktualizáciu a odkaz biblického
posolstva pre súčasnú dobu. Vzácnym
obohatením publikácie sú jedinečné ilustrácie, ktoré doprevádzajú text
niektorých nedieľ. Ich autorkou je Ing.
arch. Silvia Podobová, Ilustrácia obálky je dielom akad. mal. Svetlany Jaśkiewiczovej. Publikácia popri duchovnom obsahu tak nadobúda aj hlboký
umelecký rozmer a estetický prvok.
Pre názov svojej publikácie autor
zvolil myšlienku stretnutia s Kristom pri nedeľnom evanjeliu. Napĺňa
sa tým známy výrok svätého Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná
Krista.“ Prof. Duda znova pripomenul, že každý veriaci by mal nadobudnúť familiaritu s evanjeliovými textami. Zamyslenia z jeho pera sú k tomu
vhodným a podnetným nástrojom.
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Právo a spravodlivosť XVIII.
Aktá XVIII. sympózia kánonického práva v roku 2016
Ius et iustitia XVIII. Acta XVIII simposii iuris canonici anni 2016 (ed. Ján Duda), Kežmarok 2016, počet strán
432. ISBN 978-80-89701-22-3.

V týchto dňoch vyšiel Zborník
z 18. sympózia kánonického práva,
ktoré sa konalo v Spišskej Kapitule
v dňoch 22.8. – 26.8.2016 a bolo venované dvom témam: novej legislatíve procesov manželskej nulity pápeža
Františka a ochrane mladistvých. Bolo to v poradí už 18. sympózium kánonického práva, ktoré už tradične organizuje Slovenská spoločnosť kánonického práva.
Prvý deň sympózia moderoval
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS. Dve prednášky predniesol
Mons. Miroslav Konštanc Adam, sudca Apoštolského tribunálu rota romana (Vatikán). Prvá má názov Základné
princípy revízie procesu manželskej
nulity a druhá Skrátený proces pred
biskupom. V zborníku sa jeho prednášky nachádzajú v taliančine i v slovenčine.
Druhý deň sympózia moderoval
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Dopoludnia prednášal Mons. Pawel Malecha, pridaný
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promótor spravodlivosti Apoštolskej
signatúry (Vatikán) na tému Zodpovednosť biskupa v procese manželskej
nulity po vydaní Motu proprio Mitis
Iudex. Po ňom prednášal Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty
(Vatikán) na tému Niektoré aplikačné
aspekty riadneho procesu podľa Mitis
Iudex. Popoludní prednášal dekan Fakulty kánonického práva v Benátkach
Mons. Giuliano Brunotto a po ňom
profesor tej istej Fakulty Mons. Benedict Ejeh. Prvý hovoril na tému Výklad
kán. 1668, §§ 1 – 2 Mitis Iudex v kontexte morálnej istoty a druhý Pozitíva
a negatíva najnovšej reformy procesu
manželskej nulity. Všetky prednášky
sú v taliančine i slovenčine.
Tretí deň sympózia moderoval
Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Dopoludnia povedal dve
prednášky Mons. Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu
mladistvých. Prvá prednáška má názov Legislatíva a ustanovizne Svätej
stolice na ochranu mladistvých a druhá Odporúčania Pápežskej komisie na
ochranu mladistvých miestnym cirk-

vám. Popoludní prednášal Andriy Tanasiyuk, zástupca vedúceho oddelenia
kánonického práva Vyššieho arcibiskupstva Kyjev-Halič (Ukrajina), na tému Synodalita v riadení vyššieho arcibiskupstva Kyjev-Halič s osobitným
zreteľom na kauzy manželskej nulity.
Napokon prednášal Mons. Karel Orlita, predseda Akadémia kánonického práva v Brne, na tému Zodpovedný prístup obhajcu zväzku v súčasnom
procese manželskej nulity. V Zborníku sa všetky prednášky nachádzajú
v taliančine a v slovenčine (posledná
z uvedených je v češtine).
V posledný deň sympózia súdni vikári diecéz Slovenska predniesli referáty o činnosti slovenských cirkevných súdov.
Kto by mal záujem o zborník, nech sa ohlási na korešpondenčnej adrese: Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 13, 053 04
Spišské Podhradie alebo na e-mailovej
adrese: sskp@kapitula.sk
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