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ÚVOD 

Bratom a sestrám „pokoj a láska s vierou od 
Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, 
čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti." 
Týmto vrúcnym a láskyplným pozdravom zakončil 
sv. Pavol svoj list kresťanom v Efeze (6, 23 - 24). 
Rovnakými slovami začíname my synodálni otcovia 
zídení v Ríme na 12. riadnom generálnom zhromaž
dení Biskupskej synody pod vedením Svätého Otca 
Benedikta XVI. svoje posolstvo, určené veľkému zá
stupu všetkých tých, ktorí nasledujú Krista ako jeho 
učeníci v rôznych oblastiach sveta a stále ho milujú ne
zištnou láskou. 

Im znovu predkladáme hlas a svetlo Božieho slo
va, opakujúc starodávnu výzvu: „ Veľmi blízko sú tie 
slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich 
uskutočnil" (Dt 30, 14). Veď Boh každému človeku 
hovorí: „Syn človeka, všetky reči, ktoré budem k tebe 
hovoriť, prijmi do srdca a svojím sluchom ich počú
vaj!" (Ez 3, 10). Preto všetkým ponúkame toto 
duchovné putovanie, ktoré bude mať štyri etapy a po
vedie nás od Božej večnosti a nekonečnosti až do na
šich domovov a na cesty po našich mestách. 
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I. HLAS BOŽIEHO SLOVA: ZJAVENIE 

1. „A Pán hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste poču
li, ale postavu ste nevideli, okrem hlasu" (Dt 4,12), tak 
hovorí Mojžiš, pripomínajúc skúsenosť, ktorú Izrael 
zažil v trpkej samote Sinajskej púšte. Pán sa vtedy 
neukázal v obraze či inom spodobení, ani ako socha 
podobná zlatému teľaťu, lež ako „hlas slov". Tento 
hlas vstúpil na scénu v samotných počiatkoch stvo
renia a preťal ticho ničoty: „Na počiatku... Tu pove
dal Boh: ,Buď svetlo!' a bolo svetlo... Na počiatku 
bolo Slovo... a to Slovo bolo Boh... Všetko povstalo 
skrze neho a bez. neho nepovstalo nič z toho, čo po
vstalo" (Gn I, 1.3; Jn 1, 1.3). 

Stvorenie nepochádza zo vzájomného boja medzi 
bohmi, ako to tvrdila starobylá mezopotámska myto
lógia, ale z Božieho slova, ktoré víťazí nad ničotou 
a vytvára bytie. Žalmista spieva takto: „Pánovým 
slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich 
voje... Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko 
bolo stvorené" (Ž 33, 6.9). A sv. Pavol opakuje, že 
Boh „oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet" 
(Rim 4, 17). To bolo prvé, „kozmické" Zjavenie. 
Stvorenie je teda podobné obrovskej stránke knihy, 
ktorá sa otvára pred celým ľudstvom, aby v nej moh
lo čítať Stvoriteľovo posolstvo: „Nebesia rozprávajú 
o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu 
o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. 
Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala 
počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová 
až po končiny sveta" (Ž 19, 2 - 5). 

2. Božie slovo stojí však aj na počiatku ľudských 
dejín. Muž a žena, stvorení „na Boží obraz a podo
bu" (porov. Gn 1, 26 - 27), nesú v sebe božskú pe
čať, a preto môžu vstúpiť do dialógu so svojím 
Stvoriteľom, no môžu sa tiež od neho vzdialiť a od
mietnuť ho hriechom. Božie slovo teda zachraňuje 
i súdi, vstupuje do drámy dejín plnej rozličných uda
lostí a osudov: „Videl som utrpenie svojho ľudu 
v Egypte a počul som jeho volanie... Viem o jeho utr
pení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil 
Z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do kra
jiny krásnej a priestrannej..." (Ex 3, 7 - 8). Vďaka 
tomuto skutku Pána dejín nachádzame v ľudských 
osudoch Božiu prítomnosť, lebo sa stali súčasťou 
vyššieho plánu spásy, ktorého cieľom je, aby „boli 
všetci ľudia spasení a poznali pravdu " (1 Tim 2, 4). 

3. Účinné, tvoriace a zachraňujúce Božie slovo je 
teda počiatkom bytia i dejín, počiatkom stvorenia 
i vykúpenia. Pán ide v ústrety ľudstvu, zvestujúc: 
„Riekol som a splnil!" (Ez 37, 14). Boží hlas však 
prechádza aj ďalšou etapou, ktorou je etapa písaného 
slova. Ide o Graphé alebo Graphaí, teda Sväté pís
mo, ako sa hovorí v Novom zákone. Už Mojžiš zo
stúpil z vrchu Sinaj, „v rukách mal dve tabule záko
na, ktoré boli popísané na oboch stranách; boli 
popísané z prednej i zo zadnej strany. Tabule boli 
Božím dielom a písmo bolo Božím písmom - vyrytým 
na tabuliach" (Ex 32,15 - 16). A ten istý Mojžiš pri
kázal Izraelu, aby tieto „tabule zákona" zachoval 
a prepísal: „Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všet
ky slová tohto zákona " (Dt 27, 8). 
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Sväté písmo je „svedectvom" o Božom slove 
v písanej forme, je kánonickým, historickým a lite
rárnym pamätným spisom, svedčiacim o Zjavení 
v udalostiach stvorenia a spásy. Božie slovo teda 
predchádza a prevyšuje Bibliu, hoci je „Bohom 
vnuknutá" a obsahuje účinné Božie slovo (porov. 
2 Tim 3, 16). Preto v centre našej viery nie je len tá
to kniha, ale aj dejiny spásy a ako vidíme, konkrétna 
osoba: Ježiš Kristus, Božie Slovo, ktoré sa stalo te
lom, človekom, dejinami. Práve preto, že horizont 
Božieho slova objíma a presahuje Sväté písmo, je 
nutná trvalá prítomnosť Ducha Svätého, ktorý „ uve
die do plnej pravdy" (Jn 16, 13) toho, kto číta Bibliu. 
Toto je tá veľká Tradícia: účinná prítomnosť „Ducha 
pravdy" v Cirkvi, správkyne Svätého písma, hodno
verne interpretovaného cirkevným magistériom. 
Pomocou Tradície možno dospieť k pochopeniu, inter
pretácii, odovzdávaniu Božieho slova a k vydávaniu 
svedectva o ňom. Sám sv. Pavol pri odovzdávaní 
prvého kresťanského Vyznania viery, priznáva, že „odo
vzdáva" to, čo „prijal" z Tradície (7 Kor 15, 3 - 5). 

II. TVÁR BOŽIEHO SLOVA: JEŽIŠ KRISTUS 

4. V gréckom origináli sú len tri základné slová: 
Lógos sarx eghéneto, „Slovo sa telom stalo". Predsa 
však sú nielen vrcholom poetického a teologického 
klenotu, ktorým je prológ Evanjelia podľa Jána 
(1, 14), ale aj samotným srdcom kresťanskej viery. 
Večné Božie Slovo vstupuje do priestoru a času a be
rie na seba ľudskú tvár a identitu, je také skutočné, že 
sa možno k nemu priblížiť priamo, ako to urobila 
skupina Grékov v Jeruzaleme, ktorá vyjadrila žela
nie: „Chceli by sme vidieť Ježiša" (Jn 12, 20 - 21). 
Slová bez tváre však nie sú dokonalé, lebo neumož
ňujú plné stretnutie, ako o tom hovorí Jób na konci 
svojho dramatického putovania: „Len z počutia som 
teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzre
lo" (42, 5). 

Kristus je „Slovo, ktoré je u Boha a ktoré je 
Bohom", je „obraz neviditeľného Boha, prvorodený 
zo všetkého stvorenia" (Kol 1, 15); no je tiež Ježišom 
z Nazareta, ktorý kráča po cestách bezvýznamnej 
provincie Rímskeho impéria, hovorí tamojším jazy
kom, nesie črty určitého národa, židovského národa 
a jeho kultúry. Ježiš Kristus je teda skutočný, krehký 
a smrteľný, je dejinami i človečenstvom, no je aj slá
vou, božstvom, tajomstvom: tým, ktorý nám zjavil 
Boha, ktorého nikto nikdy nevidel (porov. Jn 1, 18). 
Boží Syn je aj v mŕtvom tele uloženom v hrobe na
ďalej týmto všetkým a jeho vzkriesenie je toho živým 
a účinným dôkazom. 
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5. Kresťanská tradícia často prirovnáva Božie 
Slovo, ktoré sa stalo telom, s tým istým Slovom, kto
ré sa stalo knihou. Veľmi jasne to vystupuje vo 
Vyznaní viery, kde sa hovorí, že Boží Syn si „mocou 
Ducha Svätého vzal telo z Márie Panny", ale vyzná
va sa tiež viera v rovnakého „Ducha Svätého, ktorý 
hovoril ústami prorokov". Druhý vatikánsky koncil 
prijal túto starobylú tradíciu, podľa ktorej „Synovo 
telo je Písmo, ktoré nám bolo odovzdané" - ako tvr
dí sv. Ambróz (In Lucam VI, 33) - a jasne vyhlásil: 
„Božie slová vyjadrené ľudskými jazykmi sa stali 
podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi Slovo več
ného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké 
ľudské telo" (DV 13). 

Aj Biblia je „telom", „literou". Je totiž vyjadrená 
v konkrétnych jazykoch, v rôznych literárnych a his
torických formách, v pojmoch súvisiacich so staro
bylou kultúrou. Uchováva spomienky na často tra
gické udalosti a jej stránky sú nezriedka posiate 
krvou a násilím. Z jej vnútra vyžaruje úsmev ľudstva 
a prúdia jeho slzy, vystupuje z nej modlitba nešťast
ných a radosť zamilovaných. Pre tento jej „telesný" 
rozmer si vyžaduje aj historickú a literárnu analýzu, 
ktorá sa vykonáva pomocou rôznych metód a prístu
pov, ponúkaných biblickou exegézou. Každý čitateľ 
Svätého písma, aj ten najjednoduchší, preto musí mať 
primerané poznanie, čo sa týka tohto posvätného 
textu a tiež pamätať na to, že Božie slovo je odeté 
do konkrétnych slov, ku ktorým sa sklonilo a ktorým 
sa prispôsobilo, aby bolo počuteľné a pochopiteľné 
pre celé ľudstvo. 

Takéto poznanie je teda nevyhnutné: ak ho opo
menieme, môžeme upadnúť do fundamentalizmu, 
ktorý v praxi popiera vtelenie Božieho Slova do 
dejín, neuznáva, že v Biblii je toto Slovo vyjadrené 
v ľudskom jazyku, preto ho treba rozlúštiť, skúmať 
a pochopiť, a tiež ignoruje fakt, že božská inšpirácia 
nezmazala historickú totožnosť a vlastnú osobnosť 
ľudských autorov. Biblia je však aj večným a bož
ským slovom, a preto si vyžaduje aj iné pochopenie, 
pochádzajúce od Ducha Svätého, ktorý nám odhaľu
je transcendentný rozmer Božieho slova, prítomného 
v ľudských slovách. 

6. Pre jednotné a plné pochopenie Svätého písma 
je teda nutná „živá tradícia celej Cirkvi" (DV 12) 
a viera. Ak totiž ostaneme len pri „litere", Biblia 
ostane iba slávnostným dokumentom z minulosti, 
vznešeným etickým a kultúrnym svedectvom. Ak vy
lúčime vtelenie, môžeme upadnúť do dvojznačného 
fundamentalizmu alebo vágneho spiritualizmu či 
psychologizmu. Znalosť exegézy sa preto musí ne
rozlučne snúbiť s duchovnou a teologickou tradíciou, 
aby božská a ľudská jednota Ježiša Krista a Písma 
nebola narušená. Len v tejto znovu nájdenej harmó
nii zažiari Kristova tvár vo svojej plnosti a pomôže 
nám odhaliť inú jednotu. Ide o hlbokú a vnútornú 
jednotu Svätého písma, jeho bytia, ktoré predstavuje 
73 kníh, no pritom tvoria len jediný kánon, jediný 
dialóg Boha s ľudstvom, jediný plán spásy. „Mnoho 
ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom 
skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovo
ril k nám v Synovi" (Hebr 1, 1 - 2). Kristus takto 

10 11 



retrospektívne vrhá svoje svetlo na celkovú drámu 
dejín spásy a odhaľuje v nich spojitosť, zmysel 
a smer. 

On je pečaťou, „Alfou i Omegou" (Zjv 1, 8) dia
lógu medzi Bohom a jeho stvoreniami, ktorý prebie
ha v čase a ktorý potvrdzuje Biblia. Vo svetle tejto 
definitívnej pečate, nadobúdajú svoj „plný význam" 
slová Mojžiša a prorokov, ako to v isté jarné popo
ludnie naznačil sám Ježiš, kráčajúc z Jeruzalema do 
dedinky Emauzy, keď sa rozprával s Kleopasom a je
ho priateľom, a „vykladal im, čo sa naňho v celom 
Písme vzťahovalo " (Lk 24, 27). 

Práve preto, že centrom Zjavenia je Božie Slovo, 
ktoré vzalo na seba tvár, tým konečným cieľom po
znania Biblie nie je „etické rozhodnutie alebo veľ
kolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, 
s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový hori
zont, a tým aj zásadné smerovanie" (Deus caritas 
est, 1). 

III. DOM BOŽIEHO SLOVA: CIRKEV 

Tak ako si v Starom zákone božská múdrosť po
stavila v meste mužov a žien svoj dom spočívajúci na 
siedmich stĺpoch (porov. Prís 9, 1), aj v Novom zá
kone má Božie slovo svoj dom: je ním Cirkev, ktorej 
vzorom je materské spoločenstvo v Jeruzaleme, 
Cirkev, založená na Petrovi a na apoštoloch, ktorá 
dnes prostredníctvom biskupov v spoločenstve 
s Petrovým nástupcom naďalej uchováva, ohlasuje 
a vykladá Božie slovo (porov. LG 13). V Skutkoch 
apoštolov (2, 42) Lukáš naznačuje jej stavbu založe
nú na štyroch pomyselných stĺpoch: „ Vytrvalo sa zú
častňovali na učení apoštolov a na bratskom spolo
čenstve, na lámaní chleba a na modlitbách". 

7. Ide teda predovšetkým o učenie apoštolov, čiže 
o ohlasovanie Božieho slova. Apoštol Pavol nás upo
zorňuje, že „viera je z hlásania a hlásanie skrze 
Kristovo slovo" (Rim 10, 17). Z Cirkvi vychádza 
hlas ohlasovateľa, ktorý všetkým predkladá kerygmu, 
prvotné a základné ohlasovanie, ktoré sám Ježiš po
čas svojho verejného účinkovania predkladal poslu
cháčom: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie krá
ľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu" (Mk 1, 15). 
Apoštoli zvestovaním Kristovej smrti a zmŕtvych
vstania ohlasujú začiatok Božieho kráľovstva, ktoré 
je rozhodujúcim Božím zásahom do ľudských dejín: 
„A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom 
iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť 
spasení" (Sk 4, 12). Kresťan vydáva svedectvo o tej
to nádeji „skromne, s bázňou a s dobrým svedomím", 
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no zároveň je pripravený, že ho môže postihnúť, ba 
dokonca zvaliť búrka odmietania a prenasledovania, 
uvedomujúc si, že je „lepšie trpieť za dobré skutky, 
ak je to Božia vôľa, ako za zlé" (1 Pt 3, 16 - 17). 
V Cirkvi zaznieva aj katechéza: je určená na to, aby 
u kresťana prehĺbila „chápanie Kristovho tajomstva 
vo svetle Božieho slova, aby ním nasiakol celý člo
vek" (Ján Pavol I I . , Catechesi tradendae, 20). No vr
cholom ohlasovania je homília, ktorá je aj dnes pre 
mnohých kresťanov hlavným momentom stretnutia 
s Božím slovom. Pri tomto úkone sa služobník musí 
stať aj prorokom. Nielenže má s autoritou, jasným, 
rozhodným a výstižným jazykom „ohlasovať obdivu
hodné Božie diela v dejinách spásy" (SC 35), ktoré 
boli najskôr ponúknuté prostredníctvom zretelného 
a živého čítania biblického textu, predkladaného 
liturgiou, ale musí ich vedieť aj aktualizovať do doby 
a situácie, v ktorej jeho poslucháči žijú, aby sa v ich 
srdciach zrodila otázka, ohľadne obrátenia a životné
ho záväzku: „ Čo máme robiť? " (Sk 2, 37). 

Ohlasovanie, katechéza a homília teda predpokla
dajú čítanie a pochopenie, vysvetlenie a interpretá
ciu, zapojenie mysle i srdca. V ohlasovaní sa usku
točňuje dvojaký pohyb. Prvým sa vystupuje k pra
meňom posvätných textov a udalostí, k prvotným 
výrokom dejín spásy, aby bolo možné pochopiť ich 
význam a posolstvo. Druhým sa zostupuje do prí
tomnosti, do dnešného dňa, prežívaného posluchá
čom či čitateľom, stále však v Kristovom svetle, kto
ré je žiarivou niťou spájajúcou Písma. Tak to robil 
sám Ježiš - ako sme už povedali - na ceste 
z Jeruzalema do Emauz v spoločnosti dvoch svojich 

apoštolov. Tak to robil aj diakon Filip na ceste 
z Jeruzalema do Gazy, keď s etiópskym vysokým 
hodnostárom nadviazal symbolický dialóg: „Aj rozu
mieš, čo čítaš?... Ako by som mohol, keď mi to nik ne
vysvetlí?" (Sk 8, 30 - 31). Cieľom ohlasovania je 
plné stretnutie s Kristom vo sviatosti. Tým je pred
stavený druhý stĺp, ktorý podopiera Cirkev, dom 
Božieho slova. 

8. Aj pokiaľ ide o lámanie chleba, použijeme na 
ilustráciu scénu z Emauz (porov. Lk 24, 13 - 35), 
lebo reprodukuje to, čo sa každý deň deje v našich 
chrámoch. Namiesto Ježišovej homílie o Mojžišovi 
a prorokoch ide pri stolovaní o jeho lámanie eucha
ristického chleba. Je to okamih intímneho dialógu 
Boha so svojím ľudom, akt novej zmluvy spečatenej 
Kristovou krvou (porov. Lk 22, 20) a najvyšší čin 
Slova, ktoré sa vo svojom obetovanom tele ponúka 
ako pokrm. Ide o prameň a vrchol života a poslania 
Cirkvi. Evanjeliové rozprávanie o Poslednej večeri, 
pamiatke Kristovej obety, pri ktorej bolo ustanovené 
slávenie Eucharistie, sa vzývaním Ducha Svätého 
stáva udalosťou a sviatosťou. Preto Druhý vatikánsky 
koncil v jednom veľmi pôsobivom texte tvrdí: 
„Cirkev vždy mala v úcte Božie písma tak, ako samo 
Pánovo telo - najmä v posvätnej liturgii. Neprestáva 
prijímať chlieb života zo stola Božieho slova a zo sto
la Kristovho tela a podávať ho veriacim" (DV 21). 
Preto je potrebné znova postaviť do centra kresťan
ského života „liturgiu slova a liturgiu Eucharistie, 
ktoré sú navzájom tak úzko spojené, že tvoria jediný 
úkon kultu" (SC 56). 
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9. Tretím pilierom duchovnej budovy Cirkvi, do
mu Božieho slova, sú modlitby, utkané - ako pripo
mína sv. Pavol - zo „žalmov, hymnov a duchovných 
piesní" (Kol 3, 16). Privilegované miesto prirodzene 
zaujíma liturgia hodín, modlitba Cirkvi par excellen
ce, ktorá má stanovovať rytmus dní a období kre
sťanského roka a ponúkať veriacim - predovšetkým 
v žaltári - každodenný duchovný pokrm. Popri nej 
a popri spoločných sláveniach Božieho slova, uvied
la tradícia do praxe aj lectio divina, meditatívne 
čítanie v Duchu Svätom, ktoré je schopné otvárať ve
riacim poklady Božieho slova, ale tiež umožniť im 
stretnutie s Kristom, živým Božím Slovom. 

Lectio divina sa začína čítaním (lectio) textu, kto
ré vzbudzuje otázku po autentickom poznaní jeho 
reálneho obsahu: čo hovorí biblický text o sebe? 
Nasleduje meditácia (meditatio), centrom ktorej je 
otázka: čo hovorí biblický text nám? Potom sa dostá
vame k modlitbe (oratio), ktorá predpokladá ďalšiu 
otázku: čo odpovieme Pánovi na jeho slovo my? 
Uzatvára sa kontempláciou (contemplatio), počas 
ktorej prijímame od Boha ako dar jeho pohľad na 
posudzovanie skutočnosti a pýtame sa: aké obrátenie 
mysle, srdca a života od nás Pán požaduje? 

Pred čitateľom, ktorý takto meditatívne číta Božie 
slovo, vystupuje Mária, Pánova matka, ktorá „zacho
vávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľa
la o nich" (Lk 2, 19; porov. 2, 51), nachádzajúc 
hlbokú niť, ktorá spája zdanlivo nesúvisiace udalosti, 
skutky a veci do veľkého Božieho plánu - ako sa 
o tom hovorí v gréckom origináli. Veriaci, ktorý číta 
Bibliu, si tiež môže pred očami premietnuť postoj 

Márie, Martinej sestry, ktorá sedí pri Pánových 
nohách a počúva jeho slová, nedovoliac, aby jej von
kajšie rušenia úplne pohltili ducha, a ponechajúc tak 
voľný priestor pre ten „lepší podiel", ktorý jej ne
môže byť odňatý (porov. Lk 10, 38 - 42). 

10. A tu sme pri poslednom pilieri, ktorý podo
piera Cirkev, dom Božieho slova. Je to koinonia, 
bratské spoločenstvo, iné meno pre agapé, čiže kres
ťanskú lásku. Ježiš nám pripomína, že na to, aby sme 
sa mohli stať jeho bratmi a sestrami, musíme byť tými, 
„čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho" (Lk 8, 21). 
Opravdivo počúvať znamená poslúchať a konať tak, 
aby v živote zakvitla spravodlivosť a láska, a v živo
te i v spoločnosti vydávať svedectvo v súlade s vý
zvami prorokov, ktorí neustále spájali Božie slovo so 
životom, s vierou a počestnosťou, s kultom a so so
ciálnou angažovanosťou. To opakovane pripomínal 
aj Ježiš, počnúc známym napomenutím v reči na 
vrchu: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,' vojde 
do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu 
môjho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 7, 21). V tej
to vete akoby sme počuli ozvenu Božieho slova ohla
sovaného prorokom Izaiášom: „ Tento ľud sa mi pri
bližuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce 
si však vzďaľuje odo mňa" (29, 13). Tieto napomenu
tia sa týkajú aj partikulárnych cirkví, pokiaľ nie sú ver
né v počúvaní Božieho slova a neposlúchajú ho. Božie 
slovo teda musí byť viditeľné a čitateľné už zo samot
nej tváre veriaceho a z jeho rúk, ako to odporúčal 
sv. Gregor Veľký. Vo sv. Benediktovi a v ďalších veľ
kých Božích ľuďoch totiž videl svedkov spoločenstva 
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s Bohom a s bratmi, teda Božie slovo, ktoré sa stalo 
životom. Spravodlivý a verný človek nielenže „vy
svetľuje" Písma, ale ich aj „dosvedčuje" pred druhý
mi, ako živú a konkrétnu realitu. Preto je živá lectio, 
vita bonorum, život dobrých tiež žijúcich čítaním 
Božieho slova. Už sv. Ján Zlatoústy si všimol, že 
apoštoli zostúpiac z vrchu v Galilei, kde sa stretli so 
Zmŕtvychvstalým, nemali žiadnu kamennú tabuľu 
ako Mojžiš: od tej chvíle sa totiž ich vlastný život 
stal živým evanjeliom. 

V dome Božieho slova sa stretávame aj s bratmi 
a sestrami z iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, 
ktorí napriek stále pretrvávajúcim rozdeleniam spo
ločne s nami prechovávajú úctu a lásku k Božiemu 
slovu, ktoré je počiatkom a zdrojom prvej a skutoč
nej, hoci ešte nie plnej jednoty. Toto puto treba neu
stále posilňovať spoločnými prekladmi biblických 
textov, rozširovaním posvätných textov, ekumenic
kou biblickou modlitbou, exegetickým dialógom, 
štúdiom a porovnávaním rôznych interpretácií 
Svätého písma, vzájomnou výmenou hodnôt prítom
ných v rôznych duchovných tradíciách, ohlasovaním 
a spoločným svedectvom o Božom slove v sekulari-
zovanom svete. 
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IV. CESTY BOŽIEHO SLOVA: MISIE 

„Zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo 
z Jeruzalema" (Iz 2, 3). Personifikované Božie slovo 
vychádza zo svojho domu, z chrámu, a vydáva sa na 
cesty sveta, v ústrety veľkej púti, na ktorej sa zúčast
ňujú národy sveta, hľadajúc pravdu, spravodlivosť 
a pokoj. Aj v dnešných sekularizovaných mestách, 
na ich námestiach a cestách, kde zdanlivo prevláda 
neverectvo a ľahostajnosť a zlo víťazí nad dobrom -
vytvárajúc dojem víťazstva Babylonu nad Jeruza-
le-mom - jestvuje skrytá túžba, zárodok nádeje, zá
chvev očakávania. Ako čítame v Knihe proroka Amo
sa: „Hľa, prídu dni, i pošlem na zem hlad; nie hlad 
po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní 
Pánovho slova" (8, 11). Na tento hlad chce odpove
dať evanjelizačná misia Cirkvi. 

Aj zmŕtvychvstalý Kristus vyzýva váhajúcich 
apoštolov, aby prekročili hranice svojho dovtedajšie
ho horizontu: „Choďte teda, učte všetky národy... 
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám priká
zal" (Mt 28, 19 - 20). Biblia je celá popretkávaná 
výzvami ako: „nemlčte", „nahlas volajte" a „hlásajte 
slovo vhod či nevhod", vedúcimi nás k tomu, aby 
sme sa stali strážami, ktoré pretnú ticho ľahostajnos
ti. Pred nami sa však neotvárajú len tie cesty, po kto
rých kráčal sv. Pavol či prví evanjelizátori, a po nich 
všetci misionári, ktorí sa vydali za národmi do ďale
kých krajín. 

11. Sieť komunikačných prostriedkov dnes pokrý
va celú zemeguľu, a preto Kristova výzva - „ čo vám 
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hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete 
do ucha, rozhlasujte zo striech" (Mt 10, 27) - nado
búda nový význam. Je zrejmé, že posvätné slová mu
sia byť najskôr viditeľné a šírené v tlačenom texte, 
v prekladoch, ktoré sledujú pestrosť mnohých jazy
kov na našej planéte. Ale hlas Božieho slova musí za
znievať aj prostredníctvom rozhlasu, informačných 
tepien internetu, virtuálnych on-line kanálov, CD 
a DVD nosičov, ako aj vysielania vo forme podcastu 
a ďalších; musí sa objaviť na televíznych obrazov
kách i na plátnach kín, v tlači, či na kultúrnych a spo
ločenských podujatiach. 

Tento nový spôsob komunikácie má oproti tradič
nému špecifické výrazové prostriedky, a preto je 
nevyhnutné, aby sme boli naň vybavení nielen po 
technickej, ale aj po kultúrnej stránke. V čase, keď 
dominuje obraz, ktorý nám prináša predovšetkým te
levízia ako hlavný komunikačný prostriedok, ostáva 
aj dnes naďalej platný a príťažlivý ten model, ktorý 
uprednostňoval Kristus. On sa často uchyľoval 
k symbolom, príbehom, príkladom, ku každodennej 
skúsenosti či k podobenstvám: „Hovoril im veľa 
v podobenstvách... bez podobenstva im nehovoril 
nič" (Mt 13, 3.34). Ježiš vo svojom ohlasovaní 
Božieho kráľovstva nikdy nehovoril „ponad hlavy" 
svojich poslucháčov, teda nehovoril dajakým nejas
ným, abstraktným či nadpozemským jazykom, ale 
získaval si ich práve tým, že vychádzal od zeme, po 
ktorej kráčajú ich nohy, aby ich od tejto každoden
nosti viedol k objavovaniu nebeského kráľovstva. 
V tomto zmysle je charakteristická scéna, ktorú nám 
opisuje sv. Ján: „Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, 

ale nik nepolozil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľ
kňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: ,Prečo ste ho 
nepriviedli?' Sluhovia odpovedali: ,Nikdy tak človek 
nehovoril'" (7, 44-46). 

12. Kristus kráča po cestách našich miest a zasta
vuje sa na prahoch našich domov: „Hla, stojím pri 
dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí 
dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so 
mnou" (Zjv 3, 20). Základným priestorom, do ktoré
ho treba vpustiť Božie slovo je rodina, uzavretá so 
svojimi radosťami i drámami medzi múrmi domova. 
Celá Biblia pozostáva z malých i veľkých rodinných 
príbehov a žalmista živo vykresľuje pokojný obraz 
otca, ktorý sedí za stolom, obklopený svojou man
želkou podobnou plodonosnému viniču a svojimi 
synmi, „mládnikmi olivy" (Ž 128). Samotné kresťan
stvo vo svojich začiatkoch slávilo liturgiu vo všed
nosti domovov, podobne ako Izrael, ktorý slávenie 
Paschy zveril rodine (porov. Ex 12, 21 - 27). Odo
vzdávanie Božieho slova sa deje práve po generačnej 
línii, a preto sa rodičia stávajú „prvými hlásateľmi 
viery" (LG 11). Žalmista nám ešte pripomína, že „čo 
sme počuli a poznali a čo nám rozprávali naši otco
via, nezatajíme pred ich synmi; ďalším pokoleniam 
vyrozprávame slávne a mocné skutky Pánove a zá
zraky, ktoré urobil" a aj „oni prídu a vyrozprávajú 
svojim deťom " (Ž 78, 3 - 4.6). 

Každý dom teda má mať svoju Bibliu a dôstojne 
ju uchovávať, čítať a modliť sa z nej, zatiaľ čo rodina 
predkladá v modlitbe, katechetickej a didaktickej vý
chove formy a vzory používania Svätého písma, aby 
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„mládenci a panny, starci a junáci" (Ž 148, 12) po
čúvali, chápali, oslavovali a žili Božie slovo. Osobit
ne nová generácia, deti a mládež, majú byť adresátmi 
vhodného a špecifického pedagogického prístupu, 
ktorý otvorí brány ich rozumu a srdca a umožní im 
zažiť príťažlivosť Kristovej osoby, a to aj prostredníc
tvom stretnutia s dospelými a ich hodnoverného sve
dectva, a tiež vďaka pozitívnemu vplyvu priateľov 
i veľkého spoločenstva Cirkvi. 

13. Ježiš nám vo svojom podobenstve o rozsieva
čovi pripomína, že jestvuje pôda suchá, skalnatá i za-
rastená tŕním (porov. Mt 13, 3 - 7). Kto sa vydá na 
cestu svetom objaví aj terény, kde sa zakorenilo utr
penie a chudoba, ponižovanie a utláčanie, marginali-
zovanie a bieda, fyzické i psychické choroby alebo 
osamelosť. Často sú skaly na cestách zakrvavené 
v dôsledku vojen a násilia, a v palácoch mocných sa 
korupcia stretá s nespravodlivosťou. Možno začuť 
volanie tých, čo sú prenasledovaní pre vernosť svoj
mu svedomiu a svojej viere. Niektorí sú zasa zmieta
ní životnou krízou alebo ich duši chýba niečo, čo by 
dalo zmysel a hodnotu samotnému životu. Sú „ako 
vidina" (Ž 39, 7) a mnohí na sebe pociťujú aj hrozivé 
Božie ticho, jeho zdanlivú neprítomnosť a ľahostaj
nosť: „Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? 
Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?" 
(Ž 13, 2). A pred všetkými na konci vystupuje ta
jomstvo smrti. Tento nesmierny vzdych bolesti, kto
rý stúpa zo zeme k nebu nám bez ustania opisuje 
Biblia, ktorá nám predkladá práve vieru dejinnú 
a vtelenú. Stačí len spomenúť si na stránky pozna
čené násilím a útlakom, na trpké a vytrvalé Jóbove 

otázky, na úpenlivé náreky žalmov, na akúsi vnútor
nú krízu, ktorú prekonáva duša Kazateľa, na tvrdé 
prorocké výčitky proti sociálnej nespravodlivosti. 
Niet poľahčujúcej okolnosti pre trest za prvotný 
hriech, ktorý sa objavuje v celej svojej ničivej sile už 
v počiatkoch ľudstva, ako to vidno v základnom 
texte Knihy Genezis (3). Skutočne, „tajomstvo zla" je 
prítomné a pôsobí v dejinách, ale odhalilo ho Božie 
slovo, ktoré nás uisťuje o tom, že v Kristovi dobro 
zvíťazí nad zlom. 

Predsa však v Písmach dominuje predovšetkým 
postava Krista, ktorý svoje verejné pôsobenie začína 
práve ohlasovaním nádeje až po končiny zeme: 
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby 
som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma ozná
miť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú 
vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť 
Pánov milostivý rok" (Lk 4, 18 - 19). Svoje ruky kla
die neprestajne na choré alebo nakazené telá, jeho 
slová ohlasujú spravodlivosť, dodávajú odvahu ne
šťastným, hriešnikom udeľujú odpustenie. Nakoniec 
sa sám uponíži až do tej miery, že „sa zriekne sám se
ba", svojej slávy, a vezme na seba „prirodzenosť slu
hu, stane sa podobný ľuďom... Uponíži sa, stane sa 
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži" (porov. 
Flp 2,1 - 8). 

Takto okúsi aj strach zo smrti („Otče, ak chceš, 
vezmi odo mňa tento kalich!"), prežije samotu opu
stenosti i zradu priateľov, upadne do temnoty toho 
najkrutejšieho fyzického utrpenia pri ukrižovaní, ba 
dokonca do temnoty Otcovho mlčania („Bože môj, 
Bože môj, prečo si ma opustil?"). Až nakoniec, ako 
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obradoch i v ústnej tradícii, chceme venovať svoju 
úprimnú pozornosť a nadviazať s nimi dialóg vo vzá
jomnej úcte. I s tými, ktorí neveria v Boha, ale usi
lujú sa „zachovávať právo, milovať milosrdenstvo 
a pokorne chodiť" (Mich 6, 8), máme spolupracovať 
na budovaní spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta 
a ponúkať im v dialógu naše úprimné svedectvo 
o Božom slove, ktoré im môže otvoriť nové a vyššie 
horizonty pravdy a lásky. 

15. Vo svojom Liste umelcom (1999) Ján Pavol I I . 
pripomenul, že Sväté písmo sa „stalo akoby ,bohatou 
pokladnicou' (Paul Claudel) a ,obrazovým atlasom' 
(Marc Chagall), z ktorého čerpala kresťanská kultú
ra a umenie" (5). Goethe bol presvedčený, že evanje
lium bolo „materským jazykom Európy". Biblia, ako 
sa zvykne hovoriť, je „veľkým kódexom" univerzál
nej kultúry: maliari v duchu namáčali svoje štetce do 
farebnej abecedy príbehov, symbolov, postáv, ktoré 
predstavujú stránky Biblie; hudobníci tkali svoje 
harmónie z posvätných textov, predovšetkým zo žal
mov; spisovatelia po celé stáročia využívali staroby
lé biblické rozprávania, ktoré sa stali určitými exis-
tenciálnymi podobenstvami; básnici sa zaoberali ta
jomstvom ducha, nekončenom, zlom, láskou, smrťou 
a životom, využívajúc často poetické vyjadrenia, 
ktoré oživujú biblické stránky; myslitelia, vedci, ba 
samotná spoločnosť nezriedka používali ako vzťažný 
bod, hoci niekedy len kvôli kontrastu, duchovné 
a etické pojmy Božieho slova (spomeňme len 
Desatoro). I keď boli postavy či myšlienky Svätého 
písma často zdeformované, predsa sa uznávalo, že sú 
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neodmysliteľnou a konštitutívnou súčasťou našej 
civilizácie. 

Práve preto je Biblia - ktorá nás učí aj „ceste krá
sy" (via pulchritudinis), aby sme spoznali a dosiah
li Boha („spievajte Bohu, spievajte" vyzýva nás 
Ž 47, 7) - nevyhnutná nielen pre veriaceho, ale pre 
nás všetkých, aby sme odhalili autentický význam 
rôznych kultúrnych prejavov, a predovšetkým, aby 
sme opäť našli svoju dejinnú, občiansku, ľudskú 
a duchovnú identitu. V nej je koreň našej veľkosti 
a prostredníctvom nej sa môžeme bez akýchkoľvek 
komplexov menejcennosti pred inými civilizáciami 
a kultúrami pochváliť vznešeným dedičstvom. Bibliu 
by teda mali všetci poznávať a študovať v tomto mi
moriadnom profile krásy a ľudskej i kultúrnej plod
nosti. 

Božie slovo však - keď použijeme príznačný Pav
lov obraz - „nie je spútané" (2 Tim 2, 9) nejakou kul
túrou. Práve naopak, túži prekračovať hranice a práve 
apoštol Pavol bol výnimočným umelcom, pokiaľ ide 
o inkulturáciu biblického posolstva do nových kultúr
nych súradníc. To isté je Cirkev povolaná robiť i dnes, 
prostredníctvom tohto delikátneho, no nevyhnutného 
procesu, ktorý silne podnietil svojím učením pápež 
Benedikt XVI. Cirkev sa má pričiniť o to, aby Božie 
slovo preniklo do mnohorakých kultúr a bolo pre
tlmočené do ich jazykov, pojmov, symbolov a ich 
náboženských tradícií. Preto musí byť stále schopná 
uchovávať jeho autentický obsah, tým, že nad ním 
bdie a dohliada na riziká, ktoré by ho mohli znehod
notiť. Je potrebné, aby Cirkev umožnila zažiariť hod
notám, ktoré Božie slovo ponúka všetkým kultúram, 
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aby ich očistilo a oplodnilo. Ako povedal Ján Pavol I I . 
biskupom z Kene počas svojej apoštolskej cesty 
v Afrike roku 1980, „inkulturácia bude skutočným 
odrazom vtelenia Slova, keď si určitá kultúra, pre
menená a znovuzrodená evanjeliom vytvorí vo vlast
nej tradícii originálne výrazové formy pre kresťanský 
život, kresťanské slávenie a myslenie." 

ZÁVER 

„A hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne 
prehovoril: ,Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anje
la, ktorý stojí na mori i na zemi.' Šiel som k anjelovi 
a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpo
vedal: , Vezmi si ju a zjedz ju! v žalúdku ti zhorkne, 
ale v ústach ti bude sladká ako med.' Vzal som teda 
z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi 
bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, 
žalúdok sa mi naplnil horkosťou" (Zjv 10, 8 - 11). 
Bratia a sestry celého sveta, prijmime aj my túto vý
zvu; pristupujme k hostine Božieho slova, aby sme 
sa nasýtili a nežili „len z chleba, ale... zo všetkého, 
čo vychádza z Božích úst" (Dt 8, 3; Mt 4, 4). Vo 
Svätom písme - ako to povedala jedna z velkých po
stáv kresťanskej kultúry - „sú state na útechu všetkým 
stavom a state na výstrahu všetkým stavom" 
(B. Pascal: Myšlienky, 532). 

Božie slovo je skutočne „sladšie než med, než me
dové kvapky z plástu" (Ž 19, 11), je „svetlo pre mo
je nohy a pochodeň na mojich chodníkoch" (Ž 119, 
105), ale je aj „ako oheň a ako kladivo, ktoré drví 
skalu" (Jer 23, 29). Je ako dážď, ktorý zavlažuje 
zem, zúrodňuje ju a dá jej klíčiť. Preto môže umož
niť, aby vzklíčila aj suchá pôda našich duchovných 
púští (porov. Iz 55, 10 - 11). No je tiež „živé, účinné 
a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po 
oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsu-
dzuje myšlienky a úmysly srdca" (Hebr 4, 12). 

Náš pohľad sa s láskou upiera na všetkých odbor
níkov, katechétov a ďalších služobníkov Božieho 
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slova, ktorým chceme vyjadriť svoju veľkú a srdečnú 
vďaku za ich vzácnu a dôležitú službu. Obracia sa aj 
na našich bratov a sestry, ktorí sú prenasledovaní 
alebo dokonca odsúdení na smrť pre Božie slovo 
a pre svedectvo, ktoré vydávajú o Pánu Ježišovi 
(porov. Zjv 6, 9). Ako svedkovia a mučeníci nám 
rozprávajú o sile Božieho slova (porov. Rim 1, 16), 
ktoré je zdrojom ich viery, nádeje a lásky k Bohu 
i k ľuďom. 

Vytvorme si priestor ticha, aby sme mohli účinne 
počúvať Pánovo slovo a zachovajme ticho aj po jeho 
vypočutí, aby v nás naďalej prebývalo, žilo a hovo
rilo k nám. Nechajme ho zaznieť na začiatku nášho 
dňa, aby Boh mal vždy prvé slovo, a nechajme ho 
zaznieť v nás i večer, aby aj posledné slovo patrilo 
Bohu. 

Drahí bratia a sestry, „pozdravujú vás všetci, čo 
sú so mnou. Pozdravujte tých, čo nás milujú vo viere. 
Milosť nech je s vami všetkými" (Tít 3, 15). 

Pápežská biblická komisia 

BIBLIA A MORÁLKA 

Biblické korene kresťanskej činnosti 
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Exodus 20, 2-17 

„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egypt
skej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú 
podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo 
vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich 
uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, 
ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho 
a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, mi
losrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia 
tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. 

Nevezmeš meno, Pána, svojho Boha, nadarmo! 
Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať je
ho meno nadarmo. 

Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť 
dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, sied
my deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy ne
budeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo 
tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani 
tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich brá
nach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more 
a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. 
Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. 

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil 
na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! 

Nezabiješ! 
Nescudzoložíš! 
Nepokradneš! 
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 
Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš 

manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho 

slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blíž
neho!" 

Matúš 5,3-12 

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je ne
beské kráľovstvo. 

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, 

lebo oni budú nasýtení. 
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosr

denstvo. 
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú vo

lať Božími synmi. 
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, 

lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať 

a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo ho
voriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu 
v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli 
pred vami." 

32 



Predslov 

Túžba po šťastí, alebo snaha dosiahnuť plnosť 
skutočne ľudského života, je veľmi hlboko prítomná 
v ľudskom srdci. Uskutočnenie tejto túžby vo veľkej 
miere závisí od vlastného konania, ktoré sa často 
stretáva a dokonca dostáva do rozporu s konaním 
iných. Ako je možné nasmerovať a determinovať 
správne konanie, ktoré vedie jednotlivé osoby, spolo
čenstvá a národy k úspešnému životu, alebo inými 
slovami, ku šťastiu? 

Pre kresťanov je Sväté písmo nielen prameňom 
Zjavenia, čiže základom viery, ale aj nenahraditeľ
ným orientačným bodom pre morálku. Kresťania sú 
presvedčení, že v Biblii je možné nájsť usmernenia 
a normy správneho konania a na dosiahnutie plného 
života. 

Tomuto presvedčeniu protirečia rôzne námietky. 
Prvá ťažkosť je v odmietaní noriem, zodpovedností 
a príkazov. Toto odmietanie je inštinktívne a v dneš
nej dobe zvlášť žijúce v každej ľudskej osobe. V mo
dernej spoločnosti sa predstavujú akoby na rovnakej 
úrovni túžba po plnom šťastí a túžba po neobmedze
nej slobode, alebo možnosť konať podľa vlastnej 
svojvôle, byť neobmedzovaní nijakou normou. Podľa 
niektorých je táto neobmedzená sloboda dokonca 
nevyhnutná na dosiahnutie plného a pravého šťastia. 
Podľa tejto mentality by dôstojnosť ľudskej osoby vy
žadovala, aby neprijímala žiadne normy, ktoré sa jej 
natláčajú zvonka, ale aby sa slobodne a autonómne 
rozhodla pre to, čo považuje za správne a platné. 
Dôsledkom toho je, že normatívny komplex prítomný 

v Biblii, rozvoj Tradície a učiteľského úradu Cirkvi, 
ktorý vysvetľuje a konkretizuje tieto normy, sa javia 
ako prekážky dosiahnutia šťastia a preto je „potreb
né" sa od nich oslobodiť. 

Druhá ťažkosť je v samotnom Svätom písme: bib
lické texty boli napísané pred tisícdeväťsto rokmi; tie
to texty teda patria do vzdialenej doby, v ktorej život
né podmienky boli veľmi odlišné od dnešných. Je 
veľa aktuálnych situácii a problémov, ktoré biblické 
texty nepoznajú, a preto sa prichádza k presvedčeniu, 
že v týchto textoch nemôžeme nájsť adekvátne odpo
vede na tieto problémy. Ako dôsledok je vidieť, že ho
ci sa Biblia považuje za inšpirovaný a normatívny text, 
u mnohých zostáva silný skeptický postoj, lebo sa do
mnievajú, že Biblia nemôže slúžiť na riešenie mno
hých dnešných problémov. Dnešný človek sa neustále 
konfrontuje s veľmi delikátnymi morálnymi problé
mami, ktoré sa rozvojom vied a globalizáciou neustá
le vynárajú až tak, že aj presvedčení veriaci majú po
cit, že názory, ktoré platili v minulosti, sú už neplatné. 
Stačí sa zamyslieť len nad takými témami ako je ná
silie, terorizmus, vojna, emigrácia, prerozdelenie bo
hatstva, zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, život, 
práca, sexualita, skúmanie na poli genetického inži
nierstva, rodina alebo spoločenský život. Zoči-voči tej
to komplexnej problematike je pokušenie dať bokom 
sčasti alebo v celosti Sväté písmo. Aj v tomto prípade, 
hoci s inými motiváciami, sa viac-menej obchádza po
svätný text a hľadajú sa iné prostriedky na riešenie 
dnešných veľkých a urgentných problémov. 

Pápežská biblická komisia už v roku 2002, na zá
klade úlohy, ktorú jej dal vtedajší predseda kardinál 
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Joseph Ratzinger, chcela rokovať o vzťahu Biblie 
a morálky a preto si položila nasledovnú otázku: Aká 
je hodnota a zmysel inšpirovaného textu pre morálku 
dnešnej doby, v ktorej si nemožno nevšímať spome
nuté ťažkosti? 

V Biblii sa nachádzajú mnohé normy, prikázania, 
zákony, zbierky predpisov atď. Pozorné čítanie však 
poukazuje na to, že tieto normy nie sú nikdy izolo
vané samy osebe, ale vždy patria do konkrétneho 
kontextu. Možno povedať, že v biblickej antropológii 
je primárne a fundamentálne pôsobenie Boha, ktoré 
predchádza konanie človeka, jeho dary milosti, jeho 
pozvanie do spoločenstva: normatívny komplex je 
dôsledok, ktorý ukazuje človeku, akým spôsobom je 
možné Boží dar prijať a žiť ho. Základom tohto bib
lického myslenia je vízia o ľudskej osobe tak ako bo
la stvorená Bohom: ľudská osoba nikdy nie je bytie 
izolované, autonómne, oslobodené od všetkého a od 
všetkých, ale nachádza sa v zásadnom a podstatnom 
vzťahu s Bohom a komunitou bratov. Boh stvoril člo
veka na svoj obraz: samotná existencia človeka je 
prvým a fundamentálnym darom, ktorý človek dostal 
od Boha. V biblickej perspektíve nemôže byť nikdy 
reč o morálnych normách zameraná len na ne samot
né. Nemôžu sa chápať izolovaným spôsobom. Reč 
o normách musí byť vždy vložená do kontextu bib
lickej predstavy o ľudskej existencii. 

Prvá časť dokumentu predstavuje túto charakteris
tickú biblickú koncepciu, v ktorej sa antropológia 
a teológia vzájomne prelínajú. Nasledujúc kánonický 
poriadok Biblie sa ľudská osoba predstavuje najskôr 
ako stvorenie, ktorému Boh dal samotný život, 

potom ako člen vyvoleného ľudu, s ktorým Boh 
uzavrel zvláštnu zmluvu, a napokon ako brat a sestra 
Ježiša, vteleného Božieho Syna. 

V druhej časti dokumentu sa jasne poukazuje na 
to, že vo Svätom písme nemožno nájsť priamo rieše
nia na mnohé dnešné problémy. Napriek tomu, že 
Biblia neponúka vopred dané riešenia, predstavuje 
kritériá, ktorých aplikácia pomáha nájsť jednotlivé 
riešenia, ktoré sú platné pre ľudské konanie. Po
ukazuje sa predovšetkým na dve základné kritériá: 
zhoda s biblickou predstavou o ľudskom bytí a zho
da s Ježišovým príkladom. Následne sú predstavené 
ďalšie podrobnejšie kritériá. Celkovo možno zo 
Svätého písma odvodiť aspoň šesť zásadných línii, 
ktorými možno dosiahnuť solídne morálne postoje, 
ktoré sa opierajú o biblické Zjavenie: 1) otvorenosť 
voči rôznym kultúram a teda určitý etický univerza-
lizmus (kritérium konvergencie); 2) jasný postoj 
voči nezlučiteľným hodnotám (kritérium protikladu); 
3) proces zdokonaľovania mravného svedomia, ktorý 
sa nachádza v Starom i Novom zákone (kritérium ras
tu); 4) korekcia tendencie nasmerovať morálne roz
hodnutia len do privátnej a súkromnej sféry (princíp 
spoločenského rozmeru); 5) otvorenosť do absolútnej 
budúcnosti sveta a dejín, ktorá je schopná do hĺbky 
poznačiť cieľ a motiváciu mravného konania (kritéri
um cieľa); 6) pozorná determinácia, podľa prípadov, 
relatívnej alebo absolútnej hodnoty princípov a mo
rálnych príkazov (kritérium rozhodnutia). 

Všetky tieto kritériá, ktorých výpočet je reprezen
tatívny, ale nie vyčerpávajúci, sú hlboko zakorenené 
v Biblii a ich aplikácia môže pomôcť veriacim: ide 
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o to, aby sa poukázalo, aké body dnes ponúka biblic
ké Zjavenie ako pomoc v delikátnom procese správ
neho morálneho rozhodnutia. 

Členom Pápežskej biblickej komisie vyjadrujem 
moje poďakovanie za ich trpezlivú a náročnú prácu. 
Prajem si, aby tento text pomohol stále viac objavo
vať očarujúce hodnoty pravého kresťanského života 
a aby sa Biblia považovala za nevyčerpateľný poklad, 
stále aktuálny na určovanie správneho konania, od 
ktorého závisí úspech a šťastie jednotlivých osôb 
a celej ľudskej spoločnosti. 

Dňa 11. mája 2008, na slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého 

kardinál William Levada 
predseda 

Úvod 

1. Človek od nepamäti hľadá zmysel a šťastie. 
Ako hovorí svätý Augustín: „chce žiť šťastne, hoci ži
je takým spôsobom, akoby to nechcel" (De civitate 
Dei, XIV, 4). Toto vyjadrenie predkladá problém na
pätia medzi hlbokou túžbou ľudského bytia a jeho 
viac alebo menej vedomými morálnymi rozhodnu
tiami. Pascal vyjadruje toto napätie obdivuhodnými 
slovami: „Ak nie je človek stvorený pre Boha, prečo 
je šťastný len v Bohu? Ak je človek stvorený pre 
Boha, prečo sa javí tak obrátený proti Bohu?" 
(Pensées, I I , 169). 

Biblická komisia vychádza z dvoch rozhodujú
cich predpokladov, keď predkladá úvahu o delikát
nom predmete vzťahov, ktoré sú medzi Bibliou a mo
rálkou: 1) Boh je pre každého veriaceho a pre každé
ho človeka posledná odpoveď na hľadanie šťastia 
a zmyslu, 2) celé Sväté písmo, teda obidva Zákony sú 
účinným a užitočným miestom dialógu s moderným 
človekom o otázkach, ktoré sa dotýkajú morálky. 

Svet, ktorý hľadá odpovede 

2. Keď pristupujeme k tomuto projektu, nemôže
me prehliadať aktuálne okolnosti. V dobe globalizá-
cie možno pozorovať v mnohých spoločnostiach 
rýchlu zmenu etických rozhodnutí pod tlakom pre-
sídľovania obyvateľstva, spoločenských vzťahov, kto
ré sú zložitejšie, a pokroku vedy, zvlášť na poli psy
chológie, genetiky a technickej komunikácie. Toto 
všetko má veľmi silný vplyv na mravné svedomie 
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I 

mnohých osôb a skupín. Tento vplyv môže byť až 
taký, že sa rozvíja kultúra založená na relativizme, 
tolerantnosti a otvorenosti voči novým veciam, ale 
nie vždy dostatočne prehĺbená vo svojich filozofic
kých a teologických základoch. Táto kultúra toleran
cie má aj pre mnohých kresťanov katolíkov ako pro
tiklad rastúcu nedôveru, dokonca značnú netolerant-
nosť voči určitým aspektom morálneho učenia 
Cirkvi, ktoré majú solídny základ vo Svätom písme. 
Ako je možné dosiahnuť rovnováhu? 

Náš zámer 

3. V tomto dokumente čitateľ nenájde kompletnú 
biblickú teológiu o morálke ani predpisy alebo odpo
vede na staré a nové morálne problémy, o ktorých sa 
diskutuje na rôznych tribúnach, medzi ktoré patria aj 
masmédiá. Naša práca nechce nahradiť prácu filozo
fov a morálnych teológov. Náležitá rozprava o kon
krétnych problémoch, ktoré predkladá morálka, by si 
nevyhnutne vyžadovala racionálne prehĺbenie a aj 
príspevok zo strany ľudských vied, ktoré jasne pre
kračujú pole našej kompetencie. Náš cieľ, oveľa 
skromnejší, je dvojaký. 

a) Tento cieľ spočíva predovšetkým v umiestnení 
kresťanskej morálky do širšieho obzoru biblickej an
tropológie a teológie. To pomáha hneď od začiatku 
jasnejšie poukázať na jej špecifickosť a originálnosť 
vo vzťahu tak k prirodzeným etikám a morálkam, ako 
i k morálnym návrhom iných náboženstiev. 

b) Druhý cieľ je istým spôsobom viac praktický. 
Nie je ľahké používať Bibliu vhodne, keď sa v nej 

hľadá svetlo na prehĺbenie morálnej reflexie, alebo 
základy pre odpoveď na delikátne morálne problémy 
alebo situácie. Napriek tomu Biblia poskytuje čitate
ľom niektoré metodologické kritériá, ktoré sú schop
né pomôcť na tejto ceste. 

Tento dvojitý cieľ ukazuje a vysvetľuje dvojstran
nú štruktúru tohto dokumentu. Na prvom mieste 
„zjavená morálka: Boží dar a ľudská odpoveď"; po
tom „niektoré biblické kritériá k morálnej úvahe". 

Z hľadiska metódy sa nám na základe cieľa nášho 
výkladu zdalo užitočnejšie uprednostniť zvlášť káno
nický prístup k Písmam, hoci sme celkom neodložili 
historicko-kritickú metódu, ktorá je z viacerých 
dôvodov nevyhnutná (porov. Pápežská biblická ko
misia, Interpretácia Biblie v Cirkvi, I, C, 1). 

Základné línie na pochopenie 
orientácie dokumentu 

Kľúčový koncept: „zjavená morálka" 

4. Aby sme zostali verní vnútorným tendenciám 
Písma v jeho celosti, najskôr uvedieme koncept, na 
ktorý azda nie sme veľmi zvyknutí, „zjavená morál
ka". Pre našu expozíciu ide o kľúčový koncept. Aby 
sme mohli hovoriť o „zjavenej morálke" treba sa 
oslobodiť od určitých predsudkov, ktoré sú bežne 
zaužívané. Pokiaľ sa bude morálka redukovať na kó
dex individuálneho a kolektívneho správania, alebo 
na čnosti, ktoré treba uskutočňovať alebo aj na impe
ratívy prirodzeného zákona, ktorý sa považuje za 
univerzálny, tak sa nikdy nebude môcť dostatočne 
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pochopiť špecifickosť, dobrota a aktuálnosť biblickej 
morálky. 

Dovoľujeme si uviesť dve základné myšlienky, 
ktoré budeme mať možnosť vysvetliť: 1) morálka, bez 
toho, aby bola druhoradá alebo vedľajšia, je druhá. 
To, čo je prvé a podstatné, je Božia iniciatíva, ktorú 
teologicky vyjadrujeme termínom dar. V biblickej 
perspektíve má morálka korene v dare života, inteli
gencie a slobodnej vôle (stvorenie) a predovšetkým 
v totálne grátis ponuke vytvárať privilegované a in
tímne spoločenstvo s Bohom (zmluva). Morálka teda 
nie je v prvom rade odpoveď človeka, ale predovšet
kým odhalenie Božieho projektu a daru. Inými slo
vami, podľa Biblie, morálka prichádza po skúsenosti 
s Bohom, presnejšie, po skúsenosti, ktorú Boh 
umožňuje človeku ako úplne nezaslúžený dar; 2) od
tiaľto je samotný zákon, ako integrálna časť procesu 
zmluvy, Boží dar. Tento zákon nie je na začiatku 
právnym poznatkom, postaveným na správaní a cho
vaní, ale predovšetkým teologický koncept, ktorý sa
motná Biblia lepšie vysvetľuje termínom „cesta" 
(hebrejsky derek, grécky hodos): navrhnutá cesta. 

V aktuálnom kontexte takáto perspektíva prístupu 
sa predkladá veľmi zvláštnym spôsobom. Morálne 
učenie je určite podstatnou časťou poslania Cirkvi, 
ale v druhej inštancii, vo vzťahu k hodnoteniu Bo
žieho daru a duchovnej skúsenosti. Túto vec ľudia 
dnešnej doby prestávajú vnímať a dostatočne skúmať. 

Termín „zjavená morálka" možno nie je ani kla
sický, ani zvyčajný. Napriek tomu sa začleňuje do 
oblasti, ktorú načrtol Druhý vatikánsky koncil v dog
matickej konštitúcii o Božom zjavení. Boh Biblie 

nezjavuje v prvom rade nejaký kódex, ale „samého 
seba" vo svojom tajomstve a „tajomstvo svojej vôle". 
„Dielo Zjavenia sa uskutočňuje činmi a slovami, 
ktoré sú navzájom vnútorne späté, takže Božie pôso
benie v dejinách spásy odhaľuje a potvrdzuje učenie 
a skutočnosti vyjadrené slovami a slová zas ohlasujú 
skutky a objasňujú v nich skryté tajomstvo" (Dei 
verbum, 2). Preto všetky skutky, ktorými sa Boh zja
vuje, majú morálny rozmer, lebo povolávajú všet
kých ľudí prispôsobovať svoje myslenie a konanie 
Božiemu modelu: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš 
Boh, som svätý!" (Lv 19, 2); „ Vy teda buďte dokona
lí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5, 48). 

Jednota dvoch Zákonov 

5. Celé Zjavenie - teda Boží plán, ktorým chce 
dať poznať seba a otvoriť všetkým ľuďom cestu spásy 
- sa sústreďuje na Krista. V srdci Starého zákona 
„cesta" označuje zároveň cestu exodu (počiatočná 
udalosť oslobodenia) a didaktický obsah, čiže Tóru. 
V srdci Nového zákona hovorí Ježiš o sebe: „Ja som 
cesta, pravda a život" (Jn 14, 6). Koncentruje teda 
vo svojej osobe a vo svojom poslaní všetku oslobo
dzujúcu Božiu dynamiku a v istom zmysle aj celú 
morálku, teologicky chápanú ako Boží dar, čiže ces
tu, ktorou sa vstupuje do večného života, do úplnej 
intimity s ním. Z tohto možno vnímať hlbokú jedno
tu dvoch Zákonov. Hugo zo Sv. Viktora vyjadroval 
túto intuíciu rýdzou formuláciou: „Všetky Božie 
Písma sú jednou jedinou knihou a touto jedinou kni
hou je Kristus" (De arca Noe, I I , 8). 
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Treba teda dávať pozor, aby sa Starý zákon nedá
val do protikladu s Novým zákonom nielen v oblasti 
morálky, ale aj v iných oblastiach. V tomto prípade 
môže pomôcť predchádzajúci dokument Pápežskej 
biblickej komisie, ktorý označuje vzťahy medzi dvo
ma Zákonmi termínmi kontinuita, diskontinuita a vý
voj (Hebrejský ľud a jeho Sväté písma v kresťanskej 
Biblii, č. 40-42). 

Adresáti dokumentu 

6. Sme si vedomí, že naše úvahy sú prijateľné pre
dovšetkým pre veriacich, ktorým sú aj v prvom rade 
určené. Napriek tomu si želáme vzbudiť širší dialóg 
medzi mužmi a ženami dobrej vôle rozličných kultúr 
a náboženstiev, ktorí cez každodenné životné pod
mienky hľadajú autentickú cestu ku šťastiu a zmyslu. 

PRVÁ ČASŤ 

ZJAVENÁ MORÁLKA: 
BOŽÍ DAR A ODPOVEĎ ČLOVEKA 

7. Vzťah medzi Božím darom a odpoveďou člove
ka, medzi prvotnou Božou činnosťou a úlohou člove
ka, je pre Bibliu a pre morálku v nej zjavenú rozho
dujúci. Začíname stvorením a pokúsime sa opísať 
Božie dary podľa jednotlivých fáz jeho pôsobenia 
v prospech ľudstva a vyvoleného ľudu, a vždy pridá
me úlohy, ktoré Boh pripojil k svojim darom. 

Okrem vzťahu, ktorý sme teraz opísali, sú ešte dva 
faktory, ktoré sú základné pre biblickú morálku. 
Biblická morálka nemá charakteristiku morálneho 
rigorizmu, dokonca, odpustenie padnutým osobám 
je časťou Božieho daru. A ako sa jasne ukazuje 
v Novom zákone, pozemské konanie sa uskutočňuje 
v horizonte, ktorý sa inšpiruje večným životom, kto
rý je zavŕšením Božích darov. 

DAR STVORENIA 
A JEHO MORÁLNE DÔSLEDKY 

Dar stvorenia 

8. Biblia nám predstavuje Boha ako Stvoriteľa 
všetkého, čo jestvuje, zvlášť v prvých kapitolách 
Knihy Genezis a v niektorých žalmoch. 

45 



Na začiatku Genezis 

Veľký rozprávací cyklus, ktorý sa vysvetľuje 
v Pentateuchu (prvých piatich knihách Starého záko
na), je uvedený dvoma rozprávaniami o počiatkoch 
(Gn 1-2). 

Podľa kanonickej perspektívy je v biblickom opi
se Boží akt stvorenia prvý. Toto počiatočné stvorenie 
zahŕňa všetko, „nebo a zem" (Gn, 1,1). Týmto sa tvr
dí, že všetko je závislé od Božieho rozhodnutia a je 
Božím slobodným darom. Pre Izrael spoznanie Boha 
ako Stvoriteľa všetkého nie je začiatkom poznania 
Boha, ale plodom jeho skúsenosti s Bohom a dejina
mi svojej viery. 

Špecifický dar Stvoriteľa človeku spočíva v skutoč
nosti, že Boh ho stvoril na svoj obraz: „ Urobme člo
veka na náš obraz a podľa našej podoby" (Gn 1, 26). 
Podľa poriadku rozprávania (Gn 1, 1-31) sa človek 
javí ako vrchol celého Božieho stvorenia. V Gn 1, 
26-28 sa človek opisuje ako zástupca Boha takým 
spôsobom, že človek sa zodpovedá svojmu Stvorite
ľovi a on - neviditeľný a bez podoby - sa odkazuje na 
svoje stvorenie, na človeka. Predstavuje sa tu pro
gram teologickej antropológie v striktnom zmysle 
slova, nakoľko o Bohu môže hovoriť iba ten, kto ho
vorí o človeku, a naopak, o človeku môže hovoriť 
iba ten, kto hovorí o Bohu. 

Ak chceme špecifikovať, tak človek je Božím 
„obrazom" na základe aspoň šiestich charakteristík: 

1. rozum, to znamená schopnosť a povinnosť 
poznávať a chápať stvorený svet; 

2. sloboda, ktorá zahŕňa schopnosť a povinnosť 
spraviť rozhodnutie a zodpovednosť za spravené roz
hodnutia (Gn 2); 

3. miesto sprievodcu, ktoré však žiadnym spôso
bom nie je absolútne, ale pod vedením Boha; 

4. schopnosť konať v súlade s tým, koho je ľudská 
osoba obrazom, alebo schopnosť nasledovať Boha; 

5. vážnosť byť osobou, bytím, ktoré má vzťah, 
schopným mať osobné vzťahy s Bohom a s inými 
ľudskými bytiami (Gn 2); 

6. svätosť ľudského života. 

V niektorých žalmoch 

9. Časť Biblie, v ktorej sa hovorí najviac o Bohu 
Stvoriteľovi je séria niektorých žalmov: napríklad 8; 
19; 139; 145; 148. Žalmy ukazujú soteriologické po
chopenie stvorenia, lebo vidia vzťah medzi Božou 
činnosťou v stvorení a činnosťou v dejinách spásy. 
Neopisujú stvorenie vedeckým jazykom, ale symbo
lickým; nepredstavujú ani vedecké úvahy o svete, ale 
vyjadrujú chválu Stvoriteľovi zo strany Izraela. 

V žalmoch je potvrdená transcendentnosť a pre-
existencia Stvoriteľa, ktorý jestvuje skôr, ako všetko 
stvorenie: „Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem 
i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky" (Ž 90, 2). 
Z druhej strany, svet je charakterizovaný časom 
a dejinami, začiatkom a minulosťou. Boh nepatrí 
svetu a nie je časťou sveta. Naopak, svet jestvuje, le
bo ho stvoril Boh a existencia sveta pokračuje iba 
vďaka tomu, že Boh ho udržuje v každej chvíli pri 
existencii. Ten, ktorý stvoril, sa aj stará o potreby 
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každého stvorenia: „Oči všetkých sa s dôverou upie
rajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš 
svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé" (Ž 145, 
15-16). 

Vesmír nie je celok, ktorý je uzavretý do seba, 
a ktorý udržuje sám seba. Práve naopak, ľudia spolu 
s ostatnými stvoreniami sú neustále a podstatne zá
vislí od svojho Stvoriteľa. Je to Boh, ktorý cez „cre-
atio continua" dáva všetkým vitalitu a udržuje ich pri 
existencii. Zatiaľ čo Kniha Genezis 1 hovorí o Bohu 
a diele stvorenia, Žalm 104 hovorí k Bohu 
Stvoriteľovi v modlitbe založenej na skúsenosti úžas
nej dobroty stvorenia, konštatujúc úplnú závislosť 
všetkého stvoreného: „Len čo odvrátiš svoju tvár, 
už sa trasú; odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú 
sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené 
a obnovuješ tvárnosť zeme" (104, 29-30). 

Od Boha, ktorý všetko stvoril a udržuje všetko 
stvorenie, Izrael očakáva pomoc: „Naša pomoc v me
ne Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem" (Ž 124, 8; po
rov. 121, 2). Sila tohto Boha však nie je sústredená len 
na Izrael, ale zahŕňa celý svet a všetky národy: „ Celá 
zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou 
nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta" (Ž 33, 8). 
Pozvanie chváliť Stvoriteľa sa rozprestiera na všetko 
stvorenie: nebo a zem, slnko a mesiac, morské obludy 
a šelmy, kráľov a národy, mladých a starých (porov. 
Ž 148). Nadvláda Boha zahŕňa všetko, čo jestvuje. 

Stvoriteľ určil človeku zvláštne postavenie. 
Napriek ľudskej nestálosti a hriešnosti žalmista s úža
som vyhlasuje: „Stvoril si ho len o niečo menšieho od 
anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho 

za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu polo
žil pod nohy" (Ž 8, 6-7). „Sláva" a „česť" sú atribúty 
kráľa; cez ne je človek v Božom stvorení poznačený 
kráľovskou hodnosťou. Tento stav činí človeka blíz
kym Bohu, ktorý je charakterizovaný „slávou" 
a „cťou" (porov. Ž 29, 1; 104, 1) a vyzdvihuje ho nad 
všetko ostatné stvorenie. Povoláva ho, aby vládol 
v stvorenom svete, ale so zodpovednosťou, múdrym 
a dobrotivým spôsobom, čo sú charakteristiky krá
ľovstva samotného Stvoriteľa. 

Základné údaje ľudskej existencie 

10. Základným údajom ľudskej existencie a teda 
aj ľudského konania je skutočnosť, že človek je Božie 
stvorenie, všetko dostal od Boha a podstatným 
a dôverným spôsobom je Božím darom. Tento vzťah 
s Bohom sa nepridáva ako niečo druhotné alebo pre
chodné pre ľudské bytie. Tento vzťah vytvára trvalý 
a nezameniteľný základ ľudskej existencie. Podľa tej
to biblickej koncepcie nič, čo jestvuje, nepochádza 
zo seba samého, akoby určité autostvorenie, alebo 
zapríčinené náhodou, ale je podstatne determinované 
Božou stvoriteľskou vôľou a silou. Tento Boh je 
transcendentný a nie je časťou sveta. Ale svet a člo
vek vo svete nie sú bez Boha. Podstatne závisia od 
Boha. Človek nemôže nadobudnúť pravdivé a reálne 
pochopenie sveta a seba samého bez Boha, ak neuzná 
túto úplnú závislosť od Boha. Takýto prvotný dar je 
základný, ktorý zostáva a ďalšími Božími zásahmi 
a darmi sa zdokonaľuje. 

Tento dar determinuje Božia stvoriteľská vôľa 
a preto s ním človek nemôže zaobchádzať a používať 
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ho svojvoľným spôsobom, ale musí objaviť a rešpek
tovať charakteristiky a štruktúry, ktoré Boh dal svoj
mu stvoreniu. 

Človek stvorený na Boží obraz 
a jeho morálna zodpovednosť 

11. Potom, ako sa pochopí, že celý svet stvoril 
Boh, že je to dar, ktorý tajomne a neustále závisí na 
Bohu, treba vyvinúť úsilie, aby sa objavili spôsoby 
konania, ktoré Boh vložil do človeka a do celého 
svojho stvorenia. 

Podľa opisov stvorenia 

Každá charakteristika, ktorá činí človeka Božím 
„obrazom" nesie zo sebou dôležité morálne dôsled-
ky. 

1. Poznanie a rozhodovanie sú časťou Božieho da
ru. Človek má schopnosť a ako stvorenie povinnosť 
skúmať Boží plán a snažiť sa rozlíšiť Božiu vôľu, aby 
mohol konať správne. 

2. Ako dôsledok slobody, ktorú dostal, človek je 
povolaný morálne rozlišovať, vyberať, rozhodovať. 
V Knihe Genezis (3,22) po Adamovom hriechu a sank
ciách, Boh hovorí: „Hľa, človek sa stal ako jeden 
z nás. Poznal dobro i zlo". Tento text je ťažké vysvet
liť. Na jednej strane všetko naznačuje, že vyjadrenie 
má ironický zmysel, pretože vlastnými silami sa 
človek, napriek zákazu, snažil siahnuť na ovocie 
a nepočkal, aby mu ho Boh daroval v pravom čase. 
Na druhej strane, zmysel stromu úplného poznania 

- takto treba chápať biblické vyjadrenie „dobra a zla" 
- sa neobmedzuje na morálnu perspektívu, ale zna
mená aj poznanie druhov dobra a zla, čiže budúcnos
ti a údelu: zahŕňa vládu nad časom, ktorá je výlučne 
v Božej kompetencii. Čo sa týka morálnej slobody, 
ktorá bola daná človeku, neobmedzuje sa na jedno
duchú autoreguláciu a autodetermináciu, pretože 
orientačným bodom nie je ani moje ja, ani ty druhé
ho človeka, ale samotný Boh. 

3. Postavenie vodcu, zverené človeku, zahŕňa zod
povednosť, čiže snahu viesť a spravovať. Človeku pat
rí úloha formovať „kreatívnym" spôsobom svet stvo
rený Bohom. Človek musí prijať túto zodpovednosť 
aj preto, lebo stvorenie sa nemôže uchovávať v neja
kom determinovanom stave, ale sa rozvíja a človek 
sa v ňom nachádza spolu so všetkým ostatným stvo
rením ako bytie, ktoré v sebe spája prirodzenosť 
a kultúru. 

4. Táto zodpovednosť sa musí uskutočňovať mú
drym a blahovoľným spôsobom, napodobňujúc vládu 
samotného Boha nad svojím stvorením. Ľudia mô
žu ovládať prírodu a objavovať veľkosť vesmíru. 
Výnimočné vedecké a technické pokroky dnešných 
čias možno považovať za realizáciu úlohy, ktorú dal 
Stvoriteľ ľuďom, ktorí však musia rešpektovať limity 
určené Stvoriteľom. Inak sa zem stane miestom zne
užívania, ktoré môže zničiť delikátnu rovnováhu 
a harmóniu prírody. Určite by bolo naivné si myslieť, 
že môžeme nájsť riešenie aktuálnej ekologickej krízy 
v Žalme 8; napriek tomu tento žalm, chápaný v ce
lom kontexte teológie stvorenia v Izraeli, dáva do 
diskusie moderné spôsoby a vyžaduje nový zmysel 

50 51 



pre zodpovednosť voči našej planéte. Boh, ľudstvo 
a stvorený svet sú medzi sebou prepojení a preto 
je prepojená aj teológia, antropológia a ekológia. 
Ak sa neuznajú práva Boha voči nám a práva sveta, 
tak vláda človeka nad svetom sa ľahko zvrhne do ne
obmedzeného vládnutia a využívania, ktoré vedú 
k ekologickej katastrofe. 

5. Dôstojnosť, ktorú majú ľudia, nakoľko sú bytia
mi vo vzťahu, ich pozýva a zaväzuje, aby sa snažili 
žiť v správnom vzťahu s Bohom, ktorému vďačia za 
všetko; základom pre vzťah s Bohom je vďačnosť 
(porov, nasledujúcu časť, č. 12, podľa žalmov). Okrem 
toho, dôstojnosť nesie so sebou dynamiku vzťahov 
spoločenskej zodpovednosti medzi ľudskými osoba
mi, rešpektovanie iných a neustále hľadanie rovnová
hy nielen medzi pohlaviami, ale aj medzi osobou 
a spoločnosťou (medzi individuálnymi a spoločen
skými hodnotami). 

6. Svätosť ľudského života vyžaduje rešpektovanie 
života a všetko zahrnujúcu ochranu. Zakazuje pre
liatie ľudskej krvi „lebo na Boží obraz som stvoril 
človeka " (Gn 9, 6). 

• Podľa žalmov 

12. Uznanie Boha ako Stvoriteľa vedie k chvále 
a adorácii Boha, lebo stvorenie potvrdzuje Božiu 
múdrosť, silu a vernosť. Chválenie Boha - spolu so 
žalmistom - za svetlo, poriadok a krásu stvorenia, 
nás pobáda, aby sme mali hlboký rešpekt voči svetu, 
ktorého časťou sú aj ľudia. Ľudská osoba predstavuje 
vrchol stvorenia, lebo jedine ľudia môžu mať osobný 

vzťah s Bohom a vyslovovať chválu Bohu aj ako zá
stupcovia ostatného stvorenia. Cez ľudí a skrze kult 
môže celé spoločenstvo stvorenia vyjadrovať vďaku 
Bohu Stvoriteľovi (porov. Ž 148). Žalmy o stvorení 
vedú aj k zdravému a pozitívnemu hodnoteniu súčas
ného sveta, pretože život na tomto svete je v základe 
dobrý. V minulosti sa mohlo stať, že kresťanská tra
dícia sa tak intenzívne zaoberala večnou spásou člo
veka, že zabudla dať správny dôraz na prirodzený 
svet. Kozmický rozmer viery v stvorenie, vyjadrený 
v žalmoch, vyžaduje, aby sa pozornosť sústredila na 
prírodu a dejiny, na ľudský svet a živočíšny, zahrnu-
júc zároveň aj kozmológiu, antropológiu a teológiu. 

Kniha žalmov sa zaoberá nevyhnutnými témami 
ľudskej existencie vo svete tajomstva, neistoty a hro
zieb (porov, žalospevy). Žalmisti majú dôveru 
v Stvoriteľa, ktorý je dobrotivý a stále sa stará o svo
je stvorenie. To vzbudzuje neprestajný hymnus chvá
ly a vďaky: „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo 
jeho milosrdenstvo je večné" (Ž 136, 1). 

Záver: po Ježišových stopách 

13. Nový zákon plne prijíma teológiu stvorenia 
Starého zákona a udeľuje mu determinujúci kristolo-
gický rozmer (napr. Jn 1, 1-18; Kol 1, 15-20). To so 
sebou evidentne prináša morálne dôsledky. Ježiš 
zneplatňuje staré predpisy o čistote a nečistote (Mk 7, 
18-19). Takýmto spôsobom akceptuje, podľa cesty, 
ktorú ukazuje Kniha Genezis, že všetky stvorené veci 
sú dobré. Pavol ide v tom istom zmysle (Rim 14, 14; 
porov. 1 Tim 4, 4-5). Čo sa týka kľúčového vyjadrenia 
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„Boží obraz", Pavlova náuka ho preberá, aby ho apli
kovala nielen na Krista, „prvorodeného zo všetkého 
stvorenia" (Kol 1, 15), ale aj na každého človeka 
(1 Kor 11, 7; Kol 3, 10). Nie je prekvapujúce, že 
v Pavlových listoch sa nachádzajú antropologické 
charakteristiky, podnietené týmto kľúčovým vyjadre
ním, ktoré sú pripojené k morálnemu aspektu: rozum 
(„zákon vpísaný do sŕdc", „zákon mysle": Rim 2, 15; 
7, 23), sloboda (1 Kor 3, 17; Gal 5, 1.13), svätosť 
(Rim 6, 22; Ef4, 24), atď. Neskôr (porov. č. 97 a 99) 
budeme mať príležitosť hovoriť o dimenzii vzťahu, 
zvlášť čo sa týka manželskej ustanovizne (porov. 
Gn 1, 27: „muža a ženu ich stvoril"). 

DAR ZMLUVY V STAROM ZÁKONE 
A NORMY ĽUDSKÉHO KONANIA 

14. Stvorenie a jeho morálne dôsledky sú počia
točný dar a zostávajú základným Božím darom, ale 
nie sú jediným a posledným. Okrem toho, že Boh 
zjavil svoju nekonečnú dobrotu v stvorení, k svojim 
stvoreniam sa obrátil zvláštnym spôsobom, keď si 
vybral izraelský národ a v zmluve sa s týmto náro
dom dohodol. V tom istom momente zjavil aj správ
nu cestu ľudského konania. 

Aby sme predstavili bohatstvo biblickej témy 
zmluvy v Starom zákone, je vhodné, aby sme nad 
ňou uvažovali z dvoch uhlov pohľadu: progresívne 
chápanie tejto skutočnosti v dejinách Izraela a nara-
tívna prezentácia, ktorá sa nachádza v poslednej 
redakcii kánonickej Biblie, 
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Progresívne chápanie zmluvy 
(historický prístup) 

Prvá základná a zakladajúca skúsenosť: spoločná 
cesta k slobode 

15. Vo všeobecnosti jestvuje zhoda v tom, že do 
čias Mojžiša sa kladie zrodenie Izraela ako ustano
veného národa. Špecifickejšie, v perspektíve biblic
kej teológie sa odchod z Egypta identifikuje s histo
rickou udalosťou, ktorá je základná a zakladajúca. 

Iba neskôr, na základe zakladajúcej udalosti, sa 
zachránili a znova sa interpretovali ústne tradície, 
ktoré sa dotýkajú obdobia pred patriarchami a pred
stavil sa pôvod ľudstva v opisoch, ktoré sú prevažne 
teologické a symbolické. Povedané teda veľmi hru
bo, udalosti opísané v Knihe Genezis sa môžu pova
žovať za patriace k predhistórii Izraela ako ustanove
ného ľudu. 

Prvá intuícia teologickej interpretácie 

16. Odchod z Egypta umožnil Izraelu, aby sa obja
vil ako konštituovaný národ. Táto skutočnosť je - vďa
ka teologickej interpretácii udalosti -, prítomná aspoň 
v zárodku od samých začiatkov. Táto teologická inter
pretácia sa celkovo redukuje na nasledovné: vedomie 
prítomnosti a zásahu Boha, ktorý chráni skupinu, 
ktorá odchádza pod vedením Mojžiša. Táto Božia prí
tomnosť a jeho zásah sa vnímajú zaujímavým spôso
bom v počiatočnej a zakladajúcej udalosti, čiže v pre
chode cez Červené more, ktorý zakúsili ako zázrak. 
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Toto sa potvrdzuje symbolickým menom, ktoré si 
Boh ako ochranca dáva a zjavuje (porov. Ex 3, 14). 
Hebrejská Biblia použije toto meno veľakrát vo for
me YHWH, alebo v skrátenej forme YH. Obidve sa 
veľmi ťažko prekladajú, ale filologicky v sebe za
hŕňajú dynamickú a operatívnu prítomnosť Boha 
medzi svojím ľudom. Židia toto meno nevyslovujú 
a grécky prekladatelia hebrejského textu použili slo
vo „Kyrios", Pán. Kresťanská tradícia nasleduje ten
to zvyk a aby sme si pripomenuli prítomnosť YHWH 
v hebrejskom texte, píšeme Pán. 

Počiatočná teologická intuícia sa konkretizuje 
v štyroch hlavných črtách: Boh Izraela sprevádza, 
oslobodzuje, daruje a zhromažďuje. 

1. Sprevádza: označuje cestu na púšti, ide o sym
bolickú prítomnosť, podľa tradícií, anjelom vodcom 
alebo oblakom, ktorý predstavuje nepreniknuteľné 
tajomstvo (porov. Ex 14, 19-20). 

2. Oslobodzuje od jarma útlaku a smrti. 
3. Dáva dvojnásobne: na jednej strane dáva seba 

samého ako Boh rodiaceho sa ľudu; na druhej strane 
dáva tomuto ľudu „cestu" („derek"), čiže prostrie
dok, ktorým sa vstupuje a zostáva vo vzťahu s Bo
hom, teda darovanie sa Bohu v odpovedi. 

4. Zhromažďuje rodiaci sa ľud okolo spoločného 
projektu. Tento projekt je „žiť spolu" (vytvárať „qahal", 
ktorému v gréčtine zodpovedá slovo „ekklesia"). 

Originálny teologický koncept, ktorý vyjadruje 
intuíciu: zmluva 

17. Ako Izrael vyjadril vo svojej posvätnej litera
túre tento jedinečný vzťah medzi sebou a Bohom, 

ktorý od začiatku sprevádza, oslobodzuje, daruje sa 
a zhromažďuje? 

a) Od ľudských zmlúv k zmluve teologickej 

V istom momente, ktorý je ťažké určiť s presnos
ťou, bol izraelským teológom predstavený hlavný 
interpretačný koncept (pochopiteľný): poznatok 
o zmluve. 

Táto téma sa stala takou dôležitou, že hneď od za
čiatku determinovala, aspoň retrospektívne, koncept 
vzťahov medzi Bohom a jeho privilegovaným náro
dom. A naozaj, v biblickom rozprávaní nasleduje po 
historickej základnej a zakladajúcej udalosti takmer 
bezprostredne uzavretie zmluvy: „v tretí mesiac po 
odchode Izraelitov z Egypta" (Ex 19, 1), jedno sym
bol Božieho času a druhé symbol začiatku. Tým sa 
chce povedať, že základná a zakladajúca udalosť 
zahŕňa vo svojom metahistorickom význame uzatvo
renie zmluvy na Sinaji až tak, že z perspektívy dia-
chronickej biblickej teológie sa prvopočiatočná uda
losť bude opisovať termínmi exodus a zmluva. 

Okrem toho sa interpretačný koncept aplikovaný 
na udalosť odchodu z Egypta rozprestiera retrospek
tívne na minulosť vo forme etnológie. Nachádza sa 
v Knihe Genezis. Myšlienka zmluvy sa používa na 
opísanie vzťahu medzi PÁNOM Bohom a Abrahá-
mom, ktorý sa narodil skôr (porov. Gn 15; 17), a do
konca medzi PÁNOM Bohom a živými bytosťa
mi, ktoré prežili potopu v „čase" patriarchu Noema 
(porov. Gn 9, 8-17). 

Na antickom Blízkom východe jestvovali zmluvy 
medzi ľuďmi vo forme dohovorov, dohôd, kontraktov, 
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manželstiev a dokonca priateľských paktov. A boho
via ochrancovia slúžili ako svedkovia a garanti v pro
cese uzatvárania týchto ľudských zmlúv. Aj samotná 
Biblia prináša svedectvo o tomto type zmlúv. 

Avšak, kým sa nenájde opačný dôkaz - a zatiaľ 
žiadny archeologický dokument, ktorý by bol poprel 
toto vyjadrenie, sa nenašiel - teologická transpozícia 
poňatia zmluvy je biblická originálnosť: iba v nej sa 
nachádza koncept zmluvy, ktorá je, presne povedané, 
medzi uzatvárajúcim Bohom a jedným alebo viace
rými uzatvárajúcimi ľuďmi. 

b) Zmluva medzi nerovnými kontrahentmi 

18. Je zrejmé, že Izrael na počiatku nemohol ani 
len snívať o tom, aby vyjadril svoj privilegovaný 
vzťah s Bohom, niekým úplne iným, transcendent
ným a všemohúcim, podľa schémy rovnosti, čiže ho
rizontálne. 

Boh <--> Izrael 

Vo chvíli, keď bolo uvedené teologické poňatie 
o zmluve, spontánne môžeme myslieť na zmluvy 
medzi uzatvárajúcimi, ktorí sú nerovní. Toto bola 
veľmi známa diplomatická a právna prax na mimo-
biblickom Blízkom východe: famózne zmluvy o va-
zalstve. 

Je veľmi ťažké, aby sa úplne vylúčil vplyv politic
kej ideológie vazalstva ako orientačný bod na pocho
penie teologickej zmluvy. Intuícia o božskom partne
rovi, ktorý berie a chráni iniciatívu od začiatku až 

do konca v procese zmluvy, vytvára pozadie takmer 
všetkých väčších textov zmlúv v Starom zákone. 

Boh 

V tomto druhu vzťahov medzi uzatvárajúcimi 
stranami panovník sa zaväzuje voči vazalovi a záro
veň zaväzuje vazala voči sebe. Inými slovami, pa
novník sa zaväzuje voči vazalovi takým spôsobom, 
akým zaväzuje vazala voči sebe. V procese uzatvára
nia zmluvy, panovník je jediný, ktorý sa vyjadruje; 
vazal v tomto štádiu mlčí. 

Toto dvojité hnutie sa v teologickom prostredí 
vyjadruje dvoma hlavnými témami: Milosť (PÁN za
väzuje seba) a Zákon (PÁN zaväzuje ľud, ktorý sa 
stáva jeho „vlastníctvom": Ex 19, 5-6). V tomto teo
logickom rámci sa milosť môže definovať ako dar 
(bezpodmienečný, v niektorých textoch), ktorý Boh 
robí zo seba. A je to Zákon ako dar, ktorý Boh dáva 
kolektívnemu človeku ako prostriedok, eticko-kulto-
vú cestu („derek"), ktorá umožňuje človeku vstúpiť 
a zostať „v situácii zmluvy". 

V neskoršom čase sa zdá, že táto dynamika zmlu
vy sa koncentruje na stereotypné vyjadrenie, ktoré sa 
normálne nazýva „formula zmluvy" (Bundesformel) 
- „ja budem tvojím Bohom a ty budeš mojím ľudom" 
alebo na iné rovnocenné - rozšírilo sa všade v obi
dvoch Zákonoch, zvlášť v kontexte „novej zmluvy" 
ohlásenej Jeremiášom (31, 31-34). Toto je dostatoč
ný znak, že ide o hlavnú tému, o niečo, čo má trvalý 
charakter. 
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Podobná schéma sa aplikuje na Dávida a na jeho 
potomstvo: „Ja mu budem otcom a on mi bude sy
nom" (2 Sam 7, 14). 

c) Miesto ľudskej slobody 

19. V tomto teologickom rámci morálna sloboda 
ľudského bytia nevstupuje ako nevyhnutné a konšti
tutívne áno zmluvy - v takomto prípade by išlo 
o rovnocennú zmluvu, čiže medzi rovnakými uzatvá
rajúcimi. Sloboda zasahuje neskôr, ako dôsledok, 
keď už je celý proces uzatvárania zmluvy ukončený. 
Všetky biblické texty, ktoré sa dotýkajú tejto témy, 
rozlišujú na jednej strane obsah zmluvy a na strane 
druhej obrad alebo ceremóniu, ktorá nasleduje dar 
zmluvy. Sľub daný zo strany ľudu vo forme prísahy 
nie je časťou podmienok alebo výhrad, ale len častí 
právnej garancie v rámci kultovej slávnosti. 

Týmto spôsobom sa rodí zjavená morálka, „mo
rálka v situácii zmluvy": úplne dobrovoľný Boží dar, 
ktorý keď je ponúknutý, tak vyzýva slobodu ľudské
ho bytia na úplnú odpoveď, na integrálne prijatie: mi
nimálne porušenie sa rovná odmietnutiu. Táto zjave
ná morálka, vyjadrená v teologickom rámci zmluvy, 
predstavuje úplne absolútnu novinku vo vzťahu 
k etickým a náboženským kódexom, ktorými sa ria
dili okolité národy. Zo svojej podstaty má charakter 
odpovede, nasleduje milosť, čiže auto-sľub Boha. 

d) Dôsledky na morálku 

20. Z toho, čo bolo povedané doteraz, vidieť, že 
morálka je oveľa viac ako len kódex správania sa. 

Predstavuje sa ako zjavená a darovaná „cesta" („de-
rek"). Táto základná myšlienka je dobre rozvinutá 
v Knihe Deuteronómium, u prorokov, v múdroslov-
nej literatúre a v náučných žalmoch. 

Treba si všimnúť predovšetkým dva syntetické 
prvky: 

1) V biblickom zmysle sa musí chápať táto „cesta" 
hneď od začiatku a predovšetkým globálnym spô
sobom podľa jej hlbokého teologického zmyslu: ona 
opisuje Zákon ako Boží dar, ako plod jedinečnej ini
ciatívy suverénneho Boha, ktorý seba samého zavä
zuje v zmluve a zaväzuje svojho ľudského partnera. 
Tento Zákon sa odlišuje od mnohých zákonov, skrze 
ktoré sa vyjadruje a konkretizuje písomne, na kameni, 
na pergamene, papyruse alebo iným spôsobom. 

2) Táto „cesta" neprichádza bez prípravy. V Biblii 
prináleží k historickej púti spásy a oslobodenia, kto
rá má počiatočný a zakladajúci charakter. Z tohto 
konštatovania musíme vyvodiť jeden veľmi dôležitý 
dôsledok: zjavená morálka nemá prvé miesto, po
chádza zo skúsenosti s Bohom, z „poznania" v bib
lickom zmysle, zjavená cez prvopočiatočnú udalosť. 
Možno povedať, že zjavená morálka pokračuje v pro
cese oslobodenia, ktorý začal v archetype exodu: za
bezpečuje ho a garantuje mu stabilitu. V krátkosti: 
zrodená zo skúsenosti prístupu k slobode sa „morál
ka v situácii zmluvy" snaží vytrvať a rozvíjať túto 
slobodu, tak vnútorne, ako i navonok v každoden
nosti. Morálne rozhodnutie veriaceho predpokladá 
osobnú skúsenosť s Bohom, hoci táto je anonymná 
alebo viac-menej uvedomelá. 
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Rôzne vyjadrenia zmluvy 
(kánonický prístup) 

21. Pozrieme sa na tému zmluvy ako sa predsta
vuje v kánonickom poriadku Biblie. 

Zmluva s Noemom a s „každým telom" 

a) Trest a zmluva 

Prvé vyjadrenia slova „zmluva" v Starom zákone 
sa nachádzajú v opise potopy (Gn 6, 18; 9, 8.17). 
V tejto teologickej tradícii sa veľmi silne zdôrazňuje 
bezodplatnosť Božej iniciatívy a jej bezpodmienečný 
význam. 

Kozmický trest zodpovedá stavu vecí a vo svojej 
veľkosti je úmerný: „Zem bola skazená pred Bohom, 
zem bola plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľmi 
skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. 
Tu povedal Boh Noemovi: Predo mnou nastal koniec 
všetkému, čo má telo" (Gn 6, 11-13). 

Ale hneď zasahuje projekt zmluvy. Čo sa týka 
uzatvárajúcich strán, zmluva sa uskutočňuje v sústre
dených kruhoch, teda zároveň so samotným 
Noemom (6, 18), s jeho rodinou a budúcim pokole
ním (9, 9), s „každým telom", čiže s každou živou 
bytosťou (9, 10-17 ) a dokonca so „zemou" (9, 13). 
Možno teda hovoriť o kozmickej zmluve, ktorá zod
povedá stavu skazenosti a trestu. 

O tejto zmluve dáva Boh „znak", samozrejme, 
kozmický: „Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch..." 
(9, 13-16). Na prvý pohľad sa zdá, že obraz sa vzťahu
je na jednoduchú dúhu, meteorologický fenomén, 

ktorý prichádza po daždi. Ale veľmi pravdepodobne 
nie je možné vylúčiť ani vojenský zmysel, nakoľko 
musíme pamätať na skutočnosť, že Boh hovorí „môj 
oblúk". A „oblúk" (okrem Ez 1, 28) vždy opisuje vo
jenskú zbraň a nie dúhu. Z hľadiska symboliky si tu 
vyžadujú pozornosť dva detaily. Prvý, samotný ob
lúk, ktorý napnutý smerom k nebu a nie viac k zemi, 
napovedá myšlienku pokoja, plod čisto bezodplatnej 
Božej iniciatívy: v tejto pozícii už žiadny šíp nemôže 
byť nasmerovaný k zemi. Okrem toho, tým, že sa do
týka neba a opiera sa o zem ako o určitý most, je aj 
symbolom znova nastoleného vzťahu medzi Bohom 
a znovuzrodeným a spaseným ľudstvom. 

b) Dôsledky na morálku 

22. Dnešnému čitateľovi sa predstavujú veľmi jas-
ne predovšetkým tri aspekty. 

1) Z pohľadu ekológie: korupcia a ľudské násilie 
majú vážne dopady na životné prostredie (6, 13). 
Riskujú, že príde do chaosu Božie stvoriteľské dielo 
(porov. Oz 4, 2-3). 

2) Z pohľadu antropológie: aj v mravne skazenom 
svete si človek uchováva svoju dôstojnosť „Božieho 
obrazu" (9, 6; 1, 26-27). Musí sa postaviť hrádza pro
ti zlu, aby človek, zakúšajúc Božiu spásu, mohol 
plodne uskutočňovať svoje poslanie (9, 1.7). 

3) Z pohľadu spravovania zásob: človeku bola daná 
istá moc nad životom živočíchov (treba porovnať 9, 3 
a 1, 29). Napriek tomu, človek musí rešpektovať kaž
dý život ako niečo tajomné (9, 4). Rozšírenie zmluvy 
na všetky živé bytosti a na celú zem, zdôrazňuje 
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postavenie človeka ako spoločníka všetkých stvore
ných bytí. V tomto zmysle si zasluhuje pozornosť 
modifikácia napomenutia adresovaná Noemovi, no
vému Adamovi. Namiesto „Ploďte a množte sa a na
plňte zem. Podmaňte si ju a panujte... " (1, 28) je iba 
„Ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju" 
(9, 7). Okrem toho všetkého, zvieratá sú dané ľuďom 
za pokrm (9, 3). Zdá sa, že konkrétna skúsenosť so 
zlom, s „násilím", priniesla hmlu na ideálne poslanie 
zverené človeku na začiatku stvorenia: úloha spra
vovať a vládnuť nad prírodou je relativizovaná. Ale 
jasné odvolanie sa Gn 9, 1-2 na Gn 1, 26-27 ukazu
je, že morálny rozmer Gn 1 nebol zrušený. Zostáva 
hlavným orientačným bodom pre čitateľov Knihy 
Genezis. 

Zmluva s Abrahámom 

a) Rozprávanie o Abrahámovi - Izákovi a o Jaku-
bovi 

23. „Cyklus Abrahám - Izák" (Gn 12, 1; 25, 18; 
26, 1-33) je z literárneho uhla pohľadu úzko spojený 
s cyklom o Jakubovi (Gn 25, 19-34; 26, 34-37, 1). 
Tieto dva opisy sa dokonca podobajú aj v detailoch. 
Abrahám a Jakub idú tou istou cestou, prechádzajúc 
krajinou od severu na juh a nasledujú tie isté hrebe
ne vrchov. Tieto topografické indikácie vytvárajú rá
mec k literárnemu komplexu v Gn 12-36 (porov. 
Gn 12, 6-9 a Gn 33, 18; 35, 27). Literárne fakty 
pozývajú čítať rozprávania o Abrahámovi v širšom 
kontexte sekvencie, ktorá sa vzťahuje na Abraháma -
Izáka a Jakuba. 
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b) Zmluva, požehnanie a zákon 

Zmluva s Pánom má tri dôsledky: prisľúbenie, 
zodpovednosť a zákon. 

1) Prísľub sa vzťahuje na zem (Gn 15, 18; 17, 8; 
28, 15) a na potomstvo - prísľub daný Abrahámovi, 
potom Izákovi a nakoniec Jakubovi (porov. Gn 17, 
15-19; 26, 24; 28, 14). Téma sa potom spiritualizo-
vala (porov. Pápežská biblická komisia, Hebrejský 
ľud a jeho Sväté písma v kresťanskej Biblii, č. 56-57). 

2) Zodpovednosť daná Abrahámovi sa nevzťahu
je iba na jeho spoločenstvo, ale na všetky národy. 
Biblické vyjadrenie tejto zodpovednosti používa slo
vo požehnanie: Abrahám sa musí stať veľkým a sil
ným národom a všetky národy zeme budú požehna
né („brk") v ňom (Gn 18, 18). Orodovanie za Sodo
mu, ktoré nasleduje hneď po tomto požehnaní, jasne 
ukazuje na Abrahámovu sprostredkovateľskú úlohu. 
Takto teda zmluva nevedie len k získaniu Božieho 
daru (potomstvo a zem), ale zároveň ukladá aj posla
nie. 

3) Abrahámova úloha v zmluve ide cez poslušnosť 
zákonu: „On prikáže svojim synom a svojmu domu 
po sebe zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spra
vodlivosti a práva" (Gn 18, 19). 

c) Dôsledky pre morálku 

1) Teologické puto vytvorené cyklom o Abra
hámovi medzi zmluvou a univerzálnou zodpoved
nosťou umožňuje presne určiť zvláštne povolanie 
Božieho ľudu: má zvláštne postavenie prostredníctvom 
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špecifickej zmluvy. Vďaka tejto zmluve dedí zvlášt
nu zodpovednosť voči ostatným národom, pre ktoré 
sa stáva prostredníkom Božieho požehnania. Takáto 
teologická cesta sa zdá byť účinná na poukázanie 
zvláštnej dimenzie a medzinárodnej platnosti biblic
kej morálky. 

2) Abrahámov a Jakubov cyklus dávajú dôraz na 
historický rozmer morálneho života. Obidvaja, 
Abrahám aj Jakub, idú po ceste obrátenia, ktoré sa 
biblické rozprávanie snaží opísať veľmi pozorne. 
Zmluva, ktorú predkladá Boh, nadbieha ľudskému 
odporu. Biblické rozprávanie pamätá na pozemský 
rozmer v prístupe, ktorý predpokladá vernosť zmluve 
a poslušnosť Bohu. 

Zmluva s Mojžišom a izraelským národom 

24. Vysvetľujúc progresívnu koncepciu zmluvy, 
poukázali sme na jej podstatné črty. Zakladajúca 
skúsenosť sa overuje na vrchu Sinaj. Predstavuje sa 
v zakladajúcej historickej udalosti. Zmluva je totálne 
Božím darom, plodom jeho jedinečnej iniciatívy a za
väzuje tak Boha (milosť), ako i ľudí (zákon). Dáva 
zrodenému Izraelu štatút národa v plnom práve. 
Ak je už dohodnutá, tak vyžaduje zo strany človeka 
slobodnú odpoveď, ktorá sa chápe v prvom kroku ako 
prijatie „životnej cesty" (Zákon, v teologickom zmys
le) a potom, iba po tomto prijatí, ako uskutočnenie 
presných determinácii (zákony). Nechceme predsta
viť túto odpoveď v jej teologickej a nemennej glo-
bálnosti, ale v jej plurálnom a podrobnom vyjadrení, 
a eventuálne prispôsobenú okolnostiam (zákony). 
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Istý súbor noriem je spojený s uzavretím zmluvy 
na Sinaji. Medzi nimi má zvláštne postavenie 
Desatoro. Najskôr sa budeme zaoberať týmito priká
zaniami, aby sme sa potom mohli upriamiť na legis
latívne kódexy a na morálne učenie prorokov. 

Desatoro 

25. Každý nový národ si musí predovšetkým usta
noviť konštitúciu. Izraelská konštitúcia odráža jedno
duchý život polokočovného ľudu, ktorý spočiatku 
vytváral tento ľud. Vo všeobecnosti, odhliadnuc od 
rozvoja a dodatkov, ktoré pridali neskôr, „desať slov" 
veľmi dobre dosvedčuje podstatný obsah základného 
zákona na Sinaji. 

Jeho miesto z hľadiska úpravy textu (Ex 20, 1-17) 
hneď pred „Knihou zmluvy" (Ex 20, 22; 23, 19) 
a jeho opakovanie (Dt 5, 6-21) s nejakými úpravami 
na začiatku „Deuteronomického kódexu" (Dt 4, 44; 
26, 19) už naznačujú dôležitý význam spolu s „torah". 
Toto posledné slovo v hebrejčine znamená „náuka, 
vyučovanie"; toto slovo má teda oveľa širší a hlbší vý
znam ako naše slovo „zákon", ktoré používajú takmer 
všetci prekladatelia. 

Paradoxne, v pôvodnom obsahu, Deuteronómium 
odzrkadľuje zároveň počiatočnú a potenciálne veľmi 
bohatú etiku. 

a) Počiatočná etika 

26. Obmedzenia možno konštatovať z troch uhlov 
pohľadu: vonkajškovosť, podstatne spoločenský 
význam, veľmi často negatívne vyjadrená morálna 
požiadavka. 
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1. Väčšina exegétov, ktorí hľadajú literárny zmy
sel, zdôrazňuje, že na začiatku každý zákaz obsa
hoval vonkajšie, pozorovateľné a overiteľné skutky, 
teda zahŕňal aj „hamad" (žiadosť), ktorá uvádza po
sledné dve prikázania (Ex 20, 17). Ona nevyjadruje 
neúčinnú myšlienku alebo plán, ktorý je úplne vnú
torný („žiadať"), ale predovšetkým konkrétny plán, 
ktorým je možné zrealizovať zlý zámer („žiadosť, kto
rá sa vyjadruje skutkami", „hodlá sa", „chystá sa"). 

2. Okrem toho, po odchode z Egypta, mal oslobo
dený národ urgentnú potrebu presných pravidiel na 
usporiadanie spoločenského života na púšti. Desať 
prikázaní v zásade zodpovedá tejto požiadavke ta
kým spôsobom, že v nich možno vidieť základný zá
kon, prvú národnú ústavu. 

3. Osem z desiatich prikázaní je formulovaných 
negatívnym spôsobom. Sú to zákazy, ktoré sa dajú 
prirovnať zábradliu na moste. Iba dve majú pozitívnu 
formuláciu, príkazy, ktoré treba uskutočniť. Dôraz sa 
teda kladie na vyhýbanie sa spoločensky škodlivému 
správaniu. To, samozrejme, nevyčerpáva celú čnosť 
morálky, ktorej cieľom je v zásade objasniť a po
vzbudiť ľudské konanie a uskutočňovanie dobra. 

b) Potenciálne veľmi bohatá etika 

27. Tri charakteristiky robia z pôvodného textu 
desiatich prikázaní nemeniteľný základ morálky, kto
rá stimuluje a veľmi dobre zodpovedá vnímavosti na
šich dní: jej virtuálne univerzálny význam, prísluš
nosť k teologickému obrazu zmluvy a aj jej základ 
v historickom kontexte oslobodenia. 

1. Pozorne si treba všimnúť, že všetky prikázania 
majú váhu, ktorá jasne prekračuje hranice jedného 
národa, hoci ide o Bohom vyvolený národ. Hodnoty, 
ktoré tento národ podporoval, sa môžu aplikovať na 
celé ľudstvo vo všetkých národoch a všetkých histo
rických obdobiach. Budeme vidieť, že dokonca aj 
prvé dve prikázania, okrem vonkajšieho zvláštneho 
znaku v denominácii „Pán, Boh Izraela", majú uni
verzálnu hodnotu. 

2. Príslušnosť Desatora k teologickému rámcu 
zmluvy zapríčiňuje podriadenie desiatich zákonov, 
ako sú označené, pojmu samotného Zákona, ktorý sa 
chápe ako dar, ako dobrovoľný Boží dar, ako globál
na „cesta", cesta, ktorá je jasne vyznačená a umož
ňuje a uľahčuje základnú orientáciu ľudstva smerom 
k Bohu, smerom k intimite, komunikácii s Bohom, 
smerom k šťastiu a nie k biede, smerom k životu a nie 
k smrti (porov. Dt 30, 19 a nasl.). 

3. V úvode desiatich prikázaní Pán v podstate pri
pomína svoj oslobodzujúci čin: vyviedol svojich 
z „domu", kde boli „otroci" (Ex 20, 2). Ľud, ktorý sa 
chce oslobodiť od dusivého vonkajšieho útlaku a te
raz sa mu to podarilo, musí si dávať pozor, aby ne
hľadal vnútorné jarmo, ktoré rovnakým spôsobom 
dusí a zotročuje. Desatoro vskutku otvára cestu 
k morálke spoločenskej slobody. Toto ocenenie 
slobody v Izraeli je také expanzívne, že dokonca sa 
dotýka zeme, čiže obrábanej pôdy: každých sedem 
rokov (sabatický rok) a ešte k tomu každých štyrid
saťdeväť rokov (jubilejný rok) bola povinnosť nechať 
zem v pokoji bez obrábania (porov. Lv 25, 1-54). 
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c) Dôsledky pre dnešnú morálku 

28. Môže dnes Desatoro slúžiť ako základ pre mo
rálnu teológiu alebo katechézu, ktorá zodpovedá 
potrebám a požiadavkám dnešného ľudstva? 

Zdanlivé prekážky 

Vonkajškovosť, podstatne spoločenský význam 
a takmer vždy negatívna formulácia počiatočnej izra
elskej etiky navodzujú dojem, že samotné Desatoro, 
ak je predložené iba v tejto zredukovanej forme, do
statočným spôsobom nevyjadruje ideál morálneho 
života, ktorý Cirkev predkladá svojim súčasníkom. 

1. Moderný človek, poznačený psychologickými 
objavmi, dáva veľký dôraz na vnútorný základ, 
dokonca neuvedomelý, svojich vonkajších skutkov 
vo forme myšlienok, žiadostí, nejasných motívov 
a dokonca aj ťažko kontrolovateľných impulzov. 

2. Určite si je vedomý požiadaviek vyplývajúcich 
zo spoločenského života, ale zároveň sa snaží konať 
proti imperatívom neobmedzenej globalizácie, a ob
javuje viac hodnotu indivídua, vlastného ja a túžby 
po osobnej sebarealizácii. 

3. Okrem toho, v mnohých spoločnostiach sa 
v posledných desaťročiach rozvíja určitá forma aler
gie na akúkoľvek formu zákazu: všetky zákazy sa 
vysvetľujú, hoc aj mylným spôsobom, ako obmedze
nia slobody. 

Skutočné výhody 

29. Z druhej strany, virtuálne univerzálna váha 
biblickej morálky, jej príslušnosť k teologickému 

rámcu zmluvy a jej základ v historickom kontexte 
oslobodenia môžu vyvolať určitý záujem v dnešnej 
dobe. 

1. Kto nepodporuje systém hodnôt, ktoré prekra
čujú a spájajú národy a kultúry? 

2. U tých, ktorí sú alergickí na zákony, ktoré po
dľa nich obmedzujú slobodu, môže vyvolať záujem 
o základy biblickej morálky viac dôležitosť kladená 
na teologický ráz ako veľké množstvo zákazov a prí
kazov. 

3. Uvedomenie si konkrétnych okolností, v kto
rých sa Desatoro formovalo v dejinách, ešte viac 
poukazuje do akej miery tento základný a zakladajú
ci text nielen že nie je obmedzujúci a utláčajúci, 
ale naopak, je v službe slobody ľudského bytia, tak 
jednotlivca, ako i spoločnosti. 

Objavenie hodnôt cez povinnosti 

30. Desatoro v sebe skrýva všetky nevyhnutné 
prvky, ktoré tvoria základ morálnej teológie, ktorá je 
vyrovnaná a vhodná pre našu dobu. Napriek tomu 
nestačí, aby sme ho prekladali z hebrejského origi
nálu do moderného jazyka. Vo svojom kánonickom 
vyjadrení má formu jasných zákonov a patrí do ob
lasti morálky povinností (alebo deontológie). 

Nič nám nebráni, aby sme preložili iným spôso
bom obsah izraelského listu v termínoch morálky 
hodnôt (alebo axiologicky). To však neznamená, že 
nezostaneme verní pôvodnému textu. Vtedy si uve
domujeme, že Desatoro získava novú silu, ktorá 
ozrejmuje a oveľa jasnejšie apeluje v našej dobe. 
V skutočnosti, nielen že sa nič nestratí touto zmenou, 
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ale sa získa enormná hĺbka. Zákaz sám osebe sa za
meriava na konanie, ktorému sa treba vyhýbať a po
vzbudzuje, ohraničené, morálku typu núdzovej brzdy 
(napríklad, vyhýba sa cudzoložstvu, keď sa zdržiava 
dvorenia žene niekoho iného). Pozitívny príkaz sa 
môže uspokojiť nejakým gestom alebo konaním, 
ktoré upokojuje svedomie a povzbudzuje k morálke 
minimálnych skutkov (niekto si napríklad myslí, že 
dodržiava nedeľu, keď venuje náboženskému kultu 
jednu hodinu do týždňa). Opačne je to vtedy, keď 
snahe o hodnotu zodpovedá stále otvorený prístav, 
kde sa nikdy nedosahuje cieľ a kde sme povolaní 
k tomu, aby sme spravili vždy trochu viac. 

Preložené do terminológie hodnôt, prikázania 
Desatora vedú k nasledujúcemu zoznamu: Abso
lútno, náboženská úcta, čas, rodina, život, stálosť 
manželského páru, sloboda (tu sa hebrejské slovo 
„gnb" vzťahuje pravdepodobne na únos a nie na krá
dež materiálnych vecí), dobré meno, domov a osoby, 
ktoré k nemu patria, dom a materiálne dobrá. 

Každá z týchto hodnôt otvára jeden „program", 
čiže morálnu úlohu, ktorá sa nikdy neuskutoční na
plno. Nasledujúce vyjadrenia ilustrujú dynamiku, 
ktorá sa rodí, keď sa nasledujú tieto hodnoty. 

Tri vertikálne hodnoty (vzťahujú sa na vzťahy ľud
skej osoby s Bohom): 

1. Vzdávať kult jedinému Absolútnu; 
2. rešpektovať prítomnosť a poslanie Boha vo sve

te (to, čo „meno" symbolizuje); 
3. oceniť posvätný rozmer času. 
Sedem horizontálnych hodnôt (vzťahujú sa na 

vzťahy medzi ľudskými osobami): 

4. Vážiť si rodinu; 
5. podporovať právo na život; 
6. udržiavať jednotu manželského zväzku; 
7. chrániť právo každého, aby mohol vidieť, že 

jeho slobodu a dôstojnosť rešpektujú všetci; 
8. chrániť dobré meno iných; 
9. rešpektovať osoby (ktoré patria do nejakého 

domu, rodiny, podniku); 
10. nechať iným jeho materiálne vlastníctvo. 
Analyzujúc desať hodnôt prítomných v Desatore, 

môžeme si všimnúť, že sledujú poriadok klesajúceho 
postupu (od prioritnej hodnoty k menej dôležitej), Boh 
na prvom mieste a materiálne veci na poslednom; 
a vnútri medziľudských vzťahov sa na začiatku zozna
mu nachádza rodina, život a stabilné manželstvo. 

Takto sa ľudstvu, ktoré sa namáhavo snaží dosiah
nuť zvýšenie svojej autonómie, ponúka legálny a mo
rálny základ, ktorý by sa mohol overiť ako plodný 
a stály. Tento základ je však ťažké podporovať v ak
tuálnom kontexte, keďže rebríček hodnôt, ktoré sa 
najviac nasledujú v dnešnom svete, má poriadok pr
venstva opačný ako je ten, ktorý predkladá Biblia: 
najprv je človek, potom je Boh; a dokonca na zozna
me sú to materiálne veci, čiže ekonomika. Keď sa 
nejaký politický a spoločenský systém zakladá viac 
alebo menej na falošných hodnotách (alebo na kon
kurencii medzi najvyššími hodnotami), keď výmena 
dobier alebo konzum majú prednosť pred vyrovna
nosťou medzi osobami, takýto systém je skazený od 
začiatku a nasmerovaný skôr či neskôr k zániku. 

Desatoro prikázaní, naopak, otvára širokú cestu 
k oslobodzujúcej morálke: nechať prvé miesto Božej 
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zvrchovanosti nad svetom (hodnoty č. 1 a 2), dať kaž
dému možnosť, aby mal čas pre Boha a spravoval 
vlastný čas konštruktívnym spôsobom (č. 3), chrániť 
životný priestor rodiny (č. 4), chrániť aj slabý a na
vonok neproduktívny ľudský život pred svojvoľnými 
rozhodnutiami systému a manipuláciami, ktoré sa 
podriaďujú verejnej mienke (č. 5), zneškodniť korene 
rozdelenia, ktoré zvlášť v dnešnej dobe oslabujú 
manželský život (č. 6), zastaviť všetky formy zneuží
vania ľudského tela, srdca a názorov (č. 7), ochrániť 
osobu pred útokom na jej dobré meno (č. 8) a proti 
všetkým formám klamstva, zneužívania, využívania 
a donucovania (č. 9 a 10). 

Právny dôsledok 

31. Z hľadiska aktualizácie týchto desiatich hod
nôt, ktoré sú základom prikázaní Desatora, sa ponú
ka jasný základ pre listinu práv a slobôd platných pre 
celé ľudstvo: 

1. Právo na náboženský vzťah s Bohom; 
2. právo na rešpektovanie náboženskej viery a sym

bolov; 
3. právo na slobodu vykonávať náboženské úkony, 

a na druhom mieste právo na odpočinok, voľný čas, 
kvalitu života; 

4. právo rodín na spravodlivé a priaznivé politiky, 
právo detí na podporu zo strany rodičov, právo rodi
čov, ktorí sú starí, na rešpekt a podporu zo strany ich 
detí; 

5. právo na život (narodiť sa), právo na rešpekto
vanie života (narodiť sa a zomrieť prirodzeným 
spôsobom), právo na výchovu; 

6. právo ľudskej osoby slobodne si vybrať svojho 
životného partnera, právo manželov na rešpekt, po
vzbudenie a podporu zo strany štátu a spoločnosti vo 
všeobecnosti, právo dieťaťa na stabilitu (emocionál
nu, afektívnu, finančnú) rodičov; 

7. právo na rešpektovanie občianskej slobody 
(telesná integrita, výber životného stavu a kariéry, 
sloboda cestovať a vyjadrovať sa); 

8. právo na dobré meno, a na druhom mieste reš
pektovanie súkromného života, právo na nedeformo
vanú informovanosť; 

9. právo na istotu a pokojný domov a prácu, a na 
druhom mieste právo na slobodu podnikať; 

10. právo na súkromné vlastníctvo (zahŕňa aj ga
ranciu civilnej ochrany materiálnych dobier). 

Ale v optike „zjavenej morálky" sú všetky tieto 
neodňateľné práva podriadené Božiemu právu, čiže 
univerzálnej zvrchovanosti Boha. Desatoro sa začína 
takto: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol 
z egyptskej krajiny" (Ex 20, 2; Dt 5, 6). Táto Božia 
zvrchovanosť, tak ako sa zjavuje už v zakladajúcej 
udalosti exodu, sa neuskutočňuje autoritatívne a des
poticky, ako sa to často stáva v prípade, keď ľudia 
riadia uskutočňovanie práv a slobôd, ale naopak, 
v optike oslobodenia osoby a ľudských spoločenstiev. 
Okrem iného obsahuje zo strany človeka exkluzívny 
kult, čas zasvätený osobnej a spoločnej modlitbe, 
uznanie najvyššej moci, ktorú má Boh a ktorou spra
vuje život svojich stvorení, riadi osoby a národy, vy
koná posledný súd; a nakoniec, biblické rozprávanie 
o Božej zvrchovanosti podnecuje k takej predstave 
o svete, podľa ktorej nielen Cirkev, ale celý vesmír, 
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životné prostredie a súhrn všetkých dobier sú v koneč
nom dôsledku Božím vlastníctvom (porov. Ex 19, 5). 

V krátkosti, morálna teológia a z nej vyplývajúca 
katechéza, založené na základných hodnotách ob
siahnutých v Desatore, môžu ponúknuť dnešnému 
ľudstvu vyrovnaný ideál, ktorý na jednej strane nikdy 
neuprednostňuje práva na ujmu povinností a platí to 
aj naopak, a na strane druhej sa vyhýba úskaliam 
čisto sekulárnej etiky, ktorá neberie do úvahy vzťah 
človeka s Bohom. 

Záver: po Ježišových stopách 

32. Predstavením Desatora ako trvalého základu 
univerzálnej morálky, sa uskutočňujú tri dôležité cie
le: otvoriť poklad Božieho slova, poukázať na hodno
tu morálky, nájsť slovník, ktorý dokáže zachytiť citli
vé struny mužov a žien dnešnej doby. 

Keď predkladáme čítanie základného sinajského 
Zákona z hľadiska pôvodu, podľa hodnôt, ktoré obsa
huje, nerobíme nič iné ako nasledovanie Ježišových 
stôp. Predkladáme niektoré námety, ktoré oslovujú. 

1. Ježiš vo svoje reči na vrchu preberá niektoré 
príkazy z Desatora, ale ich zmysel posúva oveľa ďa
lej, z trojitého uhla pohľadu: prehĺbenie, zvnútorne
nie, prekonanie seba samého až po dosiahnutie tak
mer božskej dokonalosti (porov. Mt 5, 17-48). 

2. V diskusii o čistom a nečistom, Ježiš ukazuje, 
že človek sa stáva skutočne nečistým skrze to, čo 
vychádza zvnútra, zo srdca, a čo ho podnecuje, aby 
konal skutky, ktoré protirečia Desatoru (Mt 15, 19). 

3. Príbeh o bohatom mladíkovi (Mt 19, 16-22 
a paralelné texty) naznačuje veľmi dobre toto „viac", 
ktoré Ježiš vyžaduje. Od minimálnej morálky, pod
statne spoločenskej a vyjadrenej predovšetkým nega
tívnym spôsobom (verše 18-19) sa prechádza k zo
sobnenej morálke, „programovej", ktorá podstatne 
spočíva v „nasledovaní Ježiša", k morálke, ktorá sa 
celkom zameriava na odstup od vecí, na solidaritu 
s biednymi a na dynamizmus lásky, ktorej prameň je 
v nebi (verš 21). 

4. Na otázku o „najväčšom prikázaní" Ježiš sám 
dáva do pozornosti dva predpisy Písma, ktoré majú 
základ na hodnote - najdôležitejšej, čiže láske -
a otvárajú morálny program, ktorý sa nikdy nekončí 
(Mt 22, 34-40 a paralelné texty). Čerpajúc tak naj
lepšiu šťavu z dvoch najväčších legálnych tradícii 
Starého zákona (deuteronomickej a kňazskej), Ježiš 
spája obdivuhodným spôsobom pluralitu zákonov, 
ktoré sú symbolizované samotným číslom „desiatich 
slov". V symbolickom slovníku „tri" normálne evo
kuje plnosť v Božom nepozorovateľnom poriadku, 
a „sedem" v pozorovateľnom poriadku. Hodnota 
„lásky k Bohu" obsahuje iba prvé tri prikázania 
Desatora, a „láska k blížnemu" posledných sedem. 

5. Aj Pavol v Ježišových stopách, citujúc prikáza
nia Desatora, vidí v láske k blížnemu „plnosť usku
točnenia Zákona" (porov. Rim 13, 8-10). Aj keď 
Pavol cituje Desatoro (Rim 2, 21-22), vyhlasuje v ob
siahlej diskusii, že Boh súdi podľa tej istej normy tak 
Židov, poučených v Zákone, ako aj pohanov, ktorí 
„od prírody robia, čo zákon vyžaduje" (Rim 2, 14). 
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Legislatívne kódexy 

33. Normálne sa za ne považujú Kniha zmluvy 
(Ex 21, 1; 23, 33), Zákon o svätosti (Lv 17, 1; 26, 46) 
a Deuteronomický kódex (Dt 4, 44; 26, 19). Sú pred
stavené v úzkom vzťahu s uzatvorením zmluvy na 
Sinaji a vytvárajú, spolu s Desatorom, konkretizáciu 
„životnej cesty", ktorá sa tam zjavuje a ponúka. 
Teraz predložíme tri morálne témy, ktoré sa zdajú 
byť zvlášť dôležité v týchto kódexoch. 

a) Chudobní a sociálna spravodlivosť 

Jasne vyjadrené zákony Knihy zmluvy, Deute-
ronomického kódexu a Zákona o svätosti sa zhodujú 
v stanovení opatrení, ktoré zabraňujú otroctvu naj
biednejších, berúc do úvahy aj pravidelné odpúšťanie 
ich dlhov. Tieto nariadenia majú niekedy rozmer utó
pie, ako zákon o sabatickom roku (Ex 23, 10-11), 
alebo o jubilejnom roku (Lv 25, 8-17). Napriek tomu 
je boj proti chudobe v izraelskej spoločnosti reálny, 
ak sú reálne aj ťažkosti v tomto boji (porov. Dt 15, 4 
a Dt 15, 11). Predpokladom boja proti chudobe je 
čestná a nestranná spravodlivosť (porov. Ex 23, 1-8; 
Dt 16, 18-20). Uskutočňuje sa v mene samotného 
Boha. Rôzne teologické smery ju používajú ako zá
klad: jasne vyjadrené zákony Knihy zmluvy prebe
rajú intuíciu prorokov, že Boh je blízky najbiednej
ším. Deuteronómium trvá na zvláštnom štatúte zeme, 
ktorá bola zverená Izraelu Bohom: Izrael, užívateľ 
Božieho požehnania, nie je neobmedzeným vlastní
kom pôdy, ale jej používateľom (porov. Dt 6, 10-11). 
Preto sa uskutočňovanie sociálnej spravodlivosti javí 

ako odpoveď viery Izraela na Boží dar (porov. Dt 15, 
1-11): zákon riadi používanie daru a pripomína 
Božiu zvrchovanosť nad zemou. 

b) Cudzinec 

34. Hebrejská Biblia používa rozličné slová na 
označenie cudzincov: slovo „ger" označuje cudzinca, 
ktorý žije trvalo vedľa Izraela. Termín „nokri" sa 
vzťahuje na cudzinca, ktorý prechádza. Slová „tôs-
hab" a „sakir" v Zákone o svätosti označujú najatých 
cudzincov dostávajúcich mzdu. Starostlivosť o „ger" 
sa ukazuje stále v legislatívnych textoch Zákona 
(Tóra): čisto ľudská starostlivosť v Ex 22, 20; sta
rostlivosť založená na spomienke otroctva v Egypte 
a slobody darovanej Bohom v Dt 16, 11-12. Ohľadne 
cudzinca formuluje najsmelšie zákony Kniha o svä
tosti: „ger" viac nie je „objektom" zákona, ale sa stá
va „subjektom", ktorý je zodpovedný spolu s ostat
nými núdznymi za ich posväcovanie a čistotu. 
„Núdzni" a „cudzinci" sú takto spojení spoločnou 
zodpovednosťou a putom, ktoré je opísané cez slov
ník lásky (porov. 19, 33-34). Kniha o svätosti teda 
predpokladá proces integrácie cudzincov - alebo as
poň „gerim" - do spoločnosti synov Izraela. 

c) Kult a etika 

35. Prorocká literatúra je určite prvá, ktorá si všim
la vzájomný vzťah medzi kultom, ktorý sa vzdáva 
Bohu a rešpektovaním práva a spravodlivosti. Kázanie 
proroka Amosa (porov. Am 5, 21) a Izaiáša (porov. 
Iz 1,10-20) jasne reprezentujú túto teologickú intuíciu. 
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Deuteronomický kódex na jednej strane dáva 
vedľa seba kultové predpisy a nariadenia o sociálnej 
etike: zákony, ktoré sa dotýkajú jedinečnosti chrámu 
zasväteného Bohu a zákaz idolatrie (porov. Dt 12-13), 
predchádzajú sociálne zákony (Dt 14, 22; 15, 18); na 
druhej strane dôverne spája kultové a etické príkazy. 
Takýmto spôsobom desiatok, ktorý má pôvod v kul
te, získava novú funkciu zo skutočnosti centralizácie 
kultu v Jeruzaleme: vyživuje vdovy, siroty, cudzin
cov a kňazov (porov. Dt 14, 28-29; 26, 12-15). 
Nakoniec aj púte si vyžadujú účasť najchudobnejších 
(Dt 16, 11-12.14): kult, ktorý sa vzdáva Bohu v Jeru
zalemskom chráme nadobúda svoju platnosť, keď 
integruje etickú starostlivosť založenú na pamiatke 
otroctva v Egypte, oslobodenia Izraela a dare zeme 
zo strany Boha. Zákony v Tóre teda usmerňujú po
zornosť čitateľa na etický obsah každej liturgickej 
slávnosti ako na teologálny rozmer sociálnej etiky. 

Témy predstavené v tomto paragrafe o „morál
nom učení" ukazujú, že legislatívne kódexy Zákona 
(Tóry) sú veľmi pozorné na sociálnu morálku. 
Pochopenie toho, že Izrael má svojho Boha vedie 
k veľmi veľkej pozornosti k chudobným, cudzincom 
a spravodlivosti. Takto sú kult a etika veľmi úzko 
spojené: klaňať sa Bohu a starať sa o svojho blížne
ho sú dve neoddeliteľné vyjadrenia toto istého vy
znania viery. 

Morálne učenie prorokov 

36. Správne morálne konanie je základnou té
mou u všetkých prorokov, hoci o ňom nehovoria 

samostatne a systematickým spôsobom. Proroci sa 
etikou zaoberajú vždy vo vzťahu k faktu, že Izrael 
vedie dejinami Boh. To funguje aj retrospektívnym 
spôsobom: Izraeliti pamätajú na skutočnosť, že Boh 
ich vyslobodil z Egypta a doviedol do vlastnej zeme 
a preto musia žiť podľa prikázaní, ktoré dal Boh skr
ze Mojžiša (porov, rámec desiatich prikázaní v Dt 5,1; 
6, 28-33). Ale keďže tak nerobili a preberali zvyky 
od okolitých národov, Boh si poslúžil cudzími vot
relcami, aby zničil ich zem a národ odviedol do ot
roctva (Oz 2; Jer 2, 1; 3, 5). Toto však fungovalo aj 
perspektívnym spôsobom: Boh spasí zvyšok ľudu 
a nedovolí, aby sa stratil medzi národmi. Vráti ho do 
svojej zeme, kde bude žiť ako verné spoločenstvo 
zhromaždené okolo chrámu a poslušné voči starým 
prikázaniam (Iz 4; 43). Toto základné spojenie me
dzi etikou a dejinami, tak minulosťou ako i prítom
nosťou, je rozpracované v Ez 20, ktorý je magnou 
chartou znovuzrodeného Izraela. 

Na základe prítomnosti Boha v dejinách Izraela 
proroci konfrontovali ľud s jeho skutočným spôsobom 
života, ktorý protirečil Božiemu „Zákonu" (Iz 1, 10; 
42, 24; Jer 2, 8; 6, 19; Ez 22, 26; Oz 4, 6; Am 2, 4; 
Sof 3, 4; Zach 7, 12). Toto Božie pravidlo na vedenie 
Izraela obsahovalo každý druh noriem a zvykov po
chádzajúcich z kmeňových a miestnych práv, rodin
ných tradícii, kňazského učenia múdroslovnej náu
ky. Morálne hlásanie prorokov zdôrazňuje spoločen
ský koncept „spravodlivosti" (mishpath, tsedaqah) 
(Iz 1, 27; 5, 7; 28, 17, 58, 2; Jer 5, 1; 22, 3; 33, 15; 
Ez 18, 5; Oz 5, 1; Am 5, 7). Proroci porovnali izrael
skú spoločnosť s týmto ľudským a božským modelom 
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vo všetkých aspektoch: rozličné úlohy v právnom 
procese od kráľa po sudcu a od svedka po obžalova
ného (Iz 59, 1-15; Jer 5,26-31; 21, 11-22, 19; Am 5, 
7-17), korupcia vedúcich vrstiev (Ez 34; Oz 4; Mal 1,6; 
2, 9), práva spoločenských skupín a jednotlivcov, 
zvlášť tých na okraji spoločnosti (Iz 58; Jer 34), na
rastajúca ekonomická priepasť medzi veľkostatkármi 
a chudobnými poľnohospodárskymi robotníkmi 
(Iz 5, 8.12; Am 8; Mich 2), nedôslednosť medzi ná
boženskými úkonmi a zaužívaným správaním (Iz 1, 
1-20; Jer 7) a dokonca úpadok verejnej mravnosti 
(Iz 32, 1-8; Jer 9, 1-9). 

Nakoniec, na adekvátne pochopenie etiky proroc
kých spisov je potrebné pamätať, že morálka, tak ve
rejná, ako i osobná, pochádza od samotného Boha, 
od jeho čestnosti (Iz 30, 18; 45, 8; Jer 9, 24; Sof3, 5) 
a jeho svätosti (Ez 15,11; Iz 6,3; 63,10-11; Ez 37,28; 
Oz 11,9). 

Zmluva s Dávidom 

37. Táto zmluva je zvláštnym spôsobom Boží dar 
nakoľko nezávisí od ľudského konania, trvá stále 
a svoje zavŕšenie nachádza v Ježišovom mesiášskom 
poslaní (porov Lk 1, 32-33). 

Táto zmluva sa pôvodne zrodila vtedy, keď si ľud 
žiadal od Boha kráľa a nechápal, že Boh je jeho pra
vým kráľom. Boh umožňuje monarchistickú inštitú
ciu (1 Sam 8; Dt 33, 5); kráľ však nie je mimo zmlu
vy, ktorú Boh uzavrel s ľudom, ale je do nej vtiahnu
tý a teda sa musí správať podľa Bohom stanovených 
zákonov. Dávidovo kráľovstvo bolo umožnené, aby 
sa mohol vytvoriť nový vzťah s Pánom (1 Sam 16,1-13; 

2 Sam 5, 1-3; porov. Dt 17, 14-20). V rozprávaní 
o založení tejto dynastie sa nenachádza slovo „zmlu
va". Nátanova reč neobsahuje výslovné požiadavky 
a ustanovuje silný prísľub. Pánov záväzok je absolút
ny (2 Sam 7, 1-17). V prípade zlyhania Dávidových 
nástupcov, ktoré začína už so Šalamúnom, Boh 
ich pokarhá nie tak preto, aby ich trestal, ale aby ich 
napravil. Jeho otcovský postoj voči Dávidovmu 
potomstvu nikdy neprestane (2 Sam 7, 14-15; porov. 
Ž 2, 6-7). Dôsledkom toho kráľovstvo tohto Božieho 
vyvoleného bude trvať stále (2 Sam 7, 13-16), lebo 
podľa žalmistu, Boh prisahal takto: „Svoju zmluvu 
neznesvätím" (Ž 89, 35). 

„Nová zmluva" podľa Jeremiáša 

38. Text proroka Jeremiáša 31, 31-34 je jediný, 
ktorý explicitne hovorí o „novej zmluve": 

„Hľa, prichádzajú dni... keď uzavriem... novú 
zmluvu. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich 
otcami...tú moju zmluvu zrušili... Ale toto bude zmlu
va, ktorú po týchto dňoch uzavriem. Svoj zákon dám 
do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im 
Bohom a oni budú mojím ľudom. Už sa nebudú vzá
jomne poučovať... pretože ma všetci poznajú... Lebo 
im odpustím vinu a na ich hriech si nespomeniem". 

Treba si všimnúť nasledovné body: 
1. Na začiatku a na konci sa nachádzajú dve vy

jadrenia o zásahu Pána vzhľadom k zmluve: tento 
zhrňujúci obraz vypracováva novosť zmluvy, čo sa 
týka samotného Boha, ktorý odpúšťa a viac si nespo
mína. Samotný Izrael jednoducho nerobí nič: žiadne 
vyznanie viny alebo odčinenia, žiadna iniciatíva 
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vrátiť sa späť k Bohu. Jedine na Pánovi záleží, aby 
vytvoril v Izraeli pozitívny postoj. 

2. Pridávajú sa dve nové vlastnosti novej zmluvy. 
Tóra je teda „vložená do vnútra" a „vpísaná do srd
ca" (porov. Ez 36, 26-27). Dôsledkom toho „všetci 
spoznajú" Boha, čiže s ním budú mať dôverný vzťah 
v pravom slova zmysle tohto hebrejského slovesa, 
ktoré zahŕňa aj uskutočňovanie spravodlivosti 
(porov. Jer 22, 15-16). 

3. Dve antitézy vyjadrujú špecifický charakter 
novej zmluvy oproti zmluve uzavretej s otcami na 
púšti. Táto posledná bola napísaná na kameni a neu
stále porušovaná otcami, ako i nasledujúcimi generá
ciami; tá druhá je úplne nová, keďže je vpísaná do 
sŕdc. Nakoniec učiteľom už nebudú ľudskí prostred
níci, ale samotný Pán. 

4. V centre úryvku vystupuje do popredia vyjad
renie zmluvy, ktoré potvrdzuje ako si Pán a jeho ľud 
navzájom patria. Toto vyjadrenie sa nezmenilo, je 
stále platné a vytvára jadro úryvku. 

5. Nová zmluva teda nie je odlišná od starej čo 
sa týka partnera zmluvy, povinnosti dodržiavať Tóru 
a vzťahu s Pánom. Predchádzajúca exegéza nás pri
vádza k záveru, že Pán má len jednu jedinú starosť 
o Izrael, keď tento prechádza storočiami, hoci je prav
da, že efektívna forma tejto starostlivosti sa mení po
čas rozličných dôb v dejinách Izraela až po radikálnu 
reformu počas vyhnanstva. Ten istý koncept zmluvy, 
ktorý charakterizuje Pánova bezpodmienečná vernosť, 
sa nachádza aj v iných textoch (Lv 26, 44-45; Ez 16, 
59-60), alebo v príbehu o zlatom teľati (Ex 32-34), 
ako i paralelnom rozprávaní (zvlášť Ex 34, 1-10). 

6. Koncept novej zmluvy neznamená protirečenie 
medzi Novým a Starým zákonom, ani medzi Židmi 
a kresťanmi (porov. Hebrejský ľud a jeho Sväté písma 
v kresťanskej Biblii, č. 39-42). Naopak, nesie zo se
bou základnú obnovu v dejinách samotnej zmluvy, 
keďže Pán dáva svojmu ľudu prirodzenú schopnosť, 
aby žil podľa Tóry na základe odpustenia ich neprá
vosti a daru Ducha Svätého. Toto sa pre kresťanov 
uskutočnilo v Ježišovej vykupiteľskej smrti na odpu
stenie hriechov (Mt 26, 28). 

Morálne učenie múdrych 

39. Úlohou múdroslovných kníh je učiť ľudí 
správnemu chovaniu. Preto sú dôležité prejavy bib
lickej etiky. Niektoré viac závisia od ľudskej skúse
nosti (napríklad Kniha prísloví) a úvahy nad ľud
ským stavom a vytvárajú vzácne spojenie s múdros
ťou okolitých národov. Iné sú viac spojené so 
Zmluvou a Tórou. Do prvej skupiny patrí Kniha 
Kazateľ a do druhej Kniha Sirachovcova. Týmito 
dvoma knihami sa budeme zaoberať ako príkladmi. 

a) Kniha Kazateľ 

Kazateľ je súčasťou múdroslovného hnutia, ale je 
charakteristický svojím kritickým prístupom. Začína 
konštatovaním: „Márnosť, len márnosť - hovorí 
Kazateľ, všetko je iba márnosť" (1, 2) a opakuje ho 
v záverečnej časti (12, 8). 

Termín „márnosť" (hebel) doslovne znamená: 
dych, para, šelest, a vzťahuje sa na všetko, čo je pomi
nuteľné, chvíľkové, nestále, nepochopiteľné, tajomné. 
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Kazateľ ním charakterizuje všetky fenomény ľud
ského života. Ľudia žijú v takom svete, ktorý nikto 
nemá pod kontrolou, vo svete plnom nestálosti a do
konca protirečení. Nič, čo v tomto svete možno do
siahnuť, nemá trvalý charakter: múdrosť, bohatstvo, 
pôžitok, námaha, mladosť, samotný život. Ľudia 
môžu alebo nemôžu získať, čo si zaslúžia. Všetko je 
podriadené súmraku smrti, jedinému faktoru v živo
te, ktorý je nevyhnutný a ktorému nikto neutečie. 
Napriek nestálostiam a všetkým životným podmien
kam, ľudia musia prijať svoje miesto vo vzťahu 
s Bohom. Toto je zmysel upozornenia Kazateľa: 
„Maj bázeň pred Bohom" (5, 6). 

Proti rôznym ľudským pokusom a snahám ovládať 
a pochopiť život, Kazateľ dáva ako jedinú reálnu al
ternatívu prijať skutočnosť, že kontrola nie je možná 
a treba nechať plynúť osud. Iba takto sa preveruje 
možnosť získať radosť a zadosťučinenie vo všetkom, 
čo človek robí. Kazateľ sedemkrát otvorene pobáda 
k tomu, aby sa ľudia radovali vždy, keď majú neja
kú možnosť (2, 24-26; 3, 12-13.22; 5, 18-20; 8, 15; 
9,7-10; 11, 8; 12, 1), pretože toto je osud, ktorý určil 
ľuďom Boh ako liek na životné biedy. Ale v žiadnej 
časti sa neodporúča hedonistický štýl života. 

Hoci etika Kazateľa nevyžaduje radikálnu zmenu 
štruktúr, nesie so sebou zaujímavé prvky politickej 
a spoločenskej kritiky. Mudrc karhá niektoré haneb-
nosti a zneužívania moci patriace do systému monar
chie: prípad kráľa, ktorý zostarne a stáva sa tvrdohla
vý a samovládca (4, 13), prisvojenie si moci zo stra
ny kriminálnika alebo karieristu (4, 14-16), korupcia 
úradníkov na úkor chudobných a vidiečanov (3, 16; 

4, 1; 5, 7-8), zbytočné zvyšovanie počtu verejných 
správcov, ktorí nemajú múdrosť (7, 19), postup v ka
riére a zvyšovanie zodpovednosti neschopných 
(10, 5-7), nekončiaca oslava na dvore mladého kráľa 
(10, 16). Zo spoločenského uhla pohľadu Kazateľ 
vystupuje proti nasledujúcim spôsobom správania: 
žiarlivosť a súperenie (4, 4), záhaľčivosť a lenivosť 
(4, 5), drina a aktivizmus (4, 6), individualizmus 
a hlad po majetku (4, 7-12). Skrátka, v tomto mú-
droslovnom spise sa nachádza z určitého hľadiska 
takmer moderný prameň úvah, ktoré sú veľmi užitoč
né ako inšpirácia pre vyrovnaný život, tak na osobnej 
ako i spoločenskej úrovni. 

b) Kniha Sirachovcova 

40. Kniha Sirachovcova vidí múdrosť nielen pri
druženú k ľudskej múdrosti a pochádzajúcu od Boha, 
ale aj pevne pripojenú k dejinám spásy a k Mojži
šovej Tóre (24, 23). U Sirachovca sú obidve skutoč
nosti, zjavenie a skúsenosť, spojené a integrované 
a navzájom sa nerušia. Na základe toho môže Kniha 
Sirachovcova predstavovať izraelských hrdinov (44, 
50) ako príklady múdrosti a trvať na zachovávaní 
Tóry a zároveň aj oceňovať krásu a harmóniu stvo
renia (42, 15; 43, 33), učiť sa z prírody a prijímať 
postrehy a zásady múdrych, ktorí boli pred ním. 

Kniha je z väčšej časti zbierkou inštrukcií, po
vzbudení a zásad, ktoré sa vzťahujú na celý rad tém 
týkajúcich sa čnostného života a etického správania. 
Sú tam povinnosti voči Bohu, povinnosti v domácnos
ti, spoločenská zodpovednosť, čnosti na uskutočnenie 
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a neresti, ktorým sa treba vyhýbať, aby sa formoval 
morálny charakter. Táto kniha je istým manuálom 
morálneho správania. Chváli výnimočné dedičstvo 
Izraela, zvlášť trvá na požiadavke, aby Boží ľud vý
nimočným spôsobom participoval na Božej múdros
ti, lebo má k dispozícii ďalší prameň múdrosti v Tóre. 

Počiatok a vrchol, dokonalosť a prameň múdros
ti je „bázeň pred Pánom" (1, 14.16.18.20). Podľa 
Sirachovca sú múdrosť a bázeň pred Pánom praktic
ky synonymá a preukazujú sa v poslušnosti Mojži
šovmu zákonu (24, 22). 

Múdrosť je aktívna aj pre rozvoj vzťahov vo vnú
tri rodiny: povinnosti detí voči vlastným rodičom 
(3, 1-16; 7, 27-28); povinnosti rodičov voči deťom 
(7, 23-25; 16, 1-14); vzťahy so ženami: manželka 
(7, 19; 23, 22-26; 25, 12-26, 18), dcéry (7, 24-26; 22, 
4-5), ženy vo všeobecnosti (9, 1-9). 

Múdrosť sa vzťahuje aj na rôzne aspekty spolo
čenského života: rozdiel medzi pravými a falošnými 
priateľmi (6, 5-17; 12, 8-18); opatrnosť s cudzincami 
(11,29-34); postoj voči bohatstvu (10,30-31; 13,18-26); 
miernosť a úvaha v podnikaní (11, 7-11; 26, 29; 27, 3) 
a rôzne iné argumenty. 

Pre múdrosť nejestvuje taký aspekt života, ktorý by 
si nezaslúžil pozornosť. Každodenný život v sebe za
hŕňa nespočítateľné množstvo situácií, ktoré si vyža
dujú jasný postoj, rozhodnutie a činnosť, o ktorých ne
hovoria veľké zákony. Touto oblasťou sa zaoberá tra
dičná múdrosť. Izrael sa stretá so svojím Stvoriteľom 
aj v každodennom živote, pretože žije v presvedčení, 
že celý život je pod Božou kontrolou. Kniha 
Sirachovcova kombinuje osobnú skúsenosť a tradičnú 

múdrosť s Božím zjavením v Tóre, liturgickou pra
xou a osobnou nábožnosťou. 

Múdri sa zaoberajú svetom, ktorý stvoril Boh 
a v ktorom krása, poriadok a harmónia zjavujú niečo 
zo svojho Stvoriteľa. Skrze múdrosť sa Izrael stretá 
so svojim Pánom v živom vzťahu, ktorý je otvorený 
aj pre iné národy. Otvorenosť izraelskej múdrosti vo
či ostatným národom a očividne medzinárodný cha
rakter hnutia múdrych, môže byť biblickým zákla
dom pre dialóg s ostatnými náboženstvami a pre 
skúmanie globálnej etiky. Boh Spasiteľ Židov a kres
ťanov je aj Stvoriteľ, ktorý sa zjavuje vo svete ním 
stvorenom. 

NOVÁ ZMLUVA V JEŽIŠOVI KRISTOVI 
AKO POSLEDNÝ BOŽÍ DAR 

A J E J MORÁLNE DÔSLEDKY 

41. Ako sme videli v časti o Starom zákone, kate
gória „zmluva" je dôležitá na pochopenie a opísanie 
zvláštneho vzťahu medzi Bohom a izraelským náro
dom. V Novom zákone sa termín nenachádza veľmi 
často: je spomenutý tridsaťtrikrát, z ktorých šesťkrát 
má špecifikáciu „novej zmluvy". V Novom zákone je 
rozhodujúca a fundamentálna pre vzťah medzi 
Bohom a izraelským národom a všetkými ľuďmi oso
ba Ježiša, jeho dielo a jeho údel. Budeme vidieť ako 
sa v hlavných spisoch Nového zákona ukazuje ten
to dar, ktorý Boh dal vo svojom Synovi Ježišovi 
Kristovi, a aké sú usmernenia pre morálny život, 
ktoré z toho vyplývajú, a zakončíme textami o Eucha-
ristii, v ktorých Ježiš ustanovuje tajomný vzťah medzi 
svojou osobou, jeho cestou a novou zmluvou. 
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Príchod Božieho kráľovstva 
a jeho morálne dôsledky 

Božie kráľovstvo: hlavná téma Ježišovho kázania 
u synoptikov 

42. Ježiš vytvára z termínu „Božie kráľovstvo" 
centrálnu metaforu svojej pozemskej služby, dáva 
mu nový zmysel a novú silu, ktorá je vyjadrená kva
litou jeho kázania a poslania. Božie kráľovstvo, chá
pané ako zvrchovaná prítomnosť samotného Boha, 
ktorý prichádza zvíťaziť nad zlom a zmeniť svet, je 
čistá milosť - objavená ako poklad v poli alebo perla 
veľkej hodnoty, ktorá pobáda k jej získaniu (porov. 
Mt 13, 44-46); teda nejde o prirodzené právo a ani sa 
nemôže zaslúžiť. 

a) Výraz „Božie kráľovstvo" 

V koreni vyjadrenia je základné presvedčenie bib
lickej viery, že Boh je zvrchovaný Pán. Ide o myš
lienku vyjadrenú v Žalmoch a iných biblických kni
hách (porov. Ž 93, 1-2; 96, 10; 97, 1; 99, 1; 103, 19; 
145, 13; Iz 52, 7). 

Hoci nejde o všeobecnú a prevládajúcu tému, 
vrúcna túžba po Božom kráľovstve, ktoré prichádza, 
bola prítomná v Izraeli od obdobia po exile a bola 
ekvivalentná k túžbe po Božom príchode, ktorý od
stráni hrozby a nespravodlivosť, ktoré ľud zakúsil. 
Pojem o Božom kráľovstve má charakter esenciálne 
spoločenský (odvodený z politického konceptu, kto
rý sa vzťahoval na celú izraelskú spoločnosť), escha-
tologický (ako definitívna skúsenosť prítomnosti 

Boha, ktorá presahuje akúkoľvek inú skúsenosť zvr
chovanosti) a soteriologický (kvôli presvedčeniu, že 
Boh porazí zlo a zmení život Izraela). Hoci sa tento 
termín v Starom zákone a v hebrejskej literatúre na
chádza iba sporadicky a okrajovo, v Ježišovom uče
ní a poslaní sa stáva centrálnym motívom. 

b) Rozmer prítomnosti a budúcnosti Božieho krá
ľovstva 

43. Interpreti Nového zákona už dávno spozoro
vali, že Ježišovo učenie o Božom kráľovstve má cha
rakter tak budúcnosti, ako i prítomnosti. Niektoré 
Ježišove výroky a podobenstvá opisujú Božie krá
ľovstvo ako udalosť, ktorá sa ešte neuskutočnila. Toto 
sa vyjadruje, napríklad, v prosbe Modlitby Pána 
„príď kráľovstvo tvoje" a nachádza sa aj v kľúčovom 
texte u Mk 1, 14-15 (Mt 4, 17), ktorý opisuje Božie 
kráľovstvo ako „blízke" alebo „priblížené", ale ešte 
nie prítomné. Samotné blahoslavenstvá so svojím 
prísľubom budúceho požehnania a ospravedlnenia 
predstavujú Božie kráľovstvo ako budúcu udalosť. 

Zároveň však máme Ježišove vyjadrenia, ktoré 
hovoria o Božom kráľovstve ako o nejakej záležitos
ti, ktorá je určitým spôsobom už prítomná. Kľúčové 
vyjadrenie, tak u Matúša ako i Lukáša, spája skúse
nosť Božieho kráľovstva s uzdraveniami a exorcizma-
mi, ktoré Ježiš robil: „Ale ak ja Božím prstom 
(Mt: Božím Duchom) vyháňam zlých duchov, potom 
k vám prišlo Božie kráľovstvo" (Mt 12, 28; Lk 11, 20). 
Famózne vyjadrenie u Lk 17, 20-21: „Božie kráľov
stvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. 
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Ani nepovedia: ,Aha, tu je!' alebo ,Tamto je!', lebo 
Božie kráľovstvo je medzi vami", tiež zdôrazňuje prí
tomný a nie očakávajúci charakter Božieho kráľov
stva. 

Poukazuje sa tu na dôležitú dynamiku s dôsledka
mi pre morálny život kresťanov. Budúca skutočnosť 
Božieho kráľovstva zasahuje (a determinuje) prítom
nú situáciu. Skutočný a definitívny osud ľudstva 
s Bohom, keď bude porazené zlo, nastolená spravod
livosť a plne uskutočnená ľudská túžba po živote 
a pokoji, zostáva skúsenosťou pre budúcnosť, ale ry
sy tejto budúcnosti - budúcnosti, ktorá zjavuje plný 
úmysel Božej vôle, ktorý má s ľudstvom - pomáhajú 
definovať, čím by mal byť ľudský život už teraz v prí
tomnosti. Teda hodnoty a čnosti, ktoré nás dávajú do 
zhody s Božou vôľou a sú plne potvrdené a zjavené 
v budúcom Božom kráľovstve, sa musia teraz usku
točňovať v takej miere, nakoľko je to možné v hrieš
nych a nedokonalých životných podmienkach v te
rajšej dobe, ako to učia podobenstvá o sieti a zbere 
úrody (porov. Mt 13, 24-30.36-43.47-50). Toto pred
stavuje esenciálne eschatologický rozmer kresťan
ského života a etiky. 

Ježiš nielenže ohlasuje blízkosť Božieho kráľov
stva (Mt 4, 17), ale aj učí modliť sa „príď kráľovstvo 
tvoje" a „buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi" 
(Mt 6, 10). Takáto túžba po Božom príchode a aby 
ľudská skutočnosť bola formovaná Božou vôľou pou
kazuje aj na úzko teologický základ kresťanskej eti
ky. Tento rozmer rezonuje v celej biblickej tradícii 
(„Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý" 
Lv 19, 2). 

c) Božie kráľovstvo, nová zmluva a Ježišova osoba 

44. Božie kráľovstvo neprichádza s prejavmi 
obyčajného kráľovstva, ale možno ho spoznať iba 
pozornosťou voči Ježišovi a jeho poslaniu, a charak
teristickými čnosťami, o ktorých on sám dáva príklad 
počas svojej služby. Ježišove skutky sú vo výro
koch, ktoré boli pred chvíľou spomenuté (Mt 12, 28; 
Lk: 11, 20), spojené s aktuálnou skúsenosťou Božieho 
kráľovstva. Jeho exorcizmy a uzdravenia uskutoč
ňujú pravé víťazstvo nad zlom a nad mocou Zlého 
nad telom a ľudskou osobou a vytvárajú oslobo
dzujúcu skúsenosť spojenú s Božím kráľovstvom. 
Ježišova služba vyjadruje aj jeho súcit so zástupmi 
chorých, ktorí za ním prichádzajú (porov. Mt 9, 35-36) 
a ich prijatie do Božieho kráľovstva (Mt 4, 23-25; 
15, 29-31); obidve perspektívy sú predstavené ako 
typické v Ježišovom učení o kráľovstve (porov, na
príklad podobenstvo o milosrdenstve v Lk 15 a o veľ
kej večeri v Lk 14). 

Hoci sa termín „nová zmluva" nenachádza často 
u synoptikov, keď sa spomenie je spojený s Božím 
kráľovstvom. Pri ustanovení Eucharistie Ježiš hovorí: 
„ Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
všetkých na odpustenie hriechov" a hneď pridáva: 
„Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plo
du viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový 
v kráľovstve svojho Otca" (Mt 26, 28-29). Nová 
zmluva dosahuje svoju plnosť počas kráľovskej veče
re, v dokonalom spojení s Ježišom a Otcom a plne sa 
realizuje prisľúbenie: „Budem im Bohom, a oni budú 
mojím ľudom" (Jer 31, 33b; porov. Zjv 21,3). 
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Boh skrze Ježiša realizuje aj ďalšie dva charakte
ristické rysy „novej zmluvy", hoci sa tento termín 
neobjavuje explicitne. Ide o odpustenie hriechov (ne
právosti) a poznanie Boha (porov. Jer 31, 34). 

V jednej epizóde, ktorú prinášajú všetci traja sy-
noptici, Ježiš predstavuje svoje poslanie k hriešni
kom ako podstatnú časť úlohy, ktorú mu zveril Boh 
(Mt 9, 2-13). Ježiš odpúšťa hriechy ochrnutému, kto
rého prinášajú s veľkou vierou a námahou, a zapríči
ňuje tým veľké pohoršenie niektorých zákonníkov. 
Až potom uzdravuje ochrnutého svojím slovom a vy
svetľuje samotné uzdravenie ako potvrdenie svojej 
autority môcť odpúšťať hriechy. Potom, vyjadrením: 
„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a na
učte sa, čo to znamená: , Milosrdenstvo chcem, a nie 
obetu.' Neprišiel som volať spravodlivých, ale hrieš
nikov." upozorňuje na skutočnosť, že túto autoritu 
nemá len na konkrétny jeden prípad, ale je základom 
celého jeho univerzálneho poslania. Ježiš prišiel z Bo
žej vôle a je to Boh, ktorý chce milosrdenstvo. Boh 
skrze Ježiša zjavuje svoje milosrdenstvo a udeľuje 
odpustenie hriechov, realizujúc tak základnú charak
teristiku novej zmluvy (porov. Jer 31, 34b). 

Ďalšie prisľúbenie „všetci ma budú poznať" 
(Jer 31, 34a) Ježiš realizuje výnimočným spôsobom. 
O svojom vzťahu s Bohom on sám hovorí: „Môj Otec 
mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani 
Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude 
chcieť zjaviť" (Mt 11,27; Lk 10,22; porov. Jer 22,16). 
Ježiš ako Boží Syn má oprávnenie od Otca poznať 
jedinečne Boha ako Otca; dokonca má jedinečnú 

úlohu zjaviť, teda dať spoznať ľuďom Boha ako Otca. 
Takto sa prísľub z Jer 31, 34a upresňuje a konkreti
zuje: skrze Ježiša, Božieho Syna, toho, ktorý vyni
kajúco pozná Otca, sa získava prístup k intímnemu 
a dokonalému poznaniu Boha. Toto poznanie je ne
vyhnutné aj pre adekvátne pochopenie „Božieho krá
ľovstva", ktoré vytvára centrálny obsah Ježišovho 
ohlasovanie a ktoré Ježiš niekedy nazýva „kráľov
stvom ich (alebo môjho) Otca" (Mt 13, 43; 26, 29). 

Odpustenie hriechov, alebo zmierenie s Bohom, 
poznanie Boha a spoločenstvo s ním, ako to predsta
vujú synoptici, sa ukazuje ako hlavné úsilie Ježišovej 
činnosti. Všetko je zaradené do ohlasovania Božieho 
kráľovstva, ale zodpovedá aj charakteristickým črtám 
novej zmluvy u Jer 31, 31-34. Ježiš ako Syn pozná 
Otca úplným a jedinečným spôsobom a žije v naj
hlbšej intimite s Bohom. Tento jeho jedinečný vzťah 
s Bohom je zdrojom jeho hlavných úloh. Jeho čin
nosť tiež poukazuje na to, akým konkrétnym spôso
bom Boh komunikuje svoj definitívny dar a plní prí
sľub o novej zmluve: skrze prostredníctvo Ježiša, 
ktorý disponuje takými schopnosťami. 

Ježišovo centrálne miesto pre vzťah človeka 
s Bohom má za následok aj jeho centrálne miesto pre 
morálny život. On vo svojej osobe nielenže predsta
vuje Božie kráľovstvo a novú zmluvu, ale aj Zákon, 
pretože on je vedený najdokonalejším spôsobom 
Otcovou vôľou (porov. Mt 26, 39.42) až po najvyššiu 
manifestáciu lásky, až po vyliatie vlastnej krvi. Treba 
teda konať v jeho Duchu a nasledovať jeho príklad, 
aby sme kráčali po Božej ceste. 
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Ohlasovanie Božieho kráľovstva a jeho morálne 
dôsledky 

45. Ježiš ohlasuje Božie evanjelium a hovorí: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo" 
a hneď pridáva povzbudenie pre naše konanie: 
„Kajajte sa a verte evanjeliu" (Mk 1, 15). Ohlasuje 
blízkosť Božieho kráľovstva, aby ho ľudia prijali ob
rátením a vo viere. Vyžaduje sa zmena mentality, no
vý spôsob myslenia a videnia, ktorý je determinova
ný Božím kráľovstvom, ktoré sa poznáva v plnej sku
točnosti uvedomelou vierou. 

Hlavnou úlohou Ježišovho poslania je zjaviť 
Boha, Otca (Mt 11, 27), jeho kráľovstvo, spôsob jeho 
konania. Toto zjavenie sa uskutočňuje celou 
Ježišovou činnosťou, jeho hlásaním, jeho mocnými 
činmi, jeho utrpením a zmŕtvychvstaním. 

Ježiš vykonávaním tohto poslania zároveň zjavuje 
normy pre správne ľudské konanie. Toto spojenie po
tvrdzuje explicitným exemplárnym spôsobom, keď 
hovorí: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebes
ký Otec" (Mt 5, 48); tak uzatvára a zdôvodňuje svo
je učenie o láske k nepriateľom (Mt 5, 43-48) a celú 
sériu antitéz (Mt 5, 21-48). Predstavujeme z nich 
nie-ktoré aspekty. 

a) Ježiš ako vodca 

46. Ježiš manifestuje svoju autoritu, že môže uká
zať správnu cestu pre ľudské konanie veľmi špecific
kým spôsobom v povolaní učeníkov. Všetci štyria 
evanjelisti dávajú povolanie učeníkov na začiatok 

Ježišovho poslania (Mt 4, 18-22; Mk 1, 16-20; Lk 5, 
1-11; Jn 1, 35-51). Pozvaním-príkazom „Poďte za 
mnou" (Mk 1, 17) sa predstavuje ako vodca, ktorý 
pozná tak cieľ, ako i cestu na dosiahnutie cieľa. 
Ponúka povolaným spoločenstvo s ním a príklad na 
cestu, ktorú naznačil. Takto konkretizuje predchá
dzajúci príkaz „kajajte sa a verte" (1, 15) a jeho 
učeníci prežívajú obrátenie a vieru tak, že prijímajú 
jeho pozvanie a zverujú sa jeho vedeniu. 

Ježišom naznačená cesta sa nepredstavuje ako au
toritatívna norma uložená zvonka: samotný Ježiš ide 
touto cestou a od svojich učeníkov nežiada nič iné, 
len aby nasledovali jeho príklad. Okrem toho vzťah 
k svojim učeníkom nespočíva v aseptickom a neza
interesovanom vyučovaní: volá ich „deťmi" (Jn 13, 
33; 21, 6), „priateľmi" (Jn 15, 14-15), „bratmi" 
(Mt 12, 50; 28, 10; Jn 20, 17). A nielen ich, lebo 
všetkých mužov a ženy pozýva, aby išli za ním 
a vstúpili do úzkeho a srdečného živého spoločenstva 
s ním (Mt 11, 28-30). V tomto živom spoločenstve sa 
učia správnemu konaniu od Ježiša, majú účasť na je
ho Duchu a kráčajú spolu s ním. 

Vzťah Ježiša s jeho učeníkmi nie je udalosť, ktorá 
končí, ale práve naopak, stáva sa modelom pre všet
ky ostatné generácie. Keď Ježiš posiela jedenástich 
učeníkov do celého sveta, odvoláva sa na svoju všet
ko zahrnujúcu autoritu a hovorí im: „Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všet
ky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta" (Mt 28, 18-20). Všetci členovia 
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všetkých národov sú určení, aby sa stali Ježišovými 
učeníkmi. Vzťah a skúsenosť s Ježišovou osobou, 
ktorú zažili prví učeníci a učenie, ktoré im Ježiš zve
ril, sú platné a hodné nasledovania stále pre všet
kých. 

b) Blahoslavenstvá (zvlášť zdôraznené spôsoby 
konania) 

47. Jedna skupina čností alebo základných spôso
bov konania sa nachádza v blahoslavenstvách. Matúš 
ich vymenúva osem a Lukáš štyri na začiatku prvej 
a najdlhšej Ježišovej reči (porov. Mt 5, 3-10; Lk 6, 
20-22) predstavujúc ich ako určitý druh syntézy jeho 
učenia. Blahoslavenstvá sú literárny druh použitý 
v Starom zákone a aj v niektorých častiach Nového 
zákona. V blahoslavenstvách sa radosť a šťastie pripi
sujú osobám, alebo spôsobom konania, často v spo
jení s prísľubom budúceho požehnania. V obidvoch 
evanjeliách sa prvé blahoslavenstvo vzťahuje na chu
dobných a posledné na prenasledovaných: Ježiš ich 
vyhlasuje za vlastníkov Božieho kráľovstva, vytvá
rajúc tak úzky vzťah medzi centrálnou témou svojho 
posolstva a správaním, ktoré je podľa neho dôležité. 

V Evanjeliu podlá Matúša (Mt 5, 3-10) blahosla
venstvá spomínajú chudobných v duchu, teda tých, 
ktorí žijú v situácii plnej neistoty a predovšetkým ve
dia a uznávajú, že nemajú nič od seba a vo všetkom 
závisia od Boha; potom plačúci, ktorí sa neuzatvá
rajú do seba, ale spolucítia s potrebami a utrpením 
iných. Nasledujú tichí, ktorí nepoužívajú násilie, ale 
rešpektujú blížneho takého aký je. Hladní a smädní 
po spravodlivosti sú tí, čo chcú neustále konať podľa 
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Božej vôle v očakávaní kráľovstva. Milosrdní aktív
ne pomáhajú núdznym (porov. Mt 25, 31-46) a sú 
ochotní odpúšťať (Mt 18, 33). Čistí srdcom integrál
ne a nerozdelene hľadajú Božiu vôľu. Uskutočňovate-
lia pokoja robia všetko pre udržanie a obnovenie ľud
ského spolužitia založeného na láske. Prenasledovaní 
pre spravodlivosť zostávajú verní Božej vôli napriek 
veľkým ťažkostiam, ktoré so sebou prináša tento 
spôsob konania. 

Tieto čnosti a spôsoby konania zodpovedajú 
Ježišovmu učeniu vo všetkých evanjeliách a odrážajú 
aj samotné Ježišovo konanie. Preto verné nasledova
nie Krista nesie so sebou život, ktorý sa oživuje tý
mito čnosťami. 

V prvom a poslednom blahoslavenstve sme už 
pripomenuli úzky vzťah medzi ľudským konaním 
a Božím pôsobením (Božím kráľovstvom). Toto spo
jenie sa však nachádza v každom blahoslavenstve. 
Každé jedno vo svojej finálnej časti hovorí, niekedy 
trochu skryte, o „budúcom pôsobení" Boha: Boh po
teší, Boh im dá do dedičstva zem, Boh ich nasýti, 
Boh bude k nim milosrdný, Boh im dovolí vidieť 
svoju tvár, Boh ich uzná za svojich synov. V blaho
slavenstvách Ježiš nestabilizuje súbor abstraktných 
noriem a povinností, ktoré sa dotýkajú správneho 
ľudského konania: tým, že ukazuje aké má byť správ
ne konanie ľudí, zároveň zjavuje budúce pôsobenie 
Boha. Preto blahoslavenstvá patria medzi najhut-
nejšie a najvýraznejšie zjavenia o Bohu, ktoré sa na
chádzajú v evanjeliách. Nezjavujú budúce Božie 
pôsobenie len ako odmenu za správne ľudské kona
nie, ale aj ako bázu a motív, ktorý umožňuje a robí 
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rozumným ľudské konanie, ktoré sa vyžaduje. Byť 
chudobný v duchu alebo verný v prenasledovaní nie 
sú samostatné povinnosti: kto s vierou prijíma 
Ježišovo zjavenie o Božom pôsobení, zhrnuté do 
ohlasovania Božieho kráľovstva, je schopný neuza
vrieť sa do vlastnej autonómie, ale uznať svoju úplnú 
závislosť od Boha a nechcieť zachrániť si svoj život 
za každú cenu, ale znášať prenasledovanie. 

Nemôžeme spomenúť všetky správne spôsoby ko
nania, ktoré sa zjavujú v Ježišovom konaní a učení. 
Pripomíname iba Ježišov dôraz na odpustenie voči 
tým, ktorí sa stali našimi dlžníkmi (Mt 6, 11.14-15; 
18, 21-35); starosť o deti (Mk 9, 35-37; 10, 13-16) 
a pozornosť voči jednoduchým osobám (Mt 18,10-14). 
Nasledovanie Ježiša sa zvláštnym spôsobom ukazuje 
v tom, že sa nechce dať obsluhovať, ale slúžiť. Ježiš 
zakladá túto požiadavku na príklade, ktorý sám dáva: 
„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluho
vať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za 
mnohých" (Mk 10, 45). Ježišova služba nemá hraníc 
a zahŕňa obetu vlastného života. Ježišova smrť na krí
ži za všetkých ľudí je najvyšším dôkazom jeho lásky. 
Preto pozvanie k učeníctvu neznamená len nasledo
vať Ježiša v jeho konaní, v jeho štýle života, v jeho 
službe, ale zahŕňa pozvanie k účasti na jeho utrpení 
a jeho kríži, prijímaniu prenasledovania a dokonca 
násilnej smrti. To sa ukazuje aj v žiadosti, ktorú Ježiš 
adresuje všetkým, učeníkom a zástupu: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a na
sleduje ma" (Mk 8, 34). 
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Darovanie Syna a jeho morálne dôsledky 
podľa Jána 

Darovanie Syna, vyjadrenie Božej spasiteľnej 
lásky 

48. Syn prišiel preto, lebo ho poslal Otec: „Boh 
tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal več
ný život" (Jn3,16). Syn prišiel a stále prichádza, ako 
nám to stále vysvetľuje Duch, ktorý ohlasuje „ čo má 
prísť" (16, 13). Hneď od svojho prvého príchodu je 
pohnutý žiadosťou pridružiť sa k človeku, aby mu 
umožnil zvíťaziť nad osamelosťou. Človek ho potre
buje, hoci to nevie. Prijímanie jeho príchodu prináša 
spásu. 

a) Ježišov príchod 

Ježišov príchod uvádza nový poriadok do ľudské
ho spôsobu života. Ukážku tejto transformácie jasne 
vidieť v dialógu s Nikodémom (Jn 3, 1-21) a v obľú
benom slovníku, ktorý sa v evanjeliu skladá z vyjad
rení o novom živote alebo novom narodení a v prvom 
liste o situácii Božích synov, zrodených z Boha; 
v obidvoch sa skladá zo slovníka „zostať" (pochádza 
z podobnosti kmeňa a konárov), ale aj v protichod
nom postavení medzi svetom tela a svetom ducha. 
Novosť, ktorú prináša Ježiš je plodom dobrovoľného 
daru, ktorý si žiada byť prijatý. Kto ho neprijíma, je 
vinný a sám sa vylučuje z poriadku spásy. V koneč
nom dôsledku je to odmietnutie zvrchovanej Božej 
lásky, ktorú ukazuje príchodom toho, ktorého poslal. 
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b) Zjavujúce Ježišove znamenia a reči 
49. Zvláštnym demonštratívnym spôsobom 

Ježišovho konania ako pôvodcu novosti je „zname
nie" (grécky semeion), ktoré má zvláštnu manifes
tačnú silu v zázraku. Samotná štruktúra zázraku po
núka veľmi efektívne indikácie: z východiskového 
bodu nedostatku, strachu a nebezpečenstva, alebo čas
tejšie utrpenia, sa prichádza k situácii prekonania 
týchto foriem núdze. Ježiš necháva, aby sa prešlo od 
svadby, kde chýba víno (radosť) k svadbe, kde je 
vína dostatok (2, 1-11), od nebezpečnej choroby 
(4, 46-54) alebo choroby, ktorá má dlhé trvanie (5, 1-9) 
k plnému zdraviu, od hladu veľkého zástupu k jeho 
nasýteniu (6, 1-15), od sleposti k svetlu (9, 1-7) a od 
hrobu k znovuzískanému životu (11, 1-44). Čo sa tý
ka rozmnoženia chleba (6, 22-70), uzdravenia slepé
ho (9, 8-41) a vzkriesenia Lazára (11, 1-44), zmysel 
týchto prechodov je detailne vysvetlený v Ježišových 
rečiach. Tento zmysel Ježiš sústreďuje do jednotli
vých výrokov o svojej osobe: „Ja som chlieb života. 
Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, 
a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť" (6, 35). „Ja 
som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť 
vo tmách, ale bude mať svetlo života" (8, 12). „Ja 
som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude 
vchádzať i vychádzať a nájde spásu" (10, 9). „Ja 
som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za 
ovce" (10, 11; porov. 10, 14-15). „Ja som vzkriese
nia a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky" (11, 
25-26). „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde 
k Otcovi, iba cezo mňa" (14, 6). „Ja som vinič, vy ste 

ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť" (15, 5). 

V týchto výrokoch Ježiš vysvetľuje, čo dal Boh 
Otec ľudstvu v osobe Syna. Ježiš je chlieb, svetlo, 
brána, pastier, vzkriesenie a život, cesta, pravda a ži
vot a vinič. Zároveň hovorí, čo majú ľudia robiť, aby 
mohli užívať dobrá tejto jeho prítomnosti: prichádzať 
k nemu, veriť v neho, nasledovať ho, zostať v ňom. 
Zjavuje aj dobrá, ktoré ponúka: život, východ z tmy 
a celkovú orientáciu, víťazstvo nad smrťou skrze 
zmŕtvychvstanie, poznanie Otca a plné spoločenstvo 
s ním. Hoci sú termíny trochu odlišné, nachádzame 
dary novej zmluvy, čiže poznanie Boha (svetlo, 
pravda) a zákon (brána, pastier, cesta) a ako plod 
a dôsledok život. Toto všetko je prítomné v Ježišovej 
osobe a on to oznamuje vnútorným a organickým 
spôsobom, ktorý je symbolizovaný vzťahom medzi 
viničom a ratolesťami. 

Správanie sa Syna a jeho morálne dôsledky 

50. Zoči-voči zjaveniu Božieho Syna v dejinách je 
človek pozvaný vyjadriť svoje úplné prijatie a otvoriť 
sa spáse. Prijatie sa manifestuje ako životný súhlas 
v každom jeho geste. 

a) Nasledovať Synov príklad 

Modelom tohto konania je konanie samotného 
Syna, ktorý spája svoju vôľu s vôľou Otca v prijatí 
a plnení svojho poslania: jeho pokrmom je plniť 
Otcovu vôľu (4, 34), vždy robí to, čo sa jemu páči, 
zachováva jeho slovo (8, 29.55), hovorí to, čo mu 
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prikázal Otec (12, 49). A Ježiš pri každom svojom 
vyučovaní odporúča nejaké konanie. K týmto dô
sledkom prichádza snaha „klaňať sa v Duchu a prav
de" (4, 24). 

Spolu s tým, čo hovorí, je smerodajné aj to, čo ro
bí kvôli sile príkladu toho, čo uskutočňuje. Zvlášť sa 
to vzťahuje na jeho službu (umývanie nôh svojich 
učeníkov: „Dal som vám príklad" 13, 15) a život, 
ktorý dáva (15, 13: „dať život za svojich priateľov" 
vyjadrenie je obsiahnuté vo všeobecnej myšlienke, 
ale opiera sa o predchádzajúci príkaz, „aby ste sa 
milovali... ako som ja miloval vás"). Na základe 
Ježišovej autority sa jeho konanie stáva zakladajúcim 
pre morálne povinnosti. Stáva sa kritériom rozho
dovania: tak ako je „ako" pri nasledovaní. Rovnako 
zakladajúce je jeho prikázanie, ktoré ponúka ako 
platformu na overenie autentickej lásky učeníka 
(„Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma 
miluje" 14, 21). Vrcholom nasledovania a overenia 
v poslaní, ktoré uskutočňuje učeník, je realizovať 
„ako", ako to realizoval Ježiš (20, 21) oproti láske, 
ktorou sa sýti učeník pre svojho Pána (21, 19). 

Jánovo povzbudenie dáva Ježiša ako orientačný 
bod konania v súlade so samotným Ježišovým uče
ním. „Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, 
ako žil on" (1 Jn 2, 6). 

b) Viera v Ježiša a láska k bratom 

51. Ježišov príchod priniesol novosť; antropolo
gickú a soteriologickú novosť, ktorá umožňuje a vy
žaduje novosť správania. Viera je veľká „novosť" po
stoja, ktorá sa vyžaduje od človeka: viera je nechať 

seba samého „prísť" k Ježišovi, zanechať myšlienku 
o vlastnej dostatočnosti a uznať sa za slepých. Za 
tých, ktorí Ježiša potrebujú, meniť zaužívané postoje 
„posudzovania podľa vonkajška", pred Božím po
slom zrušiť vlastnú autonómiu, aby sme mohli získať 
jeho slobodu (synovskú) a zvíťaziť nad hriechom. 

S vierou, láskou k bratom. Aj toto je konkrétne 
ponorenie sa do Ježišovho tajomstva, ktoré má pôvod 
v Otcovej láske. Otec miluje Ježiša, Ježiš miluje uče
níkov, učeníci sa musia milovať navzájom. „Nová" 
skutočnosť má silu stať sa znamením (Jn 13, 36) 
a prekonať smrť (1 Jn 3, 14). Láska je „ovocie" viery 
(Jn 15, 8). 

Kto verí v Ježiša, miluje svojich bratov, „nehreší", 
čiže nežije v hriechu (1 Jn 3, 6), hoci všetci máme 
nedostatky a v tomto zmysle sme všetci hriešnici, 
avšak „krv Ježiša, Božieho Syna, nás očisťuje od kaž
dého hriechu" (1 Jn 1, 7). 

Kto verí v Ježiša a miluje bratov, ten „pozná 
Boha" naozaj, lebo iba ten pozná Boha, kto „zacho
váva jeho prikázania " (1 Jn 2, 3), kto robí tak, ako 
robil Ježiš: „On položil za nás svoj život; aj my sme 
povinní dávať život za bratov" (1 Jn 3, 16). Opačne 
„kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska" 
(1 Jn 4, 8). 

Kto verí v Ježiša a miluje bratov, naozaj pochopil, 
že „Boh je láska" (1 Jn 4, 16). Toto je najvyššia prav
da, ktorú všetci spoznajú natoľko, nakoľko sa veriaci 
budú navzájom milovať, zvlášť keď budú milovať 
núdznych „nielen slovami, ale skutkami". Inak „ak 
niekto vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, 
ako v ňom môže ostávať Božia láska?" (1 Jn 3,17-18). 
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Tento antropologický rozmer viery v Ježiša sa 
zhoduje s prorockou kritikou falošného nábožen
stva. Túto kritiku nachádzame zhrnutú u proroka 
Ozeáša 6, 6: „Milosrdenstvo chcem („hesed", stabili
ta a vernosť), a nie obetu a poznanie Boha (poznanie, 
ktoré vedie k spravodlivosti: porov. Jer 22, 15-16) 
viac ako celopaly ". 

Jánova etika je takto podstatne etikou Lásky, kto
rej modelom je dar Ježišovho života a ktorá začína 
v dome Viery - kristologickej viery ako svedectva 
pre všetkých. Láska, ktorá je prikázanie, návod, Tóra, 
ako celá biblická etika. Láska, ktorá je Božím plá
nom pre svoje deti. Plánom, ktorý musí byť rozhod
ne prijatý v boji proti moci Zlého, ktorý nás vedie 
opačným smerom. A táto Láska a Viera „premáha 
svet" (1 Jn 5, 4). 

c) Zodpovednosť za svet 

52. Neustála pozornosť na odpoveď, ktorú je vy
zvaný dať jednotlivec na dar, ktorý dal Boh v Kristovi, 
umožnila, aby sa viac myslelo na úplne individuálny 
rozmer morálnej snahy, ktorú žiada Jánovo učenie. 
Prítomnosť spoločenstva však napráva tento dojem: 
zlo má kolektívny rozmer (stačí myslieť na kategóriu 
„svet") a rovnako aj dobro má tak svoj pôvod, ako 
i zameranie kolektívne. Jasne možno určiť spoločen
stvo veriacich, ale aj spoločenstvo „sveta", na ktorý je 
zamerané dielo spásy, zahrnujúce spolu s Ježišovou 
činnosťou, aj účasť svojich členov. Hoci vzájomná 
láska „prikázaná" Ježišom (Jn 13, 34; 15, 12-17; 
1 Jn 2, 10-11; 3, 11.23; 4, 7-12) je bezprostredne za
meraná na bratov vo viere, povedomie o univerzálnom 

poslaní, rozhodujúce pre zodpovedné správanie je 
priaznivé, a nie odsudzujúce voči svetu. 

To osvetľuje aj dôležitosť, ktorú má pre Jána 
uskutočňovanie lásky vo vzťahu k spáse sveta: Cirkev 
a kresťan sú neustále povolaní do sveta, aby svet 
uveril a táto viera sa rodí z uskutočňovania lásky 
(„podľa toho vás budú poznať..." 13, 35). Nielen jed
notlivý kresťan, ale celá komunita má nové, myste
riózne (ako vietor, o ktorom „nevieš odkiaľ prichádza 
a kam ide" 3, 8) uskutočňovanie lásky, ktoré vzbudzu
je pozornosť sveta takým spôsobom, že privádza k vie
re a teda k samotnému uskutočňovaniu lásky. 

Dar Syna a jeho morálne dôsledky 
podľa Pavlových a iných listov 

Boží dar podľa Pavla 

53. Podľa Pavla nie je možné pochopiť morálny 
život inak, ako veľkodušnú odpoveď na lásku a na 
Boží dar pre nás. Skutočne, Boh chcel spraviť z nás 
svoje deti a preto poslal svojho Syna a poslal do našich 
sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: Abba, Otče 
(Gal 4, 6; porov. Ef 1, 3-14), aby sme viac nekráčali 
ako otroci hriechu, ale „podľa Ducha" (Rim 8, 5); „Ak 
žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme " (Gal 5, 25). 

Veriaci sú preto pozvaní, aby neustále vzdávali 
vďaky Bohu (1 Sol 5, 18; Ef5, 20; Kol 3, 15). Keď 
ich Pavol povzbudzuje, aby žili dôstojne podľa svoj
ho povolania, tak vždy im dáva pred oči nesmierny 
Boží dar, lebo morálny život nachádza svoj plný 
a pravý zmysel iba vtedy, ak je žitý ako obeta seba 
samých, ktorou sa odpovedá na Boží dar (Rim 12,1). 
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Pavlovo morálne učenie 

54. Pavol vo svojich listoch trvá na tom, že mo
rálny život je výsledkom Božej milosti, ktorá ho uro
bila spravodlivým a udržuje ho vo vytrvalosti. Bohu 
sa páči naše morálne konanie, ktoré vydáva svedec
tvo o spáse účinkujúcej v nás, lebo Boh nám odpus
til a urobil nás spravodlivými. 

a) Skúsenosť Božej lásky ako základ morálky 

55. To, čo dáva zrod kresťanskej morálke, nie je 
vonkajšia norma, ale skúsenosť Božej lásky, ktorú 
má pre každého človeka. Ide o skúsenosť, ktorú chce 
apoštol Pavol pripomenúť vo svojich listoch, aby sa 
jeho napomenutia mohli chápať a prijať. Pavol za
kladá svoje rady a napomenutia na skúsenosti, ktorú 
mal v Kristovi a v Duchu, bez toho, aby niečo tlačil 
zvonka. Dôvod, prečo sa majú veriaci nechať osvie
tiť a viesť zvnútra a prečo chcú napomenutia a rady 
vyžadovať, aby nezabudli na prijatú lásku a odpuste
nie, je v tom, že zakúsili Božie milosrdenstvo na se
be v Kristovi a že sú intímne spojení s Kristom a pri
jali jeho Ducha. Mohli by sme takto formulovať 
princíp, ktorý vedie Pavlove napomenutia: čím via
cej sú veriaci vedení Duchom, tým menej pravidiel 
im treba dávať na ich konanie. 

Potvrdenie Pavlovho postupu sa predstavuje 
v skutočnosti tak, že jeho listy sa nezačínajú na
pomenutiami. Pavol vo svojich listoch ani hneď ne
odpovedá na problémy ich adresátov. Vždy necháva 
odstup medzi problémami a odpoveďami na tieto 
problémy. Začína hlavnými znakmi svojho evanjelia 

(napríklad Rim 1-8) a ukazuje ako jeho adresáti mu
sia rozvíjať svoj spôsob chápania evanjelia. Až po
tom postupne príde k tomu, že formuluje rady na 
rôzne ťažkosti mladých cirkví (napríklad Rim 12-15). 

Je možné sa pýtať, či by Pavol písal aj dnes takým 
istým spôsobom, ak je pravda, že väčšina kresťanov 
nemala skúsenosť s nekonečnou Božou srdečnosťou 
a nachádzajú sa predovšetkým v situácii kresťanstva 
čisto „sociologického"? 

V tomto kontexte sa predkladá ďalšia otázka: či sa 
v minulosti nevytvorila veľmi veľká priepasť medzi 
morálnymi príkazmi, ktoré sa predstavovali veriacim 
a ich evanjeliovými koreňmi? V každom prípade, 
dnes je potrebné nanovo formulovať vzťah medzi 
normami a ich evanjeliovými motiváciami, aby sme 
lepšie chápali, ako predstavenie noriem závisí od 
prezentácie evanjelia. 

b) Vzťah ku Kristovi ako základ konania veriaceho 

56. Pre Pavla nie je určujúca v morálnom konaní 
antropologická koncepcia, čiže nejaká istá idea 
o človeku a jeho dôstojnosti, ale vzťah ku Kristovi. 
Boh ospravedlňuje každú ľudskú osobu skrze vieru, 
bez skutkov podľa zákona, aby ľudia nežili viac v hrie
chu. „ Veď sme zomreli hriechu. Ako by sme v ňom 
mohli ešte žiť? " (Rim 6, 2). Ale smrť hriechu je smrť 
s Kristom. Tu nachádzame prvú formuláciu kristo-
logického základu morálneho konania veriacich. 
Základu, ktorý je vyjadrený ako jednota nesúca so 
sebou oddelenie: veriaci spojení s Kristom, sú odde
lení od hriechu. Dôležité je, aby sa cesta veria
cich pripodobnila Kristovej. Inými slovami: princípy 



morálneho konania nie sú abstraktné, ale pochádzajú 
zo vzťahu s Kristom, s ktorým sme zomreli hriechu. 
Morálne konanie je priamo založené na jednote 
s Kristom a na prebývaní Ducha, od ktorého pochá
dza a ktorého vyjadruje. Takto toto konanie nie je 
predovšetkým vonkajším vyjadrením noriem, ale 
pochádza zo silného vzťahu, ktorý v Duchu spája 
veriacich s Kristom a Bohom. 

Pavol vyvodzuje morálne dôsledky aj zo svojho 
jedinečného a charakteristického vyjadrenia, že 
Cirkev je „Kristovo telo". Pre apoštola Pavla je toto 
vyjadrenie viac ako len jednoduchá metafora a dosa
huje takmer metafyzický status. Pretože kresťan je 
údom Kristovho tela, dopustiť sa smilstva je útočiť 
telom neviestky na Kristovo telo (7 Kor 6, 15-17); 
keďže kresťania formujú jedno Kristovo telo, roz
ličnosť darov sa musí použiť harmonicky a so vzá
jomným rešpektom a láskou, upriamujúc zvláštnu 
pozornosť na najzraniteľnejšie údy (7 Kor 12-13); po
čas slávenia Eucharistie kresťania nesmú porušovať 
alebo zanedbávať Kristovo telo, spôsobujúc urážku 
najchudobnejším členom (7 Kor 11, 17-34; porov, 
v ďalších bodoch morálne dôsledky Eucharistie, 
č. 77-79). 

c) Hlavné spôsoby konania voči Kristovi Pánovi 

57. Pre Pavla je vzťah ku Kristovi základom mo
rálneho konania veriacich. Preto ozrejmuje, aké sú 
správne spôsoby konania voči Pánovi. 

Nie často, ale v dvoch konkluzívnych textoch 
Pavlových spisov sa hovorí, že treba milovať Pána 

Ježiša Krista: „Kto nemá rád Pána, nech je preklia
ty!" (1 Kor 16, 22) a „Milosť so všetkými, čo milujú 
nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti" (Ef6, 24). 

Je zrejmé, že táto láska nie je nečinný sentimenta-
lizmus, ale musí sa konkretizovať v skutkoch. Táto 
konkretizácia sa môže uskutočniť najčastejším titu
lom Krista, čiže „Pán". Pomenovanie „pán" protirečí 
pomenovaniu „sluha", ktorému patrí obsluhovať. 
Vieme aj to, že „Pán" je božský titul, ktorý prešiel na 
Krista. A naozaj, kresťania sú povolaní, aby slúžili 
Pánovi (Rim 12, 11; 14, 18; 16, 18). Tento vzťah ve
riacich ku Kristovi Pánovi silne vplýva na ich vzá
jomné vzťahy. Nie je správne chovať sa ako sudca 
voči sluhovi, ktorý patrí tomuto „Pánovi" (Rim 14, 
4.6-9). Vzťahy v antickej spoločnosti medzi otrokmi 
a pánmi Pavol relativizuje (7 Kor 7, 22-23; porov. 
Kol 4, 1; Ef6, 5-9). Tomu, kto je sluhom Pána sa pat
rí, pre Ježišovu lásku, aby slúžil tým, ktorí patria to
muto Pánovi (2 Kor 4, 5). 

S titulom „Pán" prešiel na Krista božský titul. Na 
základe toho môžeme pozorovať, že spôsoby konania 
starozákonných veriacich voči Bohu prechádzajú na 
Krista: v neho veria (Rim 3, 22.26; 10, 14; Gal 2, 
16.20; 3,22.26; porov. Kol 2,5-7; Ef 1, 15); v neho dú
fajú (Rim 15, 12; 7 Kor 15, 19); jeho milujú (7 Kor 16, 
22; porov. Ef6, 24); jeho poslúchajú (2 Kor 10, 5). 

Správne konanie, ktoré zodpovedá týmto posto
jom voči Kristovi, sa môže odvodiť z jeho vôle, kto
rá sa manifestuje v jeho slovách, ale predovšetkým 
v jeho príklade. 
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d) Pánov príklad 

58. Morálne inštrukcie svätého Pavla sú rôzneho 
druhu. Veľmi jasne a s veľkou silou hovorí o tých 
spôsoboch konania, ktoré sú ničivé a vylučujú z Bo
žieho kráľovstva (porov. Rim 1, 18-32; 1 Kor 5, 11; 
6, 9-10; Gal 5, 14); veľmi málo sa odvoláva na Moj
žišov zákon ako model správania sa (porov. Rim 13, 
8-10; Gal 5, 14); neignoruje morálne modely stoikov, 
čiže to, čo ľudia jeho doby považovali za dobré a zlé; 
okrem toho odovzdáva niektoré Kristove nariadenia 
o konkrétnych problémoch (7 Kor 7, 10; 9, 14; 14, 37); 
a odvoláva sa aj na „Kristov zákon", ktorý hovorí: 
„Neste si vzájomne bremená" (Gal 6, 2). 

Častejšie sú odvolania na príklad, ktorý zanechal 
Kristus a ktorý treba nasledovať a napodobňovať. 
Všeobecným spôsobom Pavol hovorí: „Napodobňujte 
ma, ako aj ja napodobňujem Krista" (1 Kor 11, 1). 
V Liste Filipanom nabádajúc k pokore a na to, aby 
nikto nehľadal len vlastné záujmy (2, 4), povzbudzu
je: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš" (2, 5) a opisuje 
celú cestu Ježišovho uponíženia a oslávenia (2, 6-11). 
Ako príklad predstavuje štedrosť Krista, ktorý sa stal 
chudobným, aby nás obohatil (2 Kor 8, 9), ako aj 
Kristovu miernosť a skromnosť (2 Kor 10, 1). 

Pavol zvlášť upozorňuje na silu Kristovej lásky, 
ktorá nás zaväzuje a ktorá dosahuje svoj vrchol v utr
pení. „Lebo ženie nás Kristova láska, keď si uvedo
míme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci 
zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, neži
li už pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel 
a vstal z mŕtvych" (2 Kor 5, 14-15). Kto nasleduje 
Krista, nemôže žiť „pre seba", podľa svojich plánov 
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a žiadostí, ale len v spojení s Kristom. Pavol to tvrdí 
aj o svojom živote: „ Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo 
viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba 
samého za mňa" (Gal 2, 20). Tento postoj sa na
chádza aj v povzbudení v Liste Efezanom: „Žite 
v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba 
samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône " 
(Ef5, 2; porov. Ef 3, 17; 4, 15-16). 

e) Rozlíšenie svedomia vedené Duchom 

59. Hoci Pavol veľmi zriedka žiada veriacich roz
lišovať, vždy to robí takým spôsobom, aby bolo zrej
mé, že všetky rozhodnutia musia byť robené rozlíše
ním, ako to ukazuje úvod exhortačnej časti Listu 
Rimanom (Rim 12, 2). Kresťania musia rozlišovať, le
bo rozhodnutia, ktoré musia spraviť nie sú vždy zjav
né a zrejmé. Rozlíšenie spočíva v skúmaní toho, pod 
vedením Ducha, čo je lepšie a dokonalejšie v každej 
situácii (porov. 1 Sol 5, 21; Fil 1, 10; Ef 5, 10). Tým, 
že Pavol žiada od veriacich, aby rozlišovali, robí ich 
zodpovednými a citlivými na diskrétny hlas Ducha, 
ktorý je v nich. Pavol je presvedčený, že Duch sa pre
javuje v Kristovom príklade, že je živý v kresťanoch 
(porov. Gal 5, 25; Rim 8, 14) a dá im schopnosť roz
hodnúť sa pre to, čo je vhodné v každej chvíli. 

Nasledovanie Krista podľa Jakubovho a Petrových 
listov 

60. Tieto listy patria medzi takzvané katolícke lis
ty, ktoré nie sú určené jednému konkrétnemu spolo
čenstvu, ale sa prihovárajú širšiemu publiku. 
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a) Jakubov list 

Jakub, predpokladajúc Ježišovo vykupiteľské 
dielo, sa zaujíma zvlášť o morálny život členov kres
ťanského spoločenstva. List dáva do stredu pravú 
múdrosť, ktorá pochádza z Boha (1, 5) a dáva ju do 
protikladu s falošnou múdrosťou. Opisuje dva spôso
by konania: „ To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zho
ra, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiar
livosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múd
rosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom 
upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva 
a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky" 
(3, 15-17). 

Múdrosť zhora a zhora zjavené morálne učenie, 
nie sú ľudským dielom, ale Božím. Človek ho môže 
len skúmať, využívať ho a uskutočňovať. Ide o objek
tívnu morálku. Naopak, múdrosť „pozemská, telesná 
a diabolská" (Jak 3, 15) často slúži na ospravedlne
nie nemorálneho konania. Pozemská múdrosť je ne
ustálym pokušením pre človeka, nakoľko chce roz
hodnúť, čo je dobré a čo zlé. 

Tento list je aj manifestom pre sociálnu spra
vodlivosť, pre ktorú je základom úcta voči ľudskej 
dôstojnosti každého človeka, zvlášť biedneho, ktorý 
je zvláštnym spôsobom vystavený ponižovaniam 
a opovrhnutiam zo strany bohatých a mocných. 
Pokračuje tak ochrana chudobných, ktorú už začali 
proroci (zvlášť Amos a Micheáš), ale tu je aj kristo-
logická dimenzia. Autor sa odvoláva na „vieru 
v nášho Pána slávy, Ježiša Krista" (2, 1). Dôstojnosť 
osláveného Krista je záruka dôstojnosti každého 

kresťana vykúpeného Kristovou krvou a teda vyluču
je uprednostňovanie. 

Jakub veľmi trvá na ovládaní jazyka (1,26; 3,1-12) 
a dokonca vyhlasuje: „kto sa neprehrešuje slovom, je 
dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo " 
(3, 2). V Cirkvi majú zvláštnu zodpovednosť učitelia 
(3, 1), ktorí môžu svojím vyučovaním (alebo svojimi 
spismi) vytvoriť mnohé nedorozumenia a rozdelenia 
v kresťanskom spoločenstve. Podobnú zodpovednosť 
majú tí, ktorí majú silný a rozhodujúci vplyv na ve
rejnú mienku. 

b) Prvý Petrov list 

61. List hovorí obšírne o Ježišovi Kristovi, o jeho 
utrpení a zmŕtvychvstaní a o jeho budúcom príchode 
v sláve a odvodzuje z jeho cesty správny postoj pre 
kresťanský život. Prvá téma je krst (1, 3-5), znak ob
rátenia a znovuzrodenia. Smrť hriechu musí byť taká 
úplná, ako je úplné znovuzrodenie k novému živo
tu. Kresťania sú znovuzrodení „Božím slovom" (1, 23) 
a ako „živé kamene" vytvárajú „duchovný dom, 
sväté kňazstvo, aby prinášali duchovné obety, prí
jemné Bohu skrze Ježiša Krista" (2, 5). Tieto „du
chovné obety" sa zhodujú s celým kresťanským živo
tom, keďže je vedený a oživovaný Duchom. 

Kresťania sa nemôžu prispôsobovať pohanskej 
spoločnosti, v ktorej žijú a v ktorej sú „cudzincami 
a pútnikmi" (2, 11). Musia sa zdržiavať „telesných 
žiadostí" (2, 11), pohanského spôsobu života (porov. 
4, 3) a privádzať pohanov svojimi dobrými skutkami 
k tomu, aby „v deň navštívenia oslavovali Boha" 
(2, 12). Napriek ich odlišnosti, sú povolaní, aby sa 
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zaradili do spoločnosti, v ktorej žijú a podriadili sa 
„kvôli Pánovi každej ľudskej ustanovizni" (2,13). Táto 
urgentnosť zúčastniť sa na spoločenskom živote sa pre
javuje aj v predpisoch o rôznych vzťahoch (štát, rodi
na, manželstvo), v ktorých sa žije (2, 13-3, 12). 

Ak sú prenasledovaní a musia trpieť pre spravod
livosť, tak ich povzbudzuje, aby vydržali pamätajúc 
na Kristovu násilnú smrť (3, 13; 4, 1). Aj v takýchto 
situáciách sa nesmú uzatvoriť: buďte „stále priprave
ní obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť 
nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne a s báz
ňou" (3, 15-16). Keď majú účasť na Kristových utr
peniach, sú povzbudení: „Radujte sa, keď máte účasť 
na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a ple
sali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva" (4, 13). 

Popri týchto normách o živote v pohanskom 
prostredí, sú tu aj normy, ktoré sa dotýkajú života 
v kresťanskom spoločenstve. Tento život má byť na
plnený modlitbou, láskou, pohostinnosťou a používa
ním každého daru pre dobro celého spoločenstva. 
Všetko sa má robiť tak, aby „ bol vo všetkom osláve
ný Boh skrze Ježiša Krista" (4, 11). 

Nová zmluva a jej morálne dôsledky 
podľa Listu Hebrejom 

Kristus, prostredník novej zmluvy 

62. Sedemnásťkrát z tridsiatich troch sa v celom 
Novom zákone termín „zmluva" nachádza v Liste 
Hebrejom. Tento list explicitne predstavuje Mojžišovu 
zmluvu (9, 18-21), cituje celé Jeremiášovo proroctvo 
(8, 8-12), spomína Ježiša ako prostredníka novej 

zmluvy (8, 6; 9, 15; 12, 24) a hovorí o „novej" (8, 8; 
9, 15; 12, 24), „lepšej" (7, 22; 8,6) a „večnej" (13, 20) 
zmluve. Vo svojom liste autor opisuje Boží zásah 
skrze svojho Syna Ježiša, ktorým uskutočňuje novú 
zmluvu. 

a) Dokonalý prostredník, nový Mojžiš 

Boh si vybral za dokonalého, posledného a defi
nitívneho prostredníka vlastného Syna, aby nás pri
viedol do úzkeho vzťahu s ním. Už v úvode sa na
chádza centrálne vyjadrenie: „Boh k nám prehovoril 
v Synovi" (1, 2). 

Autor podáva od začiatku syntézu dejín spásy: 
opisuje Božiu činnosť na uskutočnenie zmluvy 
a uvádza dva aspekty veľkonočného tajomstva: „Keď 
vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici ve
lebnosti na výsostiach" (1, 3). Syn prekonal prekáž
ku, ktorá bránila vzťahu zmluvy a definitívne ustano
vil zmluvu medzi Bohom a nami. 

Kristus, Boží Syn (1, 5-14) a ľudský brat (2, 5-18) 
je prostredníkom zmluvy v založení svojho vlastné
ho bytia. Získava titul „veľkňaza" (2, 17), ktorému 
prináleží kompetencia vykonávať prostredníka medzi 
Bohom a ľuďmi. K tomuto titulu sú pripojené dve 
prídavné mená: „hodný viery" a „milosrdný", ktoré 
označujú dve podstatné a nevyhnutné schopnosti na 
ustanovenie a zachovanie zmluvy. „Hodný viery" 
sa vzťahuje na schopnosť udržať ľud vo vzťahu 
s Bohom. „Milosrdný" vyjadruje schopnosť chápania 
a bratskej pomoci ľuďom. Kristovo tajomstvo obsa
huje priľnutie k Bohu a bratskú solidaritu, ktoré sú 
dva aspekty jedného usporiadania zmluvy. 
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b) „Nová zmluva" založená na Kristovej obete 

63. Keď Jeremiáš ohlasoval novú zmluvu, nevy
svetlil v akej forme sa uskutoční a aký bude jej 
zakladajúci akt. Autor Listu Hebrejom vyhlasuje 
v centrálnej časti celého listu: „ K e ď prišiel Kristus, 
veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stá
nok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného 
sveta, raz navždy vošiel do svätyne, a to nie s krvou 
capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak zís
kal večné vykúpenie" (9, 11-12). Kristus vstúpil do 
pravej svätyne, bol uvedený do dôverného vzťahu 
s Bohom, otvoril cestu smerom k Bohu, ustanovil 
komunikáciu človeka s Bohom, uskutočnil defini
tívnu zmluvu. Akými prostriedkami? „Vlastnou 
krvou ", čiže násilnou smrťou, ktorú premenil na obe
tu; obetou vlastného života, ktorú premenil na pro
striedok dokonalého spojenia s Bohom a vrcholnej 
solidárnosti s ľuďmi. Takto Kristus získal „večné vy
kúpenie" pre mnohých, čiže odpustenie hriechov, 
ktoré je základnou podmienkou na ustanovenie novej 
zmluvy. 

Autor v 10, 1-18 opisuje výsledný účinok, spáso-
nosnú hodnotu Kristovej obety a predstavuje ju ako 
rozhodujúci zásah, ktorý radikálne zmenil situáciu 
človeka pred Bohom. Trvá na zrušení viny: hriechy 
sa viac nepamätajú (10, 17), sú odpustené (10, 18). 
Dve dôležité vyjadrenia, ktoré definujú tento spáso¬
nosný účinok, to robia z pozitívneho uhla pohľadu 
daru svätosti (10, 10) a dokonalosti (10, 14). 

Teda Kristova jediná obeta má dvojitý efekt: ude
ľuje dokonalosť Kristovi a udeľuje ju aj nám. Kristus 

vo svojom umučení a zmŕtvychvstaní bol pasívny 
a aktívny: prijal a uskutočnil dokonalosť, čiže doko
nalý vzťah s Bohom a zároveň ho odovzdal nám; ale
bo vyjadrené lepším spôsobom, prijal dokonalosť, 
aby ju daroval nám. Takto ustanovil novú zmluvu. 

Požiadavky daru novej zmluvy 

64. Tí, ktorí vďaka Kristovej obete prijali odpuste
nie hriechov a sú posvätení, a takto prešli k novej 
zmluve, sa nachádzajú v novej situácii a z ich strany 
sa vyžaduje aj nový spôsob konania. Autor opisuje 
ich charakteristické črty a požiadavky v 10, 19-25. 
Text sa skladá z dvoch častí: prvá má opisný charak
ter (verše 19-21) a druhá je exhortačná (verš 22-25). 
Opisná časť definuje novú situáciu, ktorú vytvoril 
Kristus. Predstavuje teda novú zmluvu predo
všetkým ako nesmierny dar, ktorý nám dal Boh 
v Kristovi a ukazuje, že vlastníme tri skutočnosti: 
právo na vstup, cestu a sprievodcu (indikatív). Exhor
tačná časť vyjadruje požiadavky a pozýva prijať tri 
postoje viery, nádeje a lásky; je potrebné, aby človek 
aktívne prijal Boží dar (imperatív). Tento text prí
kladným spôsobom predstavuje úzke spojenie medzi 
predchádzajúcim Božím darom a následnou úlohou 
človeka, medzi indikatívom a imperatívom. 

a) Napredovať vo vzťahu s Bohom 

65. My všetci sme pozvaní priblížiť sa k Bohu, 
vstúpiť do úzkeho vzťahu s ním. Predovšetkým sa vy
žaduje osobné priľnutie k Bohu. To sa uskutočňuje 
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praktizovaním teologálnych čností, ktoré majú úzky 
a priamy vzťah s novou zmluvou. 

Prvá podmienka na priblíženie sa k Bohu je súhlas 
viery skrze Kristovo kňazské prostredníctvo. Pozva
nie k „plnosti viery" (10, 22) je založené na dokona
lej účinnosti Kristovej obety a kňazstva, ktoré reálne 
uvádzajú ľudí do spoločenstva s Bohom. Plnosť vie
ry sa dosahuje „srdcom očisteným od zlého svedomia 
a s telom obmytým čistou vodou" (10, 22). Toto sa 
vzťahuje na sviatosť krstu, tak na vonkajší úkon, ako 
i na vnútorný efekt. Týmito slovami autor poukazuje 
na radikálnu zmenu medzi starou a novou zmluvou, 
na prechod k zmluve, ktorá je viac zvnútornená. 
Pokropenie Kristovou krvou zasahuje človeka v jeho 
srdci (porov. Jer 31, 33; Ez 36, 25), oslobodzuje ho 
od jeho zlých žiadostí, mení ho a obnovuje. 

Druhý postoj je nádej (10, 32), ktorá je úzko spo
jená s vierou (porov. 11, 1). Nádej vyjadruje dyna
mický aspekt viery, pretože posolstvo, ktoré prijíma
me, nie je zjavením nejakej abstraktnej pravdy, ale 
osoby, ktorá je príčinou a cestou spásy. Máme nádej, 
že dosiahneme večné dedičstvo, že vstúpime naveky 
do Božieho pokoja. 

Autor nakoniec povzbudzuje k láske (10, 24-25). 
Vzťah medzi zmluvou a láskou je veľmi úzky. Láska 
má vždy dva rozmery: jednotu s Bohom a jednotu 
s bratmi, ktoré sú základné rozmery novej zmluvy. 
Tieto verše pozývajú byť pozorní jedni voči druhým, 
aby sme napredovali v účinnej láske, ktorá produku
je dobré skutky. Zvlášť zdôrazňujú aj požiadavku byť 
verní zhromaždeniam spoločenstva. 

b) Obeta chvály Boha a služby bratom 

66. Autor Listu Hebrejom v rôznych povzbude
niach ukazuje aké má byť správne konanie tých, čo sa 
s Kristom priblížili k Bohu: musia znášať prenasle
dovania a utrpenia, zostať stáli vo viere a trpezliví 
v nádeji (10, 32-39) a sú povolaní žiť v pokoji so 
všetkými a snažiť sa o posväcovanie (12, 14-17). 

Po ostatných povzbudeniach k správnemu kona
niu (13, 1-14) nasleduje syntéza kresťanského morál
neho života v úzkom spojení s Kristovou obetou 
a Kristovým prostredníctvom: „ Skrze neho ustavične 
prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré 
vyznávajú jeho meno. Ale nezabúdajme na dobročin
nosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má 
Boh záľubu" (13, 15-16). 

Kresťanský kult sa uskutočňuje hlavne v kresťan
skom živote. On je skutočne kresťanský, pretože prost
redníkom je Kristus: „skrze neho" (13, 15) a spočíva 
v spojení vlastnej existencie s Kristovou obetou, aby 
vystúpila k Bohu. Toto sa uskutočňuje dvoma 
spôsobmi, ktoré sú obidva nevyhnutné a zodpove
dajú dvom aspektom Kristovej obety: Kristus svojou 
obetou oslávil Boha a spasil svojich bratov. Tým 
istým spôsobom kresťan musí chváliť Boha a slúžiť 
svojim bratom. Kristus ukázal dokonalý súhlas 
s Božou vôľou (porov. 5, 8; 10, 7-10) a veľkodušnú 
solidaritu s ľuďmi (porov. 2, 17-18; 4, 15). Skrze ne
ho a s ním celý život kresťanov musí spočívať v pre
mene ich vlastnej existencie, aby žili v poslušnosti 
voči Bohu a veľkodušne sa dávali bratom. 
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Zmluva a snaha kresťanov: 
perspektíva Apokalypsy 

Zmluva, ktorá sa hýbe v dejinách 

67. Východiskovým bodom zmluvy, ako ju chápe 
Zjavenie apoštola Jána, je zmluva na Sinaji a s Dá
vidom, chápaná a prežitá v perspektíve novej zmlu
vy ako ju predkladá Jeremiáš (Jer 31, 33; porov. 
Ez 36, 26-28). 

Autor Apokalypsy, bez toho, aby riešil kontinuitu, 
prechádzajúc od Starého zákona k Novému a nao
pak, vysvetľuje zmluvu ako záväzok zo strany Boha 
uskutočniť s ľuďmi, skrze Krista a vo vzťahu ku 
Kristovi, vysokú vzájomnú príslušnosť vyjadrenú ty
pickou formuláciou: „ Vy ste môj ľud a ja som váš 
Boh" (Jer 30, 22; Ez 36, 28). Prvý explicitný odkaz 
na zmluvu, ktorý stretáme v Apokalypse - keď „sa 
otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho 
zmluvy" (Zjv 11, 19) - je daný na záver veľkej 
doxologickej oslavy (Zjv 11, 15-18), ktorá má za 
predmet základnú udalosť: „Kráľovstvo tohto sveta 
sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazané
ho" (Zjv 11, 15). Uskutočnenie kráľovstva vo svete 
ľudí vyúsťuje do uskutočnenej zmluvy, ktorá sa sláv
nostne ukazuje vystavením archy. 

V záverečnej spomienke na zmluvu, autor prebe
rá vyjadrenie Jeremiáša a Ezechiela a vidí ho usku
točnené v novom Jeruzaleme, ktoré je mesto-neves-
ta: „A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté 
mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdo
bená pre svojho ženícha" (Zjv 21, 2). A dáva mu aj 

vysvetlenie, ktoré ho ozrejmuje: „A počul som mohut
ný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi 
ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľu
dom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi" (Zjv 21, 3). 

Antické vyjadrenie zmluvy je tu prekvapujúco 
rozšírené. Základná zmienka o Kristovi Baránkovi 
ako ženíchovi a o Jeruzaleme ako neveste - prevzaté 
v Zjv 21 ,9- osvetľuje rôzne detaily v tejto perspek
tíve: prítomnosť príbytku a skutočnosť, že Boh „si 
spraví príbytok medzi ľuďmi" sa odvoláva na Jn 1,14: 
„A Slovo sa telom stalo, a prebývalo medzi nami". 
Iba vďaka činnosti Krista Baránka (Zjv 5, 9) je mož
ný prechod od jedného národa v starom vyjadrení 
zmluvy k pluralite národov v novom vyjadrení: „bu
dú jeho národmi". Predovšetkým skrze Krista a celú 
jeho činnosť je to, že Boh starej zmluvy, ktorý sa stal 
„Boh s nami", sa stáva v novej zmluve „ich Bohom". 

Snaha kresťanov 

68. Zmluva a kráľovstvo sú Božím a Kristovým 
darom. Darom, ktorý sa však realizuje cez spoluprá
cu kresťanov. Na začiatku Apokalypsy nachádzame 
aklamáciu ku Kristovi, ktorá to vyjadruje: „Jemu, 
ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hrie
chov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu 
Otcovi, jemu sláva na veky vekov. Amen" (1, 5-6). Do 
popredia vystupuje predovšetkým rozmer lásky zo 
strany Krista, ktorej subjektom sa cíti celé zhromaž
denie. Tiež sa vyzdvihuje výsledok Ježišovho vyku
piteľského diela: on urobil ľudí „kráľovstvom 
a kňazmi" (porov. 5, 9-10). Láska z Kristovej strany 
a vykúpenie sú na strane vzájomnej obapolnosti 

122 123 



zmluvy, zatiaľ čo ďalšie dva termíny - kráľovstvo 
a kňazi - je možné dať do kontextu kráľovstva. 
Začíname týmito dvomi. 

a ) Kresťania „ u r o b e n í k r á ľ o v s t v o m " 

69. Kresťania od momentu krstu, ktorý ich oslo
bodil od hriechov, patria exkluzívne Kristovi, ktorý 
ich robí svojím kráľovstvom (porov. 1, 5-6). Ide 
o kráľovstvo, ktoré sa musí uskutočniť a ktoré ako ta
ké nesie stále väčšiu príslušnosť ku Kristovi. Na toto 
zdokonaľovanie je zameraná perspektíva pokánia 
prvej časti Apokalypsy (kapitoly 1-3). Ako budeme 
vidieť podrobnejšie, zmŕtvychvstalý Kristus, hovo
riac v prvej osobe, sa prihovára svojej Cirkvi impe
ratívmi, ktoré ju chcú zmeniť k lepšiemu, povzbudiť 
ju a obrátiť. To, čo zmŕtvychvstalý Kristus žiada od 
jednotlivých cirkví Malej Ázie, platí viac vo všeo
becnosti pre Cirkev každej doby. V každom liste 
cirkvám možno pozorovať dialektiku medzi miestny
mi cirkvami, ktorými sa začína a univerzálnou 
Cirkvou, ktorou sa končí. Akou mierou Cirkev prijí
ma toto posolstvo, takou mierou rozvíja svoju 
príslušnosť ku Kristovi. Takto sa stáva kráľovstvom 
stále schopnejším nasledovať Krista Baránka (14, 4) 
a podľa toho, ako dôsledok, aj pôsobiť. 

b) Kresťania urobení „kňazmi" a „víťazmi" 

70. Kresťania, urobení kráľovstvom, sú paralelne 
označení ako kňazi (porov. 1, 5; 5, 10). Oslava v 5, 
10 je zameraná na Krista ako Baránka, ktorý, podľa 
formulácie vlastnej Apokalypse (porov. Zjv 5, 6), 

označuje Krista mŕtveho a vzkrieseného, obdarova
ného všetkou mesiášskou silou, ktorý posiela ľuďom 
plnosť svojho Ducha. Je to Kristus ako Baránok, kto
rý robí kresťanov kňazmi. Týmto nezvyčajným ozna
čením (porov. 1 Pt 2, 1-10) sa určuje - okrem čisto
ty, ktorá sa vyžaduje od kresťanov a dôstojnosti, 
v ktorej sa situácia kráľovstva umiestňuje - aj ich 
úloha prostredníkov medzi tým, čo je projekt Božej 
zmluvy a jej realizácia v dejinách, ktorá privedie 
k definitívnemu uskutočneniu kráľovstva. Kresťa
nia naozaj ako kňazi „kraľujú na zemi" (5, 10) nie 
v zmysle užívania si už hotového kráľovstva, ale ako 
aktívna snaha o nastolenie Božieho a Kristovho krá
ľovstva, ktoré sa uskutočňuje. 

Aktívna snaha prostredníctva kresťanov sa vyko
náva v konkrétnom dejinnom okamihu, kde sa usku
točňuje dialektická konfrontácia medzi dobrom 
a zlom, medzi Kristovým systémom a pozemským 
systémom, ktorý je proti kráľovstvu a proti zmluve 
a uskutočňuje sa v pôsobení diabla. Činnosť vlastná 
kresťanom, spojená s Kristovým víťazstvom, ktoré 
je prítomné a aktívne v dejinách človeka, prinesie 
víťazstvo nad zlom. Kresťan vylučuje z rámca svojej 
existencie tie negatívne rozhodnutia, ktoré by popre
li alebo dokonca zničili jeho počiatočné postavenie 
kráľovstva. Morálne napätie, aby sa stalo úplne krá
ľovstvom, ktoré so sebou nesie neustály postoj obrá
tenia, chráni kresťana od akéhokoľvek úpadku. 

Jeho snaha po víťazstve, v zmysle spolupráce s ví
ťazstvom, ktoré Kristus prináša nad pozemským 
systémom protirečiacim zmluve, prináša pre kresťa
na množstvo iniciatív. 
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Prvou z nich je modlitba, ktorej Apokalypsa dáva 
rozhodujúcu úlohu v uskutočnení Božieho kráľov
stva. Modlitby kresťanov, spojené s modlitbami mu
čeníkov (porov. 6, 9-11), vystupujú zo zeme pred 
Božiu tvár a Boh odpovedá svojimi zásahmi v deji
nách (8, 1-5). Modlitba, ktorá je podľa Apokalypsy 
individuálna chvála a chórová oslava, preberá často 
formu náruživej prosby, ktorá je vlastná kresťanovi 
pozornému voči dejinám a ktorý si všíma jednotlivé 
časti - morálne a tie, ktoré patria ku kráľovstvu - kto
ré sa tam uskutočňujú. 

Popri modlitbe, ďalším dôležitým úsilím kresťa
nov je ich svedectvo. Ako neustály nositeľ „Božích 
prikázaní" a „svedectva o Ježišovi" (12, 17; 19, 10) 
sa kresťan stavia s týmito hodnotami na čelo proti 
systému, ktorý nachádza v dejinách a ktorý je proti 
kráľovstvu a proti zmluve. Bude víťazom spolu 
s Kristom a v jeho sile. Spraví to slovom, spraví to 
predovšetkým svojím životom a pripravenosťou obe
tovať svoj vlastný život (porov. Zjv 12, 11). Podľa 
Apokalypsy je kresťan vždy potenciálnym mučení
kom. 

Keď mu to Duch odporúča, kresťan bude môcť 
prevziať úlohu kriticky vypovedať, ktorá je vlastná 
proroctvu, voči systému, ktorý je proti zmluve 
a s ktorým sa musí neustále konfrontovať. Apoka
lypsa zvýrazňuje významné charakteristiky proroka 
(porov. 11, 1-13): predovšetkým musí posilniť svoju 
modlitbu a potom, so silou Ducha, pomenuje agre
sívne protikráľovské a protizmluvné konanie pozem
ského systému. Bude to robiť s neodolateľnou silou 
Božieho slova tak, ako to robili dávni proroci. 

Dokonca sa môže od neho žiadať, aby nasledoval 
Krista do krajnosti, aby sa mu veľkonočné udalosti 
stali vlastnými. Môžu ho teda zabiť, ale aj po smrti 
bude mať rozhodujúci vplyv na dejiny. 

c) „Spravodlivé skutky svätých" (Zjv 19, 8) 

71. Nakoniec, v rámci všetkých týchto činností 
kresťana možno pozorovať jednu kvalifikáciu, ktorá 
priečne prechádza všetkými a je ich spoločným me
novateľom: autor ju nazýva „spravodlivé skutky 
svätých" (19, 8). Ide o tie stopy spravodlivosti a zá
sadnej čestnosti, ktoré svätí svojou už spomenutou 
činnosťou vkladajú do dejín. Tie činnosti, na ktoré sa 
vzťahujú „spravodlivé skutky", všetky prispievajú na 
rozvoj kráľovstva, ale zároveň sa presúvajú aj na stra
nu zmluvy. Autor ich otvorene interpretuje ako 
„kment" (19, 8), ktoré si Cirkev, doteraz snúbeni
ca, oblečie ako svoje svadobné rúcho, keď sa stane 
v eschatologickej fáze nevestou. 

d) Múdroslovná lektúra dejín 

72. Nasledovanie, na ktoré je kresťan povolaný, sa 
javí úzko spojené s dejinnými udalosťami. Aby sa je
ho modlitba, proroctvo, svedectvo a akákoľvek iná 
činnosť mohli stať skutočne priliehavým príspevkom 
pre spravodlivosť, vyžaduje sa od kresťana včasná 
interpretácia úseku dejín, v ktorom žije. V Apokalypse 
je hneď od začiatku prítomný - popri tom, že trvá na 
„uskutočňovaní kráľovstva" - silný tlak v prospech 
interpretačnej lektúry dejín. Podľa Apokalypsy ide 
o rozhodujúci bod celého kresťanského života. Ide 
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o čítanie dejín s prihliadnutím na náboženské prin
cípy a hodnoty, ktoré Boh zjavil a zjavuje a s pri
hliadnutím na konkrétne udalosti. Na získanie inter
pretácie múdroslovného druhu sa konkrétne udalosti 
umiestňujú do rámca náboženských princípov a hod
nôt a nechávajú sa nimi osvietiť. A skutočne, 
Apokalypsa na jednej strane nazýva múdrosťou to, 
čím Boh a Kristus vedú dopredu rozvoj dejín (porov. 
5, 12 a 7, 12) a na druhej strane schopnosť kresťana 
zobrať si z tejto transcendentnej múdrosti v konkrét
nej chvíli konajúc syntézu medzi princípmi a kon
krétnymi faktami a účinnými návrhmi, ktoré z toho 
vyplývajú. Na toto sa zameriava príkaz zmŕtvych
vstalého Krista: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch 
hovorí cirkvám" (2, 7.11.17.29; 3, 6.13.22). Na toto 
sa zameriavajú aj symbolické obrazy obsahujúce 
veľké zjavené náboženské princípy, ktoré sú určené, 
aby schvaľovali a osvetľovali najrozličnejšie historic
ké situácie. Ich interpretácia a aplikácia umožní pri
liehavú a modernú múdroslovnú lektúru dejín. 

Kresťan bude spolupracovať na ďalšom uskutoč
ňovaní kráľovstva a zväčší svoju vzájomnú lásku ku 
Kristovi, typickú pre zmluvu, tým, že bude vkladať 
do dejín orientačným a priliehavým spôsobom k fak
tom svoju modlitbu, svedectvo, proroctvo a ďalšie 
iniciatívy, ktoré mu v každej chvíli navrhne múdro-
slovná lektúra faktov. 

e) Záver 

73. Zmluva podľa Apokalypsy predstavuje Boží 
dar, ktorý sa rozvetvuje v ľudských udalostiach. 
Skrze Krista Boh prechádza dejinami a uskutočňuje 

postupne tú maximálnu vzájomnosť typickú pre no
vý Jeruzalem, ktorá si vyžaduje na uskutočnenie úpl
ný rozvoj kráľovstva. Zmluva a kráľovstvo sa na seba 
navzájom odvolávajú, paralelne sa pohybujú v deji
nách a keď prichádzajú k záveru, tak sa zhodujú. Ak 
pozeráme z uhla bodu príchodu, tak kráľovstvo pred
stavuje plnú realizáciu systému Kristových hodnôt 
v situácii, v ktorej je všetko rovnorodé jemu a Otco
vi. Vyjadrenie tejto situácie medziľudskými termín
mi je vzájomnosť realizovanej zmluvy, chápanej ako 
láska. Dar zmluvy zo strany Boha sa tak v Apoka
lypse javí ako vnútorná sila, ktorá tlačí dopredu celý 
vývoj dejín spásy a vedie ho. 

Eucharistia, syntéza novej zmluvy 

Dar Eucharistie 

74. Ako už bolo spomenuté, perspektíva novej 
zmluvy sa rozvíja u Jeremiáša (31, 31-34; porov. 
Ez 36, 26-28). Boží rozhodujúci zásah: „svoj zákon 
dám do ich vnútra" (31, 33) bude mať za dôsledok, 
že „všetci ma budú poznať" (31, 34). Jeremiáš však 
neoznačuje prostriedok, ktorým Boh uskutoční túto 
zmenu. 

a) Ježišova smrť zakladá definitívnu zmluvu 

U synoptikov a Pavla nachádzame konkrétnu de
termináciu prostriedku, ktorý používa Boh v tejto vnú
tornej činnosti, ktorú ohlásili Jeremiáš a Ezechiel. Keď 
Ježiš, trpiaci Boží služobník (Lk 22, 27; Jn 13, 4-5. 
13-17) anticipuje výrečnými znakmi najvyšší dar, 

128 129 



ktorý sa chystá uskutočniť, tak pri obetovaní kali
cha vlastnej krvi ho označuje ako „moja krv novej 
zmluvy" (Mt 26, 28; Mk 14, 24; porov. Ex 24, 8), 
alebo - podľa vyjadrenia u Lukáša a Pavla - „Tento 
kalich je nová zmluva v mojej krvi" (Lk 22, 20; 
1 Kor 11,25). 

Ježiš tým, že daroval Cirkvi Eucharistiu, daroval 
sám seba a takto určil zmysel svojho utrpenia a zmŕt
vychvstania. Premenil smrť, ľudský skutok, ktorý 
znamená a uskutočňuje úplné rozdelenie, na prostrie
dok veľmi silného zjednotenia. Úmrtie nejakej osoby 
normálne vytvára nenapraviteľný zlom medzi tým, čo 
odišiel a tými, čo zostávajú, zvlášť ak ide o odsúdenie 
na trest smrti. Lenže pri Poslednej večeri dáva Ježiš 
svojej smrti, na ktorú bol odsúdený, opačný zmysel. 
Robí z nej príležitosť a príčinu vrcholnej lásky, pro
striedok spoločenstva s Bohom a bratmi, prostriedok 
na vytvorenie definitívnej zmluvy. 

Slová ustanovenia: „Pite z neho všetci. Toto je 
moja krv novej zmluvy" zjavujú a uskutočňujú túto 
transformáciu zmyslu smrti. Ponúka sa ako pokrm, 
ktorý dáva život, „vyliata krv" alebo samotná smrť, 
ktorá sa nevníma ako nešťastný osud, ale ako „spo
mienka", čiže stála prítomnosť odsúdeného, ktorý 
„znova príde", aby začínajúc „nocou, v ktorej bol 
zradený" (1 Kor 11, 23). Ten, ktorý bol odsúdený, 
bol ustanovený ako ten, ktorý nás súdi, „aby sme ne
boli odsúdení s týmto svetom" (1 Kor 11, 32). 

b) Spoločenská účinnosť eucharistických prvkov 

75. Sviatostný znak zvláštnym spôsobom vyjadru
je spoločenskú účinnosť obety. Ježiš sa transformuje 

na jedlo a nápoj pre ľudí (porov. Jn 6, 53-58). Preto 
nielen svojou obetou sa stáva príjemným Bohu, ale 
forma, ktorou sa to znázorňuje a uskutočňuje pouka
zuje aj na náš úžitok, nakoľko nás uvádza do úzkeho 
spoločenstva s Ježišom a skrze neho s Bohom. 
Hostina „novej zmluvy", v ktorej sa samotný Ježiš 
stáva pokrmom, uskutočňuje aspekt, ktorý zdôraznil 
Jeremiáš: Božia aktivita, ktorou Boh premení ľudí 
„zvnútra". Vyjadreniami „musí sa jesť Kristovo telo" 
a „musí sa piť Kristova krv" sa trvá na úplnej po
dobnosti s ním a najlepším spôsobom sa vyjadruje 
vnútorná Božia činnosť, ktorú predpovedali Jeremiáš 
a Ezechiel. Táto Božia činnosť nie je obmedzená na 
vyvolenú skupinu ľudí, ale všetkých pozvaných dáva 
do vzájomného vzťahu. Ide o pokrm, s ktorým sa 
všetci delia a nikto nie je vylúčený, pretože „telo sa 
vydáva za vás" a „krv sa vylieva za vás". Už každá 
„hostina" v sebe nesie vzájomnú spoločenskú dyna
miku medzi osobami, vzájomné prijatie sa, priateľ
ské a bratské vzťahy. Tým viac eucharistická hostina, 
ktorá nie je výsledkom čisto horizontálneho súhlasu, 
ale svoj pôvod má v Ježišovom povolaní, ktorý vy
lieva svoju krv za všetkých a získava to, čo nikto, ani 
keby boli všetci spolu, nemôže získať: „odpustenie 
hriechov" (Jer 31, 34; Mt 26, 28). 

Táto hlboká skutočnosť Pánovej večere bola taká 
pôsobivá pre vieru, že samotný Pavol, ktorý vždy 
rešpektuje dualitu eucharistických prvkov (1 Kor 
10, 16), zaujatý skutočnosťou, ktorá je taká celistvá, 
že vytvára sviatosť, v istom momente sa koncentru
je iba na jednu z nich: „Kedže je jeden chlieb, my 
mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na 
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jednom chlebe" (1 Kor 10, 17). Toto jedno telo je 
Cirkev. 

Kristus povedal o eucharistickom chlebe: „ Toto je 
moje telo" (i Kor 11, 24) a Pavol vyhlasuje vzhľa
dom na Korinťanov: „Vy ste Kristovo telo" (1 Kor 
12, 27). Jedna skutočnosť bez druhej nejdú a oddeliť 
ich „ nie je požívanie Pánovej večere " (i Kor 11, 20). 

c) Eucharistia, dar 

76. Eucharistia je úplne darom, jedinečným da
rom. V nej Ježiš dáva seba samého, svoju osobu. 
Dáva svoje telo, ktoré obetuje a svoju krv, ktorú vy
lieva. To znamená, že dáva seba samého vrcholným 
skutkom svojho života, presnejšie - v obetovaní 
svojho života dokonalým odovzdaním sa Bohu 
a úplným zaangažovaním sa pre ľudstvo. Ježiš sa dá
va v chlebe a vo víne, ako pokrm a nápoj, čo zname
ná vnútornú zmenu charakteristickú pre novú zmlu
vu (porov. Jer 31, 33). Týmto eucharistickým spoje
ním sa zároveň vstupuje do úzkeho spoločenstva 
s Bohom a s ľuďmi. Nie je možné byť v tomto vnú
tornom a vitálnom spojení s Kristom a potom sa 
správať takým spôsobom, ktorý očividne protirečí 
Ježišovmu chovaniu sa k Bohu a k ľuďom. 

Spoločenské dôsledky Eucharistie 

77. Pavol sa zamýšľa nad povahou a zmyslom sa
motnej Eucharistie a rozvíja kritéria správneho kona
nia, keď sa nachádza zoči-voči nesprávnemu konaniu 
Korinťanov počas eucharistického slávenia. Načrtnutá 
cesta nieje viac zákon a litera, ale osoba, skutok, duch 

- všetko realizované a prítomné v Kristovi. Je ne
správne a protirečiace prijať vo sviatosti úplný 
Ježišov dar, spojiť sa intímne s jeho osobou a s jeho 
telom, čiže so všetkými členmi kresťanskej komuni
ty, a potom sa oddeľovať od nich pohŕdaním a ne-
zdieľaním spoločného života a dobier. 

a) Eucharistia a prijímanie v živote 

Slávenie novej zmluvy sa musí uskutočňovať v pl
nom súlade so životom, aby sa z neho nestala fraška. 
Toto slávenie má morálny rozmer, ktorý sa dotýka 
každodennej skutočnosti. 

Preto treba dobre rozlíšiť chybu Korinťanov. Oni 
nezneuctili Eucharistiu tým, že k nej pristupovali 
akoby nešlo o posvätnú skutočnosť. Ich zodpoved
nosť spočíva v tom, že nebrali do úvahy spoločenské 
dôsledky Eucharistie a osobného prijímania Pána: 
nemôže hovoriť, že má v úcte Pána ten, kto pohŕda 
blížnym, ktorý je s ním tajomne spojený. 

Korinťania prakticky odstraňovali zo zmluvy, kto
rú ponúkol Pán, jej „novosť" tým, že ju dusili v stro
hých ekonomických a spoločenských pohanských 
kategóriách. 

b) Nie pokrm dokonalých, ale liek proti nedoko
nalostiam 

78. Pavol kritizuje rozdelenia medzi Korinťanmi 
a považuje ich za nezlučiteľné s Pánovou večerou, 
ale nevyhlasuje „štrajk Eucharistie". Kto by chcel 
pozastaviť slávenie Eucharistie počas obdobia, keď 
sa cirkevné komunity nenachádzajú v plnej jednote 
a oslobodené od hriechu, nemohol by nikdy obnoviť 
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Kristov príkaz: „Toto robte na moju pamiatku" 
(1 Kor 11, 24.25). Samotný Pavol spája dve skutoč
nosti: „Musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa uká
zalo, kto z vás sa osvedčí" (1 Kor 11, 19). Pavlov text 
určuje vzťah medzi Eucharistiou a morálnym snaže
ním a takto je v kontinuite s mnohými textami 
Starého zákona, ktoré upozorňujú na vzťah medzi 
kultom a etikou (porov, predchádzajúce čísla 35-36). 

Vďaka nedokonalostiam, ktoré sa nachádzajú 
v spoločenstvách, bude Eucharistia neustále upozor
nením a stimulom, aby sme sa neuspokojili s touto 
situáciou. Preto ju Pavol vidí aj ako možnosť, aby 
„každý skúmal sám seba" (1 Kor 11, 28). Plodom 
bude: „Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby 
sme neboli odsúdení s týmto svetom" (11, 32). 
Okrem toho, počas prvej eucharistickej slávnosti, 
ktorú slávil samotný Ježiš, aj on musel vyčítať nedo
statky svojim učeníkom: „Vznikol medzi nimi aj 
spor, kto je z nich asi najväčší" (Lk 22, 24). Dvaja 
učeníci na ceste do Emauz sú zaneprázdnení snami 
o politickom mesiášovi (Lk 24, 21), ale to nebráni 
Ježišovi, aby im vysvetlil Písma a nechal sa spoznať 
pri „lámaní chleba" (24, 35). 

Podľa Pavla výsledkom týchto poľutovaniahod
ných udalostí v Korinte nemá byť zrieknutie sa účas
ti na eucharistických sláveniach. Tieto udalosti sa 
predstavujú ako možnosť na skúmanie svedomia, tak 
individuálneho ako i spoločenského, aby sa formulo
val „imperatív" na nevyhnutné zmeny a aby sa dal 
priestor „indikatívu" Božej sily, ktorá je aktívna 
v novej zmluve, uskutočniť svoje jednotiace dielo 
v Kristovom tele. 

Odhliadnuc od zaťatej uzavretosti, tak individuál
nej, ako i spoločenskej, účasť na Eucharistii bude 
vždy silným pozvaním na obrátenie a najlepším 
spôsobom ako dať novú vitalitu zmluve, ktorá obno
vuje život a mravné konanie v Cirkvi, a od nej celé
ho sveta. 

c) Dynamika Kristovho Ducha 

79. V Eucharistii dáva Ježiš seba samého komuni
te účastníkov vo svojom vrcholnom akte, v úplnom 
darovaní seba Bohu Otcovi a v bezhraničnom záujme 
o hriešnikov. Dávajúc seba samého, Ježiš udeľuje 
svojho Ducha, Kristovho Ducha (Rim 8, 9; Fil 1,19). 
Tento dar si v slobodných bytostiach vyžaduje aktív
ne prijatie, prispôsobenie sa Ježišovmu Duchu, ko
nanie v jeho Duchu. Pavol preto prichádza k nasle
dovnému záveru: „Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha 
aj konajme " (Gal 5, 25). 

Nejde o príkaz daný zvonka, ktorý sa uskutočňu
je vlastnými silami, ale o vnútorný príkaz daný spo
lu s Ježišovým Duchom. Zostáva stálou úlohou otvo
riť sa Ježišovmu Duchu, umožniť mu determinovať 
skutky, nasledovať ho. Duch živý v Ježišovi a daný 
Ježišom zvlášť skrze dar Eucharistie, sa stáva dyna
mickou skutočnosťou vo vnútri sŕdc kresťanov, sa
mozrejme, ak sa títo nepostavia proti jeho pôsobeniu. 

Podľa Pavla, správanie Korinťanov je nebezpečné 
pre centrálny prvok kresťanskej viery, čiže prítom
nosť a činnosť Ducha Svätého v srdciach veriacich. 
Oni uprednostnili staré privilégia a delenia tried pred 
Ježišovým Duchom, ktorý je Duchom lásky a solida
rity. Takto skončili pohŕdaním tými, čo nič nemajú 
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(1 Kor 11, 22). Preto prichádza vážne upozornenie zo 
strany Pavla, ktoré je determinované znepokojeným 
vyjadrením aj voči Galaťanom: „Začali ste Duchom, 
a teraz končíte telom?" (Gal 3, 3). 

Prítomnosť a vnútorná dynamika Ducha však ne-
oslobodzuje kresťanov od vlastných rozhodnutí a tvr
dých námah. Ani Ježiš, vlastník a darca Ducha, nebol 
oslobodený od tvrdého boja, aby zavŕšil svoje dielo 
vykúpenia. Ježišovo konanie musí inšpirovať tých, 
ktorí sa v jeho krvi stávajú účastníkmi novej zmluvy. 

Od daru k odpusteniu 

80. Základom je Boží dar, ktorý začína stvorením, 
manifestuje sa v rôznych vyjadreniach zmluvy a ide 
až po poslanie Syna, zjavenie Boha ako Otca, Syna 
a Ducha Svätého (Mt 28, 19) a v ponuke dokonalého 
a nekonečného spoločného života s Bohom. Dar je 
zároveň pozvaním k prijatiu, implicitne určuje správ
ny spôsob prijatia a uschopňuje na adekvátnu odpo
veď. Predstavením zjavenej morálky sme sa snažili 
poukázať na to, ako Boh sprevádza svoje dary zjave
ním správnej cesty, adekvátneho spôsobu jeho prija
tia. 

Podľa svedectva Biblie však ľudia hneď od začiat
ku neprijímajú Boží dar správnym spôsobom, ne
chcú prijať cestu, ktorú im vyznačuje Boh a upred
nostňujú vlastné pomýlené cesty. Toto sa potvrdzuje 
v celých dejinách ľudstva, v každej ľudskej generácii 
až po ukrižovanie Božieho Syna, odmietanie jeho 
misionárov a prenasledovanie jeho veriacich. Biblia 
je rozprávaním o Božích iniciatívach, ale zároveň aj 

rozprávaním o ľudskej zlobe, slabostiach a sklama
niach. Urgentne sa natíska nasledovná otázka: aká je 
Božia reakcia na tieto ľudské odpovede? Boh dáva 
svoju ponuku len jedenkrát? Ak niekto hneď neprij
me jeho ponuku správnym spôsobom, stráca ju na
vždy a neúprosne bude navždy trpieť oddelený od 
Boha, prameňa života? 

V tejto situácii nám biblické knihy ukazujú, ako 
sa k daru pridáva odpustenie. Boh nekoná ako neú
prosný sudca a pomstiteľ, ale sa zľutúva nad svojimi 
padnutými stvoreniami. Pozýva ich k ľútosti a obrá
teniu a odpúšťa ich viny. Toto je fundamentálny 
a rozhodujúci údaj zjavenej morálky, aby nevytvori
la strohý a neflexibilný moralizmus. Tento dôležitý 
údaj poukazuje na to, že garantom zjavenej morálky 
je Boh, plný milosrdenstva, ktorý nechce smrť hrieš
nika, ale aby sa obrátil a žil (porov. Ez 18, 23.32). 

Prezentujeme základné údaje tejto priaznivej 
a spásnej situácie, v ktorej sa k daru pridáva odpus
tenie a ktorá je jedinou nádejou hriešneho človeka. 
Starý zákon obsiahlo potvrdzuje Božiu disponova
nosť na odpustenie. To potom nachádza svoj vrchol 
v Ježišovom poslaní. 

Božie odpustenie podľa Starého zákona 

81. Hriech a vina, ľútosť a odčinenie majú veľmi 
dôležitú úlohu v každodennom živote Božieho ľudu. 
To jasne vidno v dôležitých biblických rozpráva
niach o pôvode zla vo svete (Gn 2-4; 6-9), o izrael
ských vzburách (Jer 31;Ez 36) a o uznaní Božej vlá
dy zo strany celej zeme (Iz 45, 18-25). Jasne o tom 

136 137 



svedčí aj veľmi bohatý slovník o hriechu a odpuste
ní, ako i presne rozpracovaný rítus na odčinenie hrie
chov. Napriek tomu nie je jednoduché pochopiť dy
namiku procesu, ktorým sa obnovuje vzťah medzi 
Bohom a jeho národom podľa antropologických 
a teologických rozmerov. Tieto sú totiž veľmi odliš
né od dnešných moderných konceptov. 

a) Dva základné predpoklady 

Teraz ukážeme dva dôležité počiatočné koncepty. 
V prvom rade: vina a odpustenie sa nepohybujú 
v rámci rétoriky právnickej obžaloby a odpustenia 
dlhu. Práve naopak, ide o skutočný fakt. Zlé skutky 
produkujú neporiadok v kozme. Sú proti poriadku 
stvorenia a môžu sa vyvážiť jedine skutkami, ktoré 
obnovujú poriadok sveta. Na druhom mieste, tento 
koncept prirodzeného spojenia medzi príčinou a ná
sledkom poukazuje na Božiu úlohu v odpustení: 
Boh nie je prísnym veriteľom, ktorý dáva do poriad
ku dlhy, ale láskavý Stvoriteľ, ktorý dáva ľudské by
tia do stavu, že sú ním samým milované a zároveň 
napráva škody, ktoré spravili vo svete. Tieto dva 
predpoklady sú v protiklade s právnickým chápaním 
hriechu a odpustenia v našej kultúre. Treba ich však 
brať do úvahy, inak sa stratí kľúč, ktorým je možné 
pristúpiť k ohlasovaniu Božieho milosrdenstva. 
Ontologické chápanie odčinenia sa odzrkadľuje 
v niektorých metaforických vyjadreniach ako: Boh „do 
morských hlbín zahodí všetky naše viny" (Mich 7, 19), 
„úplne zmy zo mňa moju vinu" (Ž 51, 4), „vykúpi 
Izraela zo všetkých jeho neprávostí" (Ž 130, 8). 

b) Kňazská tradícia 

Podrobná teológia o odpustení bola vypracovaná 
v kňazských kruhoch, zvlášť vo forme, ktorá sa na
chádza v knihách Levitikus a Ezechiel a predovšet
kým cez vyjadrenie „zakrytie (kapper) hriechov". 
Kniha Levitikus predstavuje legislatívu kultu, kde 
ide o rôzne obety, ktoré zodpovedajú rôznym hrie
chom a nečistote (Lv 4-7). Veľký rítus predstavuje 
Deň zmierenia, keď sa obetuje Pánovi býk ako obeta 
za hriechy ľudu a baránok sa vyženie do púšte. Tento 
baránok nesie na sebe neprávosť Izraela (Lv 16). 
Zákon, ktorý hovorí o tejto slávnosti sa nachádza 
presne v strede piatich Mojžišových kníh a riadi 
hlavné kultové aktivity, ktoré boli ustanovené, aby 
bola možná neustála prítomnosť Pána medzi svojím 
ľudom v stane na púšti (porov. Ex 40). 

Pre kňazskú tradíciu je podstatné, aby sa obrad 
zmierenia nepredstavoval ako prostriedok, ktorým sa 
získava Božie milosrdenstvo v takom zmysle, že ne
jaká ľudská aktivita môže nariadiť jeho vôli odpustiť 
alebo ju zaväzuje odpustiť. Tieto obrady, naopak, 
predstavujú vonkajší znak Pánovho odpustenia (krv 
ako záruka života: porov. Gn 9, 4). 

Samotné zmierenie je teda čistá iniciatíva Pánovej 
transcendentnej láskavosti voči kajúcemu hriešniko
vi, ako to vysvetľuje Levitikus: „Lebo v ten deň sa 
budete zmierovať a očisťovať; očistíte sa od všetkých 
svojich hriechov pred Pánom" (Lv 16, 30). 
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c) Charakteristiky odpustenia 

Na základe tohto kňazského učenia treba chápať 
mnohé vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú na rôznych 
miestach Biblie a vzťahujú sa na zmierenie ľudských 
bytí s Bohom. Je to jedine Pán, ktorý odpúšťa hriechy 
(Ž 130, 8). Jeho milosrdenstvo zahŕňa celý Izrael 
(Ez 32,14) aj nehodné pokolenie na púšti (Ex 34,6-7), 
jeho mesto Jeruzalem (Iz 54, 5-8) a aj ostatné národy 
(Joz 3, 10). Odpustenie je vždy nezaslúžené. Svoj 
pôvod má v Božej svätosti, vlastnosti, ktorá odlišuje 
Pána od všetkých pozemských bytí (Gn 8,21; Oz 11,9). 
Božie odpustenie znamená obnovenie stvorenia 
(Ž 51, 12-14; Ez 36, 26-27) a nesie zo sebou život 
(Ez 18, 18-23). Toto odpustenie bolo stále ponúknu
té Izraelu (Iz 65,1-12) a môže sa znehodnotiť jedine ne
prijatím zo strany ľudu a vrátiť sa k Pánovi (Jer 18, 8; 
Am 4, 6-13). Podľa Desatora prikázaní je Božia 
trpezlivosť voči hriešnikom taká nesmierna, že siaha 
až po tretiu a štvrtú generáciu, čakajúc, že zanechajú 
nesprávne cesty (Ex 20, 5-6; Nm 14, 18). Okrem 
toho, Božím odpustením sa končí každý trest (Iz 40, 
1-20; Joz 3, 10), ktorého cieľom nie je nič iné, len aby 
sa hriešnik vrátil k nemu: „Či môžem mať záľubu 
v smrti hriešnika? - hovorí Pán, Boh - a či nie v tom, 
aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?" (Ez 18, 23; 
porov. Iz 4). 

Božie odpustenie podľa Nového zákona 

82. Knihy Nového zákona spoločne potvrdzujú 
ako centrálnu pravdu, že Boh uskutočnil odpustenie 
skrze Ježišovu osobu a jeho dielo. Predstavíme toto 

posolstvo trochu viac v Evanjeliu podľa Matúša a po
tom trochu kratšie v niektorých iných spisoch 
Nového zákona. 

a) Ježiš, Vykupiteľ z hriechov (Matúš) 

Evanjelista Matúš zdôrazňuje zvláštnym spôso
bom, že Ježišovo poslanie spočíva v úlohe vykúpiť 
svoj ľud z ich hriechov (1, 21), povolávať hriešnikov 
(9, 13) a získať odpustenie hriechov (26, 28). 

Jozef, ktorého pred samotným Ježišovým narode
ním informuje Pánov anjel o Máriinej situácii a jeho 
úlohe, dostáva poslanie: „dáš mu meno Ježiš; lebo 
on vyslobodí svoj ľud z hriechov" (Mt 1, 21). Základ
ným a programovým spôsobom je menom Dieťaťa 
vyjadrené aj jeho hlavné poslanie. K menu „Ježiš" 
(hebrejsky „Jeshua" alebo „Jehoshua") sa zvyčajne 
pridáva význam „Pán vykúpi". Tu sa dar vykúpenia 
špecifikuje ako odpustenie hriechov. V Žalme 130, 8 
ten, ktorý sa modlí, vyznáva: „ On sám vykúpi Izraela 
zo všetkých jeho neprávostí". Od tohto momentu 
Boh pôsobí a odpúšťa hriechy skrze Ježišovu osobu. 
Ježišov príchod a poslanie sa sústreďujú na odpuste
nie a potvrdzujú nepopierateľným spôsobom, že Boh 
odpúšťa. V dvoch veršoch, ktoré nasledujú, Matúš 
oznamuje naplnenie Písma, ktoré hovorí: „Dajú mu 
meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami" 
(1, 22-23). Ježiš oslobodzuje od hriechov, odstraňuje 
to, čo ľudí oddeľuje od Boha a zároveň uskutočňuje 
obnovené spoločenstvo s ním. 

V stretnutí s ochrnutým Ježiš explicitne uskutočňu
je túto svoju úlohu. Chorého neuzdravuje hneď, ale 
vľúdne a jemne mu hovorí: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa 
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ti hriechy" (Mt 9, 2). Niektorí zákonníci, ktorí tam 
boli, si uvedomili vážnosť toho, čo sa stalo a spoloč
ne obvinili Ježiša, že sa rúhal, že si privlastnil to, čo 
patrí jedine Bohu. Voči týmto námietkam, Ježiš trvá 
na svojej autorite a ako potvrdenie tejto svojej autority 
uvádza samotné uzdravenie: „Ale aby ste vedeli, že Syn 
človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy..." (Mt 9, 6). 
S týmto stretnutím sú spojené povolanie mýtnika 
Matúša (9, 9) a hostina, na ktorej je Ježiš s mnohými 
mýtnikmi a hriešnikmi. Voči námietke zo strany fari
zejov, sa Ježiš predstavuje ako lekár a ako vyjadrenie 
milosrdenstva chceného Bohom. Svoje poslanie, kto
ré mu zveril Boh, definuje nasledovným spôsobom: 
„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov" 
(Mt 9, 13). Aj v tomto prípade cieľom odpustenia, 
ako to Ježiš vyjadruje aj v slovách adresovaných 
chorému hriešnikovi, v povolaní na nasledovanie 
a v spoločnom stolovaní, je spoločenstvo. 

Nakoniec, počas Poslednej večere, keď podáva 
učeníkom kalich, hovorí: „Pite z neho všetci: toto je 
moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých 
na odpustenie hriechov" (Mt 26, 28). Takto zjavuje, 
akým spôsobom získava pre svoj ľud vykúpenie z ich 
hriechov. Vyliatím vlastnej krvi, čiže obetovaním 
vlastného života potvrdzuje novú a definitívnu zmluvu 
a získava odpustenie hriechov (porov. Hebr 9, 14). 
Skutky, ktoré Ježiš žiada od svojich učeníkov, čiže 
jesť jeho telo a piť jeho krv, sú zárukou ich spojenia 
s ním a cez neho s Bohom. Je to jednota, ktorá bude 
dokonalá a nepominuteľná na hostine v Otcovom 
kráľovstve (Mt 26, 29). 
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b) Ježišovo vykupiteľské poslanie v ostatných spi
soch Nového zákona 

83. V krátkosti poukážeme na Evanjelium podľa 
Jána, List Rimanom, List Hebrejom a Apokalypsu. 
Môže nás prekvapiť skutočnosť, že takmer vždy na 
začiatku týchto listov sa dáva do pozornosti Ježišovo 
poslanie, ktoré sa vzťahuje na odpustenie hriechov. 

Keď sa Ježiš prvýkrát objavuje na verejnosti, Ján 
Krstiteľ ho predstavuje nasledovným spôsobom: 
„Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta" (Jn 1, 
29). Svet a celé ľudstvo sú presiaknuté hriechom; 
Boh poslal Ježiša, aby oslobodil svet od hriechu. 
Motív, ktorý zapríčinil poslanie Syna zo strany Otca 
je jeho láska voči hriešnemu svetu: „ Veď Boh tak mi
loval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby ne
zahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, 
ale aby sa skrze neho svet spasil" (Jn 3, 16-17). Aj 
v úvode Prvého Jánovho listu sa konštatuje: „Krv 
Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu" 
(1 Jn 1, 7) a pokračuje: „Ak vyznávame svoje hrie
chy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy 
a očistí nás od každej neprávosti. Ak hovoríme, že 
sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás 
jeho slovo" (1 Jn 1, 9-10). 

Pavol sa zaoberá odpustením udeleným Bohom 
a uskutočneným Ježišom zvlášť v Liste Rimanom: 
„ Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú 
ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením 
v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostrie
dok zmierenia skrze jeho krv..." (Rim 3, 23-25). Pre 
všetkých viera v Ježiša vytvára prístup k odpusteniu 
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ich hriechov (porov. Rim 3, 26) a k zmiereniu 
s Bohom (porov. Rim 5, 11). Aj podľa Pavla je Božia 
láska voči hriešnikom motívom poslania Božieho 
Syna: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že 
Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici" 
(Rim 5, 8). 

Úvod Listu Hebrejom opisuje pozíciu Ježiša, skr
ze ktorého Boh hovoril definitívnym spôsobom 
(Hebr 1, 1-4) a spomína rozhodujúci skutok jeho 
poslania: on uskutočnil „očistenie od hriechov" 
(Hebr 1, 3). Týmto spôsobom sa poukazuje na to, čo 
je hlavnou témou celého listu. 

V úvodnej časti Apokalypsy sa Ježiš oslavuje ako 
„ten, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil 
od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu 
a svojmu Otcovi" (Zjv 1, 5-6). To sa opakuje vo veľ
kom, slávnostnom, radostnom a univerzálnom obra
de, ktorý je zasvätený Baránkovi a vyjadruje sa v no
vom speve: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej peča
te, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil 
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil 
si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú 
kraľovať na zemi" (Zjv 5, 9-10). Táto jedinečná osla
va a radosť má príčinu v skutočnosti, že obeta Ježiša 
Baránka je jedinečný vykupiteľský a spásny čin, 
ktorý zmieruje stratené ľudstvo s Bohom, vedie ho 
zo smrti do života a nesie ho z temnôt beznádeje 
do šťastnej a svetlej budúcnosti v jednote s Ježišom 
a Bohom. 

Nakoniec pripomíname skúsenosť dvoch hlavných 
apoštolov, Petra a Pavla. Obidvaja zakúsili veľmi vážne 
pochybenie: Peter trikrát zaprel skutočnosť, že pozná 

Ježiša a že je jeho učeníkom (Mt 26, 69-75 a parale
ly), Pavol ako prenasledovateľ prvých veriacich 
(1 Kor 15, 9; Gal 1, 13; Fil 3, 5-6); obidvaja si boli 
veľmi dobre vedomí svojej viny. Petrovi (1 Kor 15, 5; 
Lk 24, 34; Jn 21, 15-19) a Pavlovi (1 Kor 9, 1; 15, 8) 
sa zjavil zmŕtvychvstalý Kristus. Obidvaja sú omilos
tení hriešnici. Obidvaja skúsili rozhodujúci a životný 
zmysel odpustenia hriechov. Ich následné ohlasova
nie Božieho odpustenia skrze Ježiša Krista, ukrižo
vaného a zmŕtvychvstalého, nie je len teória alebo 
milé slovo, ale svedectvo ich vlastnej skúsenosti. 
Poznajúc nebezpečenstvo zatratenia, dostali zmiere
nie a stali sa hlavnými svedkami Božieho odpustenia 
v osobe Ježiša. 

c) Cirkevné prostredníctvo na vyjadrenie Božieho 
odpustenia 

84. Do širšieho obrazu moci, ktorá bola zverená 
Petrovi (Mt 16, 19) a ďalším učeníkom, ktorí majú 
v Cirkvi zodpovednosť (Mt 18, 18) sa začleňuje po
slanie „odpúšťať hriechy"; toto poslanie sa predsta
vuje v kontexte zoslania Ducha Svätého, ktorého 
znázorňuje pôsobivé gesto zmŕtvychvstalého Pána, 
ktorý dýchol na apoštolov (Jn 20, 22-23). Tam, 
v centre Veľkonočnej udalosti, sa rodí to, čo Pavol 
nazýva „služba zmierenia" a komentuje: „Veď 
v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľu
ďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia" 
(1 Kor 5, 19). Tri sviatosti sú explicitne v službe od
pustenia hriechov: krst (Sk 2, 38; 22, 16; Rim 6, 1-11; 
Kol 2, 12-14), služba odpustenia (Jn 20, 23) a, pre 
chorých, pomazanie zverené „kňazom" (Jak 5,13-19). 
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Eschatologický cieľ, 
inšpiratívny horizont morálneho konania 

85. Eschatologický cieľ je v Novom zákone pred
stavený ako posledný stupeň spojenia s Bohom, na 
ktorý je človek povolaný, aby ho dosiahol. Zo strany 
Boha vytvára dar, ktorý zahŕňa jeho transcendentnosť 
a uskutočňuje sa skrze Krista. Zo strany človeka, kto
rý je jeho objektom, vyžaduje ochotu prijať ho a ce
lé svoje morálne konanie v terajšom pozemskom 
živote postaviť v rámci horizontu budúceho naplne
nia života v dokonalom spojení s Bohom. 

V oblasti celého Nového zákona nachádzame 
o tom stopy. Avšak eschatologické spojenie s Bo
hom, ako aj jeho prijatie zo strany človeka, sa na
chádzajú predovšetkým u Pavla a v Apokalypse. 

Uskutočnené Božie kráľovstvo 
a Boh všetko vo všetkých: Pavlovo posolstvo 

86. Pavol, ako sa javí v jeho listoch, ktoré sa mu 
pripisujú, vidí posledný cieľ človeka ako východisko 
dynamizmu života, ktorý sa začal prvým prijatím 
evanjelia a krstom. Zavŕšením tohto života je byť 
s Kristom. 

a) Dar večného života 

Pavol dáva večný život, hneď od jeho začiatku, do 
vzťahu ku Kristovi: „Boží dar je večný život v Je
žišovi Kristovi, našom Pánovi" (Rim 6, 23). Vzťah 
ku Kristovi sa upresňuje ako zrastanie - závislosť 
a účasť - so zmŕtvychvstaním: „... aby sme tak, ako 

bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, 
aj my žili novým životom" (Rim 6, 4). 

Účasť na vzkriesenom živote sa uskutočňuje už 
teraz: kresťan nasleduje a neustále rastie vo vývoji 
svojej aktuálnej existencie a plnosť dosiahne v escha-
tologickej fáze. 

Čo sa týka tohto života, ktorý oživuje kresťana, je 
tu ešte jeden aspekt, ktorý treba zdôrazniť: závislosť 
od Ducha. Duch zakladá v kresťanovi nový život 
v Kristovi, dáva mu rast, privádza ho do plnosti. Ako 
si môžeme predstaviť túto plnosť? Pavol nám na to 
ponúka niekoľko významných návrhov. 

Hovorí napríklad o živote v neporušiteľnosti, v slá
ve, sile, v duchovnom tele namiesto našej terajšej 
situácie ktorá predchádza eschatologickú (7 Kor 15, 
42-44). Zdôrazňuje, že po zmŕtvychvstaní „bude no
siť obraz nebeského Adama" (1 Kor 15, 49). 

Ďalší Pavlov text, ktorý nás posúva z prítomného 
do eschatologického času, je zakončenie „cesty lásky" 
(7 Kor 12, 31b; 14, la), ktoré nachádzame v 7 Kor 13, 
8-13. Láska, ktorou teraz milujeme, „nikdy nezanik
ne" (7 Kor 13, 8). Na eschatologickej úrovni zaniknú 
viera a nádej, ale láska náležite väčšia, zostane a udá 
tón celému eschatologickému životu. 

Ohľadom Božieho života ako účasti na Kristovom 
zmŕtvychvstaní je ešte zvlášť dôležitý a významný 
úryvok: ide o 7 Kor 15, 20-28. Pavol najskôr v pred
chádzajúcej časti vysvetlí neodlučiteľné spojenie me
dzi Kristovým zmŕtvychvstaním a zmŕtvychvstaním 
kresťanov. Na základe toho jestvuje jedno veľké 
zmŕtvychvstanie, Kristovo, ktoré sa rozprestiera a vy
háňa konáre vo forme života a vitality v jednotlivých 
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kresťanoch. Po tomto vysvetlení, sa Pavol snaží spres
niť niektoré detaily. Predovšetkým tu je, v zdieľaní 
zmŕtvychvstania, poriadok, ktorý treba uskutočniť: 
najskôr Kristus, ktorý už vstal z mŕtvych, a ktorý vy
tvára prvotinu žatvy, ktorá postupne dozrieva. Ale po 
Kristovi prídu „tí, čo patria Kristovi" (1 Kor 15, 23). 

Plná účasť na zmŕtvychvstaní sa uskutoční „pri 
jeho druhom príchode" (1 Kor 15, 23). Pavol sa 
pozerá na tento druhý príchod zo svojej prítomnosti 
a naznačuje, používajúc apokalyptický slovník, čo sa 
stane. Bude tam činnosť vlastná Kristovi, zameraná 
na nastolenie jeho kráľovstva vo svete. To so sebou 
prinesie víťazstvo nad všetkými prvkami, ktoré sú 
proti kráľovstvu, sú temné a nejednotné a konkreti
zujú sa vo svete, až po „posledného nepriateľa... 
smrť" (1 Kor 15, 26). Potom Kristus odovzdá „Bohu 
a Otcovi" (1 Kor 15, 24) uskutočnené kráľovstvo, 
ktoré spolu s ním vytvárajú všetci ľudia, ktorí majú 
plnú účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Takto sa dosiah
ne konečný bod celých dejín spásy: Boh „ všetko vo 
všetkých" (1 Kor 15, 28), v dokonalej jednote s nimi, 
ako to je už teraz, všetko prítomné a zjednotené so 
zmŕtvychvstalým Kristom. 

b) Morálne aspekty 

87. Tento vznešený cieľ má svoje morálne aspek
ty, ktoré majú vplyv na ľudské konanie. 

Kresťan si musí predovšetkým uvedomiť, že už te
raz nesie v sebe ten život, ktorý bude potom naplno 
rozkvitať. Kristus v ňom už teraz vstáva z mŕtvych 
skrze nový život, ktorý mu dáva. 

Duch Svätý, ktorý je v ňom, mu dáva tento nový 
život a riadi ho. On je „závdavkom nášho dedičstva" 
(Ef 1, 14). Toho dedičstva, ktoré dosiahneme vtedy, 
keď prídeme do cieľa. Každé upevnenie života a rast 
v láske sú krokom v tomto smere. 

Ako dôsledok, kresťan musí pozerať na svoju ko
nečnú budúcnosť ako na bod, ktorý ho inšpiruje. 
Medzi prítomnosťou, v ktorej sa nachádza a posled
ným cieľom je kontinuita života v raste. 

Rast v Kristovom živote nesie v kresťanovi presné 
rozhodnutia a Pavol na to neúnavne upozorňuje: 
„ Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a ži
jete Bohu v Kristovi Ježišovi" (Rim 6, 11). Celý ten
to rast je zameraný na to, aby Kristus odovzdal 
kráľovstvo Otcovi. Kráľovstvo, ktorého súčasťou bu
de aj samotný Kristus. Avšak, účasť na budúcom krá
ľovstve má už teraz svoje požiadavky. Pavol, potom 
ako vymenoval „skutky tela" (Gal 5, 19-21), pridá
va: „ O tomto vám vopred hovorím, ako som už po
vedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie 
kráľovstvo" (Gal 5, 21). Z toho vyplýva, že kresťan, 
pozerajúci na svoju eschatologickú budúcnosť, bude 
každý deň rásť v láske, ale zároveň si bude dávať po
zor na všetky tie prvky, ktoré sú proti kráľovstvu, 
ktoré ho môžu zviesť z cesty. 

Konečný bod Apokalypsy: 
vzájomnosť s Kristom a Bohom 

88. V Apokalypse je učenie o eschatológii vysvet
lené originálnym spôsobom. To, čo je u Pavla usku
točnené kráľovstvo a „Boh všetko vo všetkých", sa 
opisuje antropologickými termínmi: mesto, ktoré sa 
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stáva nevestou. Tým mestom je nový Jeruzalem. Aby 
sa ním stalo, sú dve etapy. 

a) Snúbenica a nevesta - nový Jeruzalem 

V prvej časti mesto, ešte ako snúbenica, prekraču
je prah a stáva sa nevestou (Zjv 21, 1-8). V kontexte 
všetko obnovené Kristovými hodnotami - „ nové ne
bo a nová zem" - Jeruzalem „zostupuje z neba od 
Boha ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha" 
(Zjv 21, 1-2). 

Príprava nevesty, ktorá sa už skončila, niesla so 
sebou postupný rast v „prvotnej láske" (Zjv 2, 4). 
Tento rast nevesta uskutočnila tak prijatím 
Kristových príkazov, ktoré ju stále viac kvalifikujú 
ako kráľovstvo (Zjv 2, 2-3), ako i „skutkami spra
vodlivosti" (Zjv 19, 8), ktoré vedela uskutočniť v de
jinách. 

Prekročením tej hranice, keď sa stala nevestou, 
stala sa aj „ženou". To je druhá etapa. Autor 
Apokalypsy vyjadruje a vrýva do pamäti svojimi naj
lepšími zásobami symbolizmu novú situáciu, ktorá 
sa takto determinuje (Zjv 21,9; 22, 5). Na jednej stra
ne sa snúbenica, ktorá sa stala nevestou, predstavuje 
ako tá, ktorá je schopná rovnakej lásky voči Kristovi. 
Nový Jeruzalem sa javí ako nevesta prinesená 
Kristovi, pripravená je kontaktom s transcendentnos-
ťou Boha v nebi, odkiaľ prichádza. Dokonca nesie na 
sebe Boží dotyk, ktorým je láska. Celá je preniknu
tá svojou novosťou. Na druhej strane, samotný 
Kristus je ako ten, ktorý sa snaží dať svojej neveste 
to najlepšie, čo on sám vlastní: zaplavuje ju svetlom 

a dáva jej svetlo. Jeho jas je „podobný najdrahšiemu 
kameňu akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu" 
(Zjv 21, 11). Robí z nej otvorené mesto pre všetky 
národy. Mesto má „dvanásť brán a na bránach dva
násť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov sy
nov Izraela". Základ tvoria „dvanásti Baránkovi 
apoštoli" (Zjv 21, 14). On mu dáva stabilitu a vytvá
rajú podľa rozmerov svojej lásky (porov. Zjv 21, 16 
a Ef 3, 18-19). Predovšetkým ho dáva do bezprost
redného kontaktu s Bohom (Zjv 21, 18). Do živého 
kontaktu, ktorý je symbolizovaný veľkým a dostatoč
ným množstvom vzácnych kameňov (Zjv 21, 19). 
Zaplavuje ho „ riekou vody života, čistej ako krištáľ, vy
tekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu" (Zjv 22, 1). 
Ani Kristus, ani nevesta si nemôžu dávať väčší vzá
jomný dar. 

b) Uskutočnené Božie kráľovstvo 

89. Ale je tu ešte aj ďalší aspekt. S novým Jeruza
lemom „Baránkovou nevestou" (Zjv 21, 9) sa plne 
uskutočňuje „kráľovstvo nášho Pána a jeho Poma
zaného" (Zjv 11, 15). Zjednotenie medzi nevestou 
a kráľovstvom povzbudzuje autora Apokalypsy, aby 
to vyjadril v jednom z naj slávnostnejších doxologic-
kých obradov v knihe (19, 6-8): 

„Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohú
ci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu 
slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho ne
vesta sa pripravila. A smela sa obliecť do čistého, 
skvúceho kmentu ". 
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Kráľovstvo pričlenené k eschatologickej Kristovej 
(Baránkovej) svadbe je kráľovstvo, ktoré je už usku
točnené a vlastní sa nevysloviteľným spôsobom hľa
diac Bohu z tváre do tváre: „Budú hľadieť na jeho 
tvár a na čele budú mať jeho meno... bude im žiariť 
Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov" (Zjv 22, 
4-5). To so sebou nesie plné uskutočnenie vzájom
nosti zmluvy, ktorá celá ide cez Krista a uskutočňuje 
sa dosiahnutím toho stupňa, ktorým nevesta rovnako 
miluje Krista. V tomto kontexte Kristus daruje svojej 
neveste priamu skúsenosť s Bohom, ktorá sa prežíva 
v plnej vzájomnosti. V novom Jeruzaleme už nie je 
potrebný chrám, ktorý by to uľahčoval: „Ale chrám 
som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, vše
mohúci Boh a Baránok" (Zjv 21, 22). 

c) Zodpovedná spolupráca 

90. Ako sme videli, autor Apokalypsy trvá na zod
povednej spolupráci kresťana, aby tento mohol prijať 
eschatologický dar. Až osemkrát dáva do vzťahu ví
ťazstvo, ktoré musí dosiahnuť kresťan v spolupráci 
s Kristom, so samotnou odmenou, ktorú mu dá 
Kristus na „konci vekov" (porov. Zjv 2, 26; porov. 2, 
7.11.17.28; 3, 5.12.21). V mene Ducha sa vyhlasujú 
za blažených tí, ktorí zomreli v Pánovi, lebo „ich 
skutky idú s nimi" (Zjv 14, 13). A skôr, ako ukáže 
nový Jeruzalem zdôrazňuje, bohoslužbou v pôsobi
vej scéne, sudcovské hodnotenie, ktoré sa bude konať 
pre všetkých ľudí „podľa ich skutkov" (Zjv 20, 13). 

Aby niekto mohol byť súčasťou nového 
Jeruzalema, vyžaduje sa, aby zvíťazil: „kto zvíťazí, 

zdedí toto" (Zjv 21, 7). Víťazstvo sa dosahuje preko
naním osobných ťažkostí a predovšetkým spoluprá
cou na víťazstve, ktoré zmŕtvychvstalý Kristus priná
ša v dejinách do systémov, ktoré sú proti kráľovstvu 
a proti zmluve. 

Vo vzťahu so vstupom do nového Jeruzalema sa 
zdôrazňuje v záverečnom liturgickom dialógu 
(Zjv 22, 6-22) na jednej strane požiadavka, aby sa 
kresťania neustále očisťovali: „blahoslavení sú tí, čo 
si vypierajú rúcha" (Zjv 22, 14) a na druhej strane sa 
potvrdzuje trest vylúčenia uložený nemravníkom 
(Zjv 22, 15). 

Záver 

91. Obidve koncepcie - Pavlova a Apokalypsy -
sa zhodujú v tom, že predstavujú kresťanom dvojpó-
lovú perspektívu. Na jednej strane veľmi rázne posú
vajú kresťanský pohľad z prítomnosti do budúcnosti, 
k plnosti života, ktorý nás očakáva. Na druhej strane, 
ustavične upozorňujú na prítomnosť a neustálu sna
hu, ktorá sa vyžaduje, aby sa v budúcnosti mohla 
uskutočniť plnosť života. 
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DRUHÁ ČASŤ 

NIEKTORÉ BIBLICKÉ KRITÉRIÁ 
MORÁLNEJ R E F L E X I E 

ÚVOD 

92. Prvá časť tohto dokumentu si dala za úlohu 
určiť nosné antropologické a teologické prvky, ktoré 
sú vo Svätom písme základom pre morálnu úvahu. 
Zároveň mala ukázať hlavné morálne dôsledky, ktoré 
z nich vyplývajú. 

Druhá časť začína aktuálnou problematikou. 
Dnešný človek, tak jednotlivec, ako i celá spoloč
nosť, sa každý deň dostáva do konfrontácie s veľmi 
delikátnymi morálnymi problémami, ktoré sa rozvo
jom vied o človeku na jednej strane a globalizáciou 
komunikácie na strane druhej, neustále predkladajú 
takým spôsobom, že dokonca aj veriaci nadobúdajú 
postupne presvedčenie, že istoty, ktoré platili včera, 
akoby už dnes neplatili. Stačí myslieť len na množ
stvo spôsobov, ktorými sa pristupuje k násiliu, tero
rizmu, vojne, emigrácii, rozdeľovaniu bohatstva, reš
pektovaniu prírodných zdrojov, k životu, práci, sexu
alite, výskumu na poli genetického inžinierstva, 
rodine, alebo spoločenskému životu. Voči tejto kom
plexnosti problematiky bolo v posledných desaťro
čiach v morálnej teológii pokušenie posúvať bokom 
časť učenia alebo celé Sväté písmo. Čo robiť, keď 
Biblia nedáva komplexnú odpoveď? A ako integrovať 
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biblické údaje, keď na vypracovanie morálnej odpo
vede na tieto otázky sa treba obrátiť na vedomosti 
teologickej úvahy, rozumu a vedy? Toto bude teraz 
náš projekt. 

Ide o delikátny projekt aj pre skutočnosť, že bib
lický kánon sa predstavuje ako komplexný celok 
inšpirovaných textov: kolekcia kníh, ktoré pochá
dzajú od rôznych autorov a z veľmi rozdielnych his
torických období, predstavujúcich mnohé teologické 
naliehavosti, ktoré predstavujú morálne otázky alebo 
im čelia vo veľmi rozličných spôsoboch. Niekedy 
v rámci legislatívnych textov alebo predpisujúcich 
prejavov. Niekedy v rámci rozprávaní, ktoré majú za 
cieľ zjaviť tajomstvo spásy alebo predstavujú kon
krétne príklady morálneho života, tak pozitívne, ako 
i negatívne. Okrem toho, plynutím času sa pomáha 
rozličnému vývoju a očisteniu morálnej citlivosti 
a motivácii. 

Toto všetko poukazuje na potrebu definovať meto
dologické kritériá, ktoré umožňujú odvolávať sa na 
Sväté písmo v morálnej oblasti. Zároveň treba pa
mätať na teologické obsahy, komplexnosť literárnej 
kompozície a nakoniec na kánonickú dimenziu. 
V tomto ohľade treba zvlášť pamätať na to, ako Nový 
zákon čítal Starý, aplikujúc čo najprísnejšie, nakoľko 
je to možné, kategórie kontinuita, diskontinuita a vý
voj, ktoré poznačujú vzťahy medzi dvoma Zákonmi. 

93. Pri výklade, keď na základe Svätého písma 
osvetľujeme, pokiaľ môžeme, ťažké morálne rozhod
nutia, rozlišujeme dve základné kritériá (zhoda s bib
lickou víziou o ľudskom bytí a zhoda s Ježišovým 

príkladom) a šesť ďalších viac špecifických (zbližova
nie, protiklad, vývoj, spoločenský rozmer, cieľ, rozlí
šenie). V každom jednom prípade vyhlasujeme krité
rium a potom ukazujeme, na základe textov alebo tém, 
ako sa kritérium zakladá na jednom alebo druhom 
Zákone a aké návrhy odporúča pre dnešnú dobu. 

Dve základné kritériá zohrávajú dvojitú úlohu, 
ktorá je podstatná. Predovšetkým slúžia ako most 
medzi prvou časťou (základné osi) a druhou (meto
dologické cesty) a teda zabezpečujú celkovú kohe-
renciu argumentácie. Ďalej uvádzajú a určitým 
spôsobom pričleňujú šesť špecifických kritérií. Z ce
lého Svätého písma je možné dedukovať aspoň šesť 
základných návrhov, ktorými sa dosiahnu solídne 
morálne pozície, ktoré sa opierajú o biblické zjave
nie: 1) otvorenosť voči rozličným kultúram a teda ur
čitý etický univerzalizmus (zbližovanie); 2) nemeni
teľný postoj proti nezlučiteľným hodnotám (proti
klad); 3) proces očisťovania morálneho svedomia, 
ktorý sa nachádza v obidvoch Zákonoch a zvlášť ide 
od jedného k druhému (vývoj); 4) korigovanie ten
dencie uzavrieť morálne rozhodnutia len do čisto pri
vátnej alebo individuálnej sféry, tendencia, ktorá 
je prítomná v dnešnej kultúre (spoločenský rozmer); 
5) otvorenosť absolútnemu cieľu sveta a dejín, ktorá 
je schopná do hĺbky poukázať na predmet a motivá
ciu morálneho konania (cieľ); 6) a nakoniec veľmi 
pozorná determinácia, podľa jednotlivých prípadov, 
relatívnych alebo absolútnych princípov a morálnych 
prikázaní Svätého písma (rozlíšenie). 

Čitateľ si určite uvedomuje, že nemôže očakávať, 
že sa bude hovoriť o všetkých problematických 
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morálnych otázkach. Vybrali sme určitý počet prípa
dov, ktoré hoci nie sú úplne vyčerpávajúce, objasňujú 
čo najplodnejší spôsob alebo spôsoby ozrejmenia 
morálnej úvahy založenej na učení Svätého písma. 
Ide teda o to, aby sa poukázalo, aké sú body, ktoré po
núka Božie zjavenie, aby nám pomohlo dnes v deli
kátnom procese správneho morálneho rozhodnutia. 

Základné kritériá 

94. Na objasnenie dvoch všeobecných kritérií 
nám poslúžia dva základné texty, ktoré sme dali do 
pozornosti v úvode tohto dokumentu, Desatoro 
a blahoslavenstvá, ktoré majú charakter základu, tak 
na úrovni literárnej ako i teologickej. 

Prvé základné kritérium: 
zhoda s biblickou predstavou o človeku 

95. Na základe skutočnosti, že mnohé etické ob
sahy Svätého písma je možné nájsť v iných kultúrach 
a že veriaci nemajú monopol na dobré skutky, bolo 
vyhlásené, že biblická morálka nie je skutočne origi
nálna a že mnohé osvietenia na tomto poli treba hľa
dať v oblasti rozumu. 

Vysvetlenie kritéria 

Podľa slov kardinála Josepha Ratzingera: „originál
nosť Svätého písma v oblasti morálky nespočíva v ex
kluzivite predložených obsahov, ale v očistení, v roz
hodnutí a vývoji toho, čo okolitá kultúra predkladala". 

Špecifický prínos Písma je dvojitý: 1) „kritické po
súdenie toho, čo je naozaj ľudské, pretože nás pripo
dobňuje Bohu, a očistenie od toho čo ľudské nie je"; 
2) „včlenenie do nového kontextu, ktorý dáva nový 
zmysel, a tým je kontext zmluvy". Inými slovami, 
novosť Biblie „spočíva v prisvojení si ľudského prí
spevku, ale premenením ho vo svetle Zjavenia, ktoré 
vrcholí v Kristovi, ponúkajúc nám tak autentickú 
cestu života". To je originálnosť a zároveň aj aktuál
nosť pre našu dobu, v ktorej komplexnosť problémov 
a zrútenie sa niektorých istôt si vyžadujú nové pre
hĺbenie prameňov viery. „Bez Boha nemožno vytvo
riť žiadnu etiku. Aj Desatoro, ktoré je určite morál
nou osou Svätého písma a ktoré je také dôležité 
v dnešnej medzikultúrnej rozprave, sa nemôže chá
pať predovšetkým ako zákon, ale ako dar: evanjelium 
je a môže sa plne pochopiť v perspektíve, ktorá kul
minuje v Kristovi; nie je to teda skutočnosť defino
vaných príkazov uzavretých do seba, ale dynamika 
otvorená k stále väčšiemu prehĺbeniu". (Il rinnova-
mento delia teologia morale: prospettive del Vatica-
no II e di Veritatis splendor, in: Camminare nella 
luce: Prospettive della teologia morale apartire da 
Veritatis splendor, ed. L. Melina a J. Noriega, Roma, 
PUL, 2004, 39-40 a 44-45). 

Vskutku, Biblia ponúka cenný horizont na objas
nenie všetkých morálnych otázok, aj tých, na ktoré 
nedáva priamu a úplnú odpoveď. Presnejšie, keď tre
ba stanoviť morálny úsudok, treba si položiť pre
dovšetkým dve otázky. 

1. Determinovaný morálny postoj je v súlade s teo
lógiou Zjavenia, čiže v súlade s pohľadom na človeka 
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a jeho dôstojnosť ako bytie, ktoré je stvorené na 
„Boží obraz" (Gn 1, 26) v Kristovi, ktorý je sám, 
v nekonečne silnejšom zmysle „obrazom neviditeľ
ného Boha" (Kol 1, 15)? 

2. Je v súlade s teológiou zmluvy, čiže v súlade 
s víziou o ľudskom bytí povolaného, tak kolektívne, 
ako aj individuálne, na intímne spoločenstvo s Bo
hom a na spoluprácu na efektívnom budovaní nové
ho ľudstva, ktoré má svoje zavŕšenie v Kristovi? 

Biblické údaje 

96. Ako je možné toto všeobecné kritérium apli
kovať konkrétne? Desať Božích prikázaní, istý druh 
základu prvého Zákona, nám poslúži ako príklad. 
Už v prvej časti sme navrhli „axiologické" čítanie 
Desatora (čiže, aby sa čítalo pozitívnymi termínmi). 
Teraz vám vyberáme dva príklady, aby sme ukázali 
akým spôsobom Zákon na Sinaji otvára potenciálne 
bohatý morálny horizont, ktorý je schopný opodstat
niť primeranú morálnu úvahu, ktorá zodpovedá veľ
kosti dnešnej morálnej problematiky. Dve vybrané 
hodnoty sú život a manželstvo. 

a) Život 

„Nezabiješ" (Ex 20, 13; Dt 5, 17). Na základe 
negatívnej formulácie tento zákaz zahŕňa nekonanie: 
neuskutočniť atentát proti životu (v tomto prípade ide 
o ľudský život). Ježiš rozširuje a završuje pole zákazu: 
neurážať „svojho brata" hnevom a potupnými slovami 
(Mt 5, 21-22). Možno teda zabiť to, čo je človeku 

najcennejšie. A možno to spraviť bez použitia zbraní. 
Jazyk sa môže stať smrtonosnou zbraňou (Jak 3, 8-10). 
A taktiež aj nenávisť (1 Jn 3, 15). 

b) Manželstvo 

97. „Nescudzoložíš" (Ex 20, 14; Dt 5,18). Pôvod
né prikázanie bolo zamerané predovšetkým na spo
ločenský cieľ: zabezpečiť stabilitu pre kmeň a rodinu. 
Cieľ - treba to upresňovať? -, ktorý ani dnes nestra
til na svojej aktuálnosti a dôležitosti. Aj v tomto prí
pade Ježiš rozširuje zákaz až po vylúčenie každej 
žiadosti, aj keď neúčinnej, manželskej nevernosti. 
Dokonca Mojžišova možnosť rozvodu sa stáva 
Ježišovými slovami takmer nemožná (Mt 5, 27-32). 

Orientácie pre dnešok 

a) Život 

98. Premiestnenie príkazu do axiologického kata
lógu ho otvára ešte širším perspektívam. 

1) Predovšetkým - to možno vidieť už v Ježišovej 
reči - toto premiestnenie zaväzuje usmerniť samotný 
koncept na „ochranu života". Hodnota sa nevzťahuje 
len na telo; ona sa vo svojej programovej otvorenos
ti dotýka všetkého, čo sa týka ľudskej dôstojnosti, 
spoločenskej integrácie a duchovného rastu. 

2) Hoci by sa vzťahovala len na biologickú úro
veň, chráni človeka pred každým pokušením pri
vlastňovať si moc nad životom, tak nad vlastným, 
ako i nad životom ostatných ľudí. Práve preto Cirkev 
chápe prikázanie Svätého písma „nezabiješ" ako 
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absolútnu výzvu dobrovoľným spôsobom nepro
vokovať smrť ľudského bytia, nech ide o hocikoho, 
embrya alebo plodu, hendikepovanej osoby, chorého 
v poslednom štádiu jeho choroby, jedinca, ktorý sa 
považuje za sociálne alebo ekonomicky neužitočné
ho. V tom istom zmysle sa vysvetľujú aj výhrady, 
ktoré má Cirkev voči genetickej manipulácii. 

3) V priebehu dejín a rozvojom miest Cirkev do
konca zmiernila svoj pohľad na trest smrti a vojnu 
v mene kultu ľudského života, ktorý sýti bez presta
nia meditujúc nad Svätým písmom a ktorý má stále 
absolútnejší charakter. To, čo podporuje tieto navo
nok radikálne postoje, je stále to isté základné antro
pologické poznanie: dôstojnosť človeka stvoreného 
na Boží obraz a podobu. 

4) Voči globálnej ekologickej problematike našej 
planéty morálny horizont hodnoty „rešpektovania 
života" môže ľahko prekročiť záujmy len o ľudský ži
vot a môže byť základom pre obnovenú úvahu o rov
nováhe živočíšnych a rastlinných druhov so všetkými 
možnými odtieňmi. Príbeh o stvorení sveta by nám 
mohol byť ponukou. Prvému ľudskému páru sú, pred 
spáchaním dedičného hriechu, zverené štyri úlohy: 
byť plodnými, rozmnožovať sa, naplniť zem a pod
maniť si ju. Preto Boh tomuto prvému páru určuje ve
getariánsky režim (Gn 1, 28-29). Noe, nový Adam, 
ktorý zabezpečí znovu zaľudnenie zeme po potope, 
nedostáva viac prvé tri úlohy, čo relativizuje jeho 
moc. Boh mu dáva moc nad zvieratami a rybami, na
priek tomu mu prikazuje, aby sa zdržiaval krvi, kto
rá je symbolom života (Gn 9, 1-4). Táto etika, ktorá 
rešpektuje život, sa zakladá na skutočnosti dvoch 

tém biblickej teológie: základná „dobrota" celého 
stvorenia (Gn 1, 4.10.12.18.21.25.31) a rozšírenie 
povedomia o zmluve takým spôsobom, že zahŕňa 
všetky stvorenia (Gn 9, 12-16). 

Čo v biblickom myslení do hĺbky vysvetľuje po
dobné rešpektovanie života? Nič viac a nič menej 
ako jeho božský pôvod. Dar života pre celé ľudstvo je 
symbolicky opísaný ako gesto „vdýchnutia" zo stra
ny Boha (Gn 2, 7). Dokonca, tento nekončiaci vdych 
je vo všetkých stvoreniach, on napĺňa celý vesmír 
(Múd 12, 1; 1, 7). 

b) Manželstvo 

99. Samozrejme, vyjadrenie v negatíve (vyhýbať 
sa, zdržiavať sa, nerobiť) nevyčerpáva etické pole, 
ktoré sa vzťahuje na manželský pár. Otvorený morál
ny horizont z prikázania sa bude vyjadrovať v termí
noch osobnej, vzájomnej a solidárnej zodpovednosti: 
napríklad obidvom prináleží, aby neustále obnovova
li svoj pôvodný sľub; aby si všímali psychológiu 
partnera, jeho životný rytmus, jeho vkus, duchovnú 
cestu (1 Pt 3, 1-2.7), pestovali vzájomný rešpekt, 
praktizovali navzájom jeden voči druhému lásku 
a podriadenie (Ef 5, 21-22.28.33), riešili konflikty 
alebo rozdielne názory, rozvíjali harmonické vzťahy; 
manželskému páru ako takému prináleží mať zodpo
vednú snahu v oblasti pôrodnosti, spoločenského 
príspevku, ktorý by mali brať aj ako duchovné vyža
rovanie. Aj samotný obrad uzatvárania sviatosti kres
ťanského manželstva predpokladá podstatne dyna
mický projekt, ktorý sa môže uskutočniť len raz 
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a platiť však stále: stále sa má stávať sviatostným pá
rom, ktorý potvrdzuje a symbolizuje vo svete často 
krátkodobých a povrchných vzťahov neodvolateľnosť 
a plodnosť záväzku Božej lásky voči ľudstvu 
a Kristovej lásky voči Cirkvi. 

Takto sa chápe, prečo Cirkev vo svojej snahe byť 
úplne verná Božiemu slovu, vždy zvelebovala veľ
kosť páru muža a ženy, tak v jeho základnej dôstoj
nosti „Božieho obrazu" (stvorenie), ako aj v jeho 
vzťahu vzájomnej snahy pred Bohom a s ním (zmlu
va). Preto keď Cirkev neustále ohlasuje dôležitosť 
a svätosť manželstva, nerobí tak preto, aby ohlasova
la morálne prikázania, ale preto, lebo chce neustále 
a neúnavne poukázať na plný zmysel manželskej 
skutočnosti podľa Božieho plánu. 

Druhé základné kritérium: 
zhoda s Ježišovým príkladom 

Vysvetlenie kritéria 

100. Ďalšie základné kritérium sa takpovediac 
koncentruje ešte viac na srdce morálky vlastnej kres
ťanstvu: nasledovanie Ježiša, nedosiahnuteľného prí
kladu dokonalej zhody medzi slovami a skutkami 
a zhody s Božou vôľou. Nie je potrebné, aby sme sa 
vrátili k tomu, čo bolo povedané v prvej časti o na
podobňovaní a nasledovaní Krista. Pre náš uhol po
hľadu ide o veľmi dôležité témy. Ježiš je pre veriacich 
jedinečný zdroj dokonalého správania. Z tohto dô
vodu sa v oblasti morálneho rozhodnutia predkla
dá nasledovný problém: Ježišovo správanie treba 
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považovať za normu správania, ideál, ktorý sa dá 
viac alebo menej dosiahnuť, prameň inšpirácie alebo 
jednoduchý orientačný bod? 

Biblické údaje 

101. Aj v tomto prípade sa opierame o základný 
text, ktorý orientuje a anticipuje ohlásenie novej 
zmluvy v prvom evanjeliu. 

a) Blahoslavenstvá (Mt 5, 1-12) 

Blahoslavenstvá hneď od začiatku umiestňujú 
morálku do účinného obzoru. Na prvý pohľad para
doxným spôsobom potvrdzujú základnú dôstojnosť 
ľudského bytia tým, že hovoria o osobách, ktoré ne
majú šťastie a ktoré Boh ochraňuje privilegovaným 
spôsobom: chudobní, utláčaní, tichí, hladní, prena
sledovaní; oni sú „Božími synmi" (v. 9), dedičmi 
a obyvateľmi „nebeského kráľovstva" (v. 3.10). Ježiš 
predstavuje vo svojej rozhodnosti typ „chudobného" 
(Mt 8, 19; porov. 2 Kor 8, 9; Fil 2, 6-8), „tichého 
a poníženého" (Mt 11, 29) a „prenasledovaného pre 
spravodlivosť". 

b) Následok blahoslavenstiev 

Je zrejmé, že nemožno čítať blahoslavenstvá a ne
brať do úvahy celú Ježišovu reč, ktorú samotné blaho
slavenstvá uvádzajú. Táto reč predstavuje základnú 
perspektívu o morálnom živote a napriek rozdielnosti 
formy a úmyslu predstavuje paralelu k Desatoru. 
V kompozícii prvého evanjelia ide o prvú, najdlhšiu 
a programovú Ježišovu reč, z ktorej hneď možno 

165 



vidieť, čo to znamená byť verným Božím synom vo 
svete. Predstava o „spravodlivosti, ktorá presahuje" 
(sloveso perisseuein pleion) vytvára pozadie tejto re
či (Mt5, 20; porov, aj 3, 15; 5, 6.10; 6, 1.33; 23, 23). 

Ježiš nielen zjavuje túto vyššiu spravodlivosť, ale 
zároveň je jej vzorom. Základný princíp sa vyjadru
je v 5, 17-20. V úvodnej fráze možno vidieť program 
pre celé evanjelium: „Nemyslite si, že som prišiel 
zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zru
šiť, ale naplniť". Ježišova osoba, jeho činnosť a náu
ka predstavujú plné zjavenie toho, čo chcel Boh 
skrze Zákon a Prorokov a zároveň ohlasujú blízku 
prítomnosť Božieho kráľovstva. Z určitého uhla po
hľadu, táto dlhá reč vrcholí vo vyjadrení: „Vy teda 
buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" 
(5, 48). Takto je idea o človeku stvorenom na „Boží 
obraz a podobu" vrátená a prenesená do špecificky 
morálneho registra. Boh sám je vzorom každého 
konania (teleios, „dokonalý" v zmysle „úplný", „za
vŕšený"). Odtiaľto pochádza povzbudenie: „Hľadajte 
najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť" (6, 3) 
a snažte sa plniť „ vôľu môjho Otca, ktorý je na nebe
siach" (7, 21). A Kristus je dokonalým vzorom tejto 
dokonalej morálky (porov. Mt 19, 16-22). 

Orientácie pre dnešok 

102. Nakoľko je normatívna radikálnosť, ktorú 
Ježiš vteľuje vo svojom živote a smrti? 

1. Je zrejmé, že nemožno pod zámienkou blahosla-
venstiev idealizovať akúkoľvek formu ľudskej biedy. 
Ani nie je možné, aby sa na základe blahoslavenstiev 

povzbudzovalo k pasívnemu postoju voči prenasle
dovaniu, akoby jediné východisko bolo očakávanie 
večnej budúcnosti. Na jednej strane je pravda, že 
Cirkev, na základe Ježišovho príkladu, adresuje 
trpiacim slová útechy a povzbudenie: ak sa obnoví 
základ semitského termínu „blahoslavený", nachá
dza sa tam myšlienka „kráčať priamo" (hebrejský 
koreň 'šr), ktorý napovedá, že chudobní a prenasle
dovaní sú už teraz na ceste smerom ku kráľovstvu. 
Na druhej strane, v tom istom texte táto myšlienka 
nie je odtrhnutá od morálnych požiadaviek. 
Vyjadrujú sa čnosti, ktoré treba uskutočňovať: obno
vuje sa tak predstava o „hľadaní chudoby" v nábo
ženskom a morálnom zmysle, ktorý vyjadroval už 
prorok Sofoniáš (Sof2, 3). 

2. Povzbudenie uskutočňovať takú spravodlivosť, 
ktorá prevyšuje spravodlivosť zákonníkov a farizejov 
(porov. Mt 5, 20) zahŕňa v kresťanskom poriadku to, 
že každá morálna norma sa umiestňuje do dynamic
kého obrazu synovského vzťahu. Ježiš vo svojej reči 
dáva dôraz na tento vzťah a šestnásťkrát hovorí 
o Bohu nazývajúc ho „Otcom" z hľadiska ľudí a iba 
na záver ho prvýkrát nazýva „mojím Otcom, ktorý 
je na nebesiach" (Mt 7, 21). Napríklad preberá tri 
tradičné vyjadrenia hebrejskej zbožnosti: milodar, 
modlitba a pôst (6, 1-18); v každom prípade, správa
nie Ježišovho učeníka musí vychádzať z vnútorného 
spojenia s Bohom a musí sa vyhýbať každej vypočí
tavosti, hľadania výhod alebo ľudskej chvály. Reč po
kračuje zameraním pozornosti na vzťah lásky medzi 
Bohom a učeníkom. Z toho vyplýva zodpovednosť, 
ktorá prináleží učeníkovi žiť evanjelium. Ak sa to 
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nestane, vytvára sa prekážka pre základnú skutoč
nosť života podľa Božej vôle ako to Ježiš učil a člo
vek sa vystavuje nešťastným dôsledkom. Texty, ktoré 
hovoria o súde sú tiež samotnými upozorneniami 
pred hroznými dôsledkami, ktoré plynú zo zlého ko
nania. Konkrétne cez sériu metafor sa čitateľ dostáva 
do konfrontácie vo svojich rozhodnutiach s alternatí
vou: úzka alebo široká brána, úzka alebo široká ces
ta, praví alebo falošní proroci, dobrý alebo zlý strom, 
múdry alebo hlúpy staviteľ domu (7, 13-27). 

3. Akým spôsobom môže kresťanský čitateľ apli
kovať na seba špecifické a radikálne morálne učenie 
reči na vrchu, začínajúc blahoslavenstvami? Čo sa 
týka tohto argumentu, v dejinách kresťanstva sa ob
javili dve základné otázky. Predovšetkým, komu sú 
adresované blahoslavenstvá? Všetkým, alebo len ne
jakej vybranej časti? A ako interpretovať prikázania? 

A skutočne, v nasledovaní Ježiša sú učeníci pobá
daní, aby si zaužívali spôsob konania, ktorý už teraz 
odráža budúcu skutočnosť kráľovstva: vyjadrovať sú
cit, neodplácať násilie, vyvarovať sa sexuálneho zne
užívania, podniknúť cesty zmierenia a lásky aj voči 
nepriateľom. Ide o dispozície a skutky, ktoré už teraz 
odzrkadľujú samotnú Božiu „spravodlivosť" a cha
rakterizujú nový život, ktorý sa vedie v Božom krá
ľovstve. Medzi tým všetkým zastávajú centrálne 
miesta zmierenie, odpustenie a bezpodmienečná lás
ka. Tieto zároveň dávajú orientáciu pre celú etiku 
reči na vrchu (porov. 22, 34-40). 

Ježišova náuka a príklad teda nemožno vidieť ako 
nedosiahnuteľný ideál, hoci odráža to, čo charakterizu
je Božích synov a dcéry iba v plnosti kráľovstva. 

Ježišom dané orientácie majú hodnotu skutočných 
morálnych príkazov: poskytujú základný smer, ktorý 
učeníka vedie k hľadaniu podobných spôsobov, aby 
svoje konanie prispôsobil hodnotám a základným 
víziám evanjelia, aby mohol žiť vo svete lepšie v oča
kávaní kráľovstva, ktoré prichádza. Ježišova morálna 
reč a príklad vytvárajú teologické a kristologické zá
klady morálneho života a povzbudzujú učeníka, aby 
žil v súlade s hodnotami Božieho kráľovstva, ktoré 
Ježiš zjavuje. 

Záver o základných kritériách 

103. Ak je potrebné z hľadiska kresťanskej morál
ky spraviť úsudok o nejakom spôsobe konania, je 
vhodné sa hneď spýtať: nakoľko je toto konanie 
zhodné s biblickou predstavou o ľudskom bytí? 
Nakoľko je inšpirované Ježišovým príkladom? 

Špecifické kritériá 

104. Po zavŕšení tejto začiatočnej cesty, aplikácia 
špecifických kritérií, stále vychádzajúca z biblických 
textov, by mala doplniť obraz vhodnej metodológie, 
ktorá sa používa pri uvažovaní o morálnych problé
moch. 

Usporiadanie týchto kritérií sa opiera o nasledov
né postrehy: 1) Zhoda: Biblia preukazuje otvorenosť 
voči prirodzenej morálke hlásaním veľkého počtu 
zákonov a morálnych orientácií. 2) Protiklad: Biblia 
má veľmi jasný postoj v boji s protihodnotami. 3) Vý
voj: Biblia dosvedčuje cibrenie svedomia vzhľadom 
na určité body morálky, najskôr v Starom zákone 
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a potom na základe Ježišovho učenia a vo svetle veľ
konočných udalostí. 4) Spoločenský rozmer: Biblia 
dáva veľmi silný dôraz na spoločenský rozmer celej 
morálky. 5) Cieľ: Biblia vytvára nenahraditeľnú mo
tiváciu na dosiahnutie morálnej dokonalosti tým, že 
dáva základ nádeji, ktorá sa zakladá na očakávaní 
kráľovstva (Starý zákon) a veľkonočnom tajomstve 
(Nový zákon). 6) Rozlíšenie: nakoniec Biblia ohla
suje princípy a ponúka príklady mravnosti, ktoré ne
majú rovnakú hodnotu: tu je potrebný kritický prí
stup. 

Dva základné texty, ktoré nám už poslúžili, uka
zujú svojím spôsobom šesť metodologických kritérií, 
ktoré budú predmetom vývoja, ktorý nasleduje. 
1) Zhoda. Niektoré prikázania majú ekvivalenty 
v iných kultúrach tej doby. „Zlaté pravidlo" (Mt 7, 12) 
sa napríklad nachádza tak v pozitívnej, ako i negatív
nej formulácii v mnohých kultúrach. 2. Protiklad. 
Nie-ktoré pohanské zvyky sa odsudzujú: napríklad 
vytváranie si modiel (Ex 20, 4), alebo mnohovravné 
modlitby (Mt 6, 7). 3)Vývoj. Celá Ježišova reč uka
zuje vyššiu spravodlivosť. Takto privádza do plnosti 
úmysel a ducha Zákona (porov. 5, 17) skrze hlbšie 
zvnútornenie, integritu myslenia a konania a skrze 
náročnejšie morálne skutky. 4) Spoločenský rozmer. 
Ježiš podstatne zdokonaľuje spoločenské pohľady 
morálky Desatora; ale aj príkazy, ktoré sa dotýkajú 
osoby, sa zameriavajú v konečnom dôsledku na bu
dovanie spoločenstva; samotné utrpenie, ktoré „bude 
pre nebo" je faktorom spoločenskej súdržnosti (Mt 5, 
11-12). 5) Cieľ. K pozemskej eschatológii Desatora 
(prísľub dlhého života v Ex 20, 12) Ježiš pridáva ako 

základnú motiváciu celého ľudského konania nádej 
na večný život (Mt 5, 3-10; 6, 19-21). 6) Rozlíšenie. 
Odlišné ospravedlnenie sobotného odpočinku kulto
vými termínmi v jednom prípade (Ex 20, 2-11) 
a v druhom spoločensko-historickými termínmi, 
otvára cestu bohatšej morálky s väčším množstvom 
odtieňov o nedeľnom odpočinku a o čase vo všeo
becnosti. Z iného uhla pohľadu zrušenie zvyku roz
vodu (Mt 5, 31-32), hoci bolo autorizované v Tóre, 
dobre ukazuje na rozdiel, ktorý treba spraviť medzi 
večnými zákonmi a tými, ktoré sú viazané na nejakú 
kultúru, čas alebo zvláštne miesto. 

Každé kritérium, tak ako bude vysvetlené, si dovo
ľujeme spojiť s kľúčovým slovom. 1) Zhoda: múdrosť, 
nakoľko ide o ľudskú čnosť, ktorú možno potenciálne 
nájsť vo všetkých kultúrach. 2) Opak: viera. 3) Vývoj: 
spravodlivosť. Viac v biblickom význame, ktorý je 
hlbší a dynamickejší ako v klasickom teologickom 
zmysle (hebrejsky sedeqâ, grécky dikaiosynê). Tento 
biblický zmysel obsahuje hľadanie Božej vôle a cestu 
k dokonalosti (teleiôsis). 4) Spoločenský rozmer: 
bratská láska (agapê). 5) Cieľ: nádej. 6) Rozlíšenie: 
rozvážnosť, ktorá obsahuje nevyhnutnosť overenia 
morálneho súdu, tak objektívnu (exegéza a cirkevná 
tradícia), ako i subjektívnu na základe svedomia 
(syneidêsis) vedeného Duchom Svätým. 

Prvé špecifické kritérium: zhoda 

105. Biblia v mnohých bodoch poukazuje na zho
du medzi svojou morálkou a svojimi zákonmi a mo
rálnymi orientáciami okolitých národov. Mnohými zá
kladnými morálnymi otázkmi, ktoré vzišli z biblickej 
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tradície, sa zaoberali filozofi a moralisti, ktorí nema
li prístup k Božiemu zjaveniu a riešeniam, ktoré 
Biblia predstavovala. Často možno vidieť zhodu aj 
medzi odpoveďami, ktoré sa dávajú na otázky tak vo 
vnútri ako i mimo biblickej tradície. Tu možno ho
voriť o prirodzenej múdrosti, potenciálne všeobecnej 
hodnoty. Táto skutočnosť môže povzbudiť Cirkev 
dnes, aby vstúpila do dialógu s modernou kultúrou 
a morálnymi systémami iných náboženstiev alebo fi
lozofických náuk v spoločnom hľadaní noriem sprá
vania v moderných problémoch. 

Biblické údaje 

106. Tak v Starom, ako i v Novom zákone na
chádzame texty, ktoré poukazujú na túto konvergen
ciu vzhľadom na morálne aspekty. Týmito aspektmi 
sú: pôvod hriechu a zla, isté normy ľudského správa
nia, úvaha nad múdrosťou, morálne povzbudenia 
a zoznamy čností. 

a) Pôvod hriechu a zla 

Základný biblický postoj k ľudskej dôstojnosti 
a ľudskej inklinácii k hriechu je vyjadrený v prvých 
kapitolách Knihy Genezis. Tu Biblia zdieľa mnohé 
morálne predpoklady antického orientálneho prostre
dia, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v epickej bás
ni Mezopotámie Enúma Eliš. Vplyv tejto básne sa pre
javuje v množstve jej starodávnych svedkov. K spo
ločným presvedčeniam patrí to, že vesmír bol stvore
ný jedným osobným božstvom a že v tomto vesmíre 
majú ľudské bytia zvláštne postavenie a privilegovaný 

vzťah s božstvom. V obidvoch literatúrach sa situácia 
človeka opisuje takým spôsobom, že človek nie je 
schopný chovať sa v súlade s prijatými normami. Ide 
o skutočnosť, ktorá spôsobuje smrť. 

Mýty klasickej gréckej drámy si veľmi dobre uve
domujú ľudské zlyhania, ktorých tragika necháva len 
veľmi málo miesta pre nádej a odpustenie. Veľké kla
sické tragédie opisujú nevyhnutné a dlhotrvajúce 
dôsledky týchto zlyhaní a neúprosnú božskú odplatu. 
Tieto presvedčenia sú potvrdené opismi gréckych 
pohrebov, v ktorých prevláda, bez ľútosti, zmysel 
prehry a absurdnosti života, ktorý sa prežil. Z toho 
vyplýva veľmi negatívna analýza situácie, v ktorej sa 
ľudia nachádzajú. 

Analýzy prirodzenosti a ľudských podmienok, 
ktoré sa nachádzajú v úvode Biblie dávajú iný vý
znam ľudskej existencii. Nádej je dôležitá v biblickej 
koncepcii o padnutej ľudskej prirodzenosti. Toto sa 
zakladá na skutočnosti, že Boh zjavenia je Boh, kto
rý miluje, odpúšťa a stará sa o stvorený svet. A kaž
dé ľudské bytie je obrazom a reprezentantom tohto 
Boha. Bez toho, aby sme zastierali alebo ospravedl
ňovali ľudskú inklináciu k hriechu, tieto kapitoly 
dávajú pozitívny zmysel morálke. Príčinou je istota, 
že Boh zasiahne a odpúšťa. 

Hoci sa biblická koncepcia o svete vyjadruje ja
zykom Mezopotámie, jestvujú zvlášť dva biblické 
prvky, ktoré sa nenachádzajú v mezopotámskych 
mýtoch. Ide o Božiu starostlivosť voči ľudstvu a ľud
skú zodpovednosť za pokračovanie stvorenstva. 
Ide o zodpovednosť, ktorá je vyjadrená v úlohe, 
ktorá bola zverená Adamovi, ktorý bol stvorený na 
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Boží obraz. V mezopotámskej koncepcii o svete 
majú ľudské bytia za úlohu slúžiť podľa vôle bohov 
vykonávaním obiet. 

b) Zákony 

107. Aj zákony v Starom zákone (napríklad 
Ex 20-23; Dt 12-26) sa nachádzajú vo veľkých tradí
ciách antického Orientu (napríklad Chammurapiho 
kódex). Zvlášť prekvapujúca je zhoda so zákonnými 
nariadeniami pre jednotlivcov. Presvedčenie, že zá
kon a spravodlivosť a predovšetkým ochrana slabého 
sú nevyhnutnou podmienkou každého spoločenské
ho života, je základom veľkej úcty, ktorú požíval 
zákon v kultúre antického Blízkeho východu. 

Starý zákon sa neobracia na sudcov alebo kráľov, 
ktorí musia udržiavať a zabezpečiť uskutočňovanie 
tejto spravodlivosti. Adresátom je každý člen Bo
žieho ľudu, ktorý musí uznať, že spoločné dobro, 
uskutočňované v duchu solidarity, je srdcom spolo
čenského života. V Biblii sa nenachádza nič, čo by 
zodpovedalo „Všeobecnej deklarácii ľudských práv", 
pretože samotné záväzky, ktoré sú vyjadrené v ta
komto vyhlásení, sa predstavujú nie ako práva prijí
mateľa, ale ako záväzky toho, ktorý koná. Prvoradé 
nie je tak právo osoby, aby sa s ňou zachádzalo kon
krétnym spôsobom, ale povinnosť každého jednotliv
ca správať sa k ostatným ľudom takým spôsobom, 
ktorý vzdáva česť ľudskej dôstojnosti, ktorú dostali 
od Boha, nekonečnej hodnote, ktorá patrí každej ľud
skej osobe v Božích očiach. Biblické zákony často 
nie sú len čisto legálne usmernenia, ale napomenutia 
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a inštrukcie, ktoré kladú oveľa vyššie požiadavky, 
ako by mohol klásť akýkoľvek individuálny zákon 
(napríklad Ex 23, 4-5; Dt 21, 15-17). Nariadenia 
Starého zákona sa nachádzajú na polceste medzi 
spravodlivosťou a morálnosťou a podporujú úmysel 
rozvíjať v ľudskej osobe, vo vzťah s Bohom, svedo
mie, ktoré vytvára základ pre spoločenský život. 
Zvláštnym spôsobom je dôležitá vážnosť, ktorá sa dá
va presvedčeniu, že ľudská dôstojnosť a nezávislosť 
jednotlivca pred Bohom nesmie byť zmenšená žiad
nym ľudským otroctvom (Ex 22, 20-22; 23, 11-12). 
Rovnako dôležitá, a možno ešte dôležitejšia ako 
v antických orientálnych kódexoch, je pozornosť vo
či biednym a slabým. Obidvoje, tak Zákon, ako i pro
roci, dávajú dôraz na to, aby zdôraznili, že ich záuj
my musia byť chránené; so zraniteľným členom ľudu 
sa musí zaobchádzať nielen spravodlivo, ale aj s rov
nakou veľkodušnosťou, akú Boh preukázal Izraelu 
keď bol v Egypte. 

c) Múdrosť 

108. V období vplyvu helenistickej kultúry je 
biblická morálka otvorená, aby sa učila od okolitého 
sveta, zvlášť z učenia prísloví a múdroslovného hnu
tia, ktoré sa rozvíjalo predovšetkým v Egypte. Nie
ktoré biblické zbierky prísloví ukazujú úzky vzťah 
s múdrosťou Amenemopea a Ptah Hotepa, zvlášť 
v oblasti rešpektovania a ochrany slabých a zraniteľ
ných (porov. Prís 22, 17-24). Hoci sa zdá, že všetky 
konklúzie možno dosiahnuť ľudským rozumom, 
Izrael je presvedčený, že pôvod každej múdrosti je 
v Bohu (Jób 28; Sír 24). Zvlášť Kniha Sirachovcova 
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dosahuje integráciu Tóry s ľudskou múdrosťou, pre
tože mudrc „bude svoju vyspelosť prejavovať v múd
rosti a svoju slávu bude zakladať na zákone zmluvy 
s Pánom" (Sir 39, 8). Ani Izrael nie je zbavený skla
mania a diskusií o možných riešeniach problémov 
ako sú prosperita ničomníka a zmysel smrti, ktoré sú 
charakteristické pre helenistické obdobie (Kniha 
Jób; Kaz 3, 18-22). 

d) Pavol a filozofi jeho prostredia 

109. Hodnota prirodzeného zákona, alebo skôr 
schopnosť ľudského svedomia rozlíšiť, čo by sa malo 
spraviť a čo by sa spraviť nemalo, je jasne uznaná 
a ocenená v Rim 2, 14-15. Nie je teda prekvapujúce, 
že corpus paulinum, napriek negatívnemu postoju vo
či pohanskej morálke (napríklad Ef4, 17-32), integru
je niektoré myšlienky, ktoré boli spoločné filozofom 
a morálnym majstrom Pavlových súčasníkov. Naj
známejšia z týchto myšlienok sa nachádza v Rim 7, 
16-24, ktorá pochádza z diela Medea od Euripida. Má 
úzke paralely u Ovídia, Metamorfózy 7, 20-21 (trochu 
neskôr po Pavlovi) a Epikura (Rozhovory 2, 17-19) 
a dotýka sa otroctva ľudských bytí vzhľadom na ich 
návyky a vášne a nedostatky skutočnej slobody. 

Okrem toho, istý počet Pavlových princípov a na
pomenutí, tak pozitívnych ako i negatívnych, sa 
podobá filozofickým školám vtedajšieho gréckeho 
sveta. Podobnosť literárnych druhov poukazuje, že 
Pavol ich použil. Jasne to možno vidieť v Gal 6, 1-10 
a to isté platí aj o iných Pavlových textoch (napríklad 
1 Kor 5, 1). Hoci nemožno povedať, že by Pavol 

robil plagiáty, alebo by patril k nejakej filozofickej 
škole, mnohé jeho postoje a napomenutia sú blízke 
stoikom. Ako filozofi jeho doby (zvlášť stoici) Pavol 
učí, že morálne konanie potrebuje slobodu vášní. Boj 
proti vášňam vskutku nie je témou, ktorú vymyslel 
Nový zákon, alebo Pavol, ale vytvára jednu z „myš
lienok" morálneho učenia vtedajšej doby. Podobným 
spôsobom reč v areopágu v Sk 17, 22-31 predstavu
je Pavla ako slobodne používa myšlienky stoikov 
alebo gréckej všeobecnej filozofie, citujú filozofa 
Aratosa, aby ukázal, že Boh je blízky všetkým ľud
ským bytiam. To isté platí o listoch svätého Pavla, 
v ktorých sa nachádzajú celé zoznamy čností, ktoré 
boli uznávané a ocenené v okolitom svete. Ide o zoz
namy, ktoré majú ekvivalenty u vtedajších mora
listov. Tieto zoznamy vymenúvajú jednoduchosť, 
umiernenosť, spravodlivosť, trpezlivosť, vytrvalosť, 
rešpektovanie sa a čestnosť. 

Pavlova originálnosť spočíva vo vyhlásení, že 
jedine Duch môže prísť na pomoc našej slabosti 
(Rim 8, 3-4.26). Hoci podľa neho jestvujú pevné body 
morálky, nevyhnutné na vstup do Božieho kráľovstva 
(porov. Rim 1, 18-32; 1 Kor 5, 11; 6, 9-10; Gal 5, 19-
21), Pavol si myslí, že nie je potrebný vonkajší kódex 
pre tých, ktorí dosiahnu ovocie Ducha, ktoré je radi
kálne opačné oproti skutkom tela (Gal 5, 16-18). 
Kresťan, ktorého život s Kristom je ukrytý v Bohu 
(Kol 3, 3; porov. Fil 2, 5), je vedený Duchom: „Ak 
žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme" (Gal 5, 25; 
Rim 8, 14). Aj vedenie, ktoré dostal Pavol, sa chápe 
tak, že pochádza od Ducha: „A myslím si, že aj ja 
mám Božieho Ducha" (1 Kor 7, 40; porov. 7, 25). 
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Orientácie pre dnešok 

110. Dnešnú situáciu charakterizuje stále väčší 
pokrok prírodných vied a obrovské rozšírenie moci 
a možností ľudského konania. Vedy o človeku neu
stále zväčšujú poznanie jednotlivcov a ľudských spo
ločností. Masovokomunikačné prostriedky napomá
hajú globalizácii, stále väčšej spojitosti a závislosti 
medzi všetkými časťami sveta. Táto situácia prináša 
so sebou veľké problémy, ale aj obrovské možnosti 
pre ľudské spolužitie a prežitie. Okrem toho sú v mo
derných spoločnostiach mnohé názory, žiadosti, vní
mavosť, návrhy, hnutia a skupiny, ktoré sa snažia, 
aby našli riešenie problémov a viedli správnym 
spôsobom aktuálne možnosti. Kresťania žijú spolu so 
svojimi súčasníkmi v tejto situácii a sú spoluzod
povední s ostanými za hľadanie správnych riešení. 
Cirkev sa nachádza v neustálom dialógu s komplex
nosťou modernej kultúry a participuje na hľadaní 
správnych noriem na vedenie spoločnej situácie. 
Spomenieme niektoré typické oblasti. 

1. Narastajúce povedomie o ľudských právach vied
lo najskôr k zrušeniu otroctva, potom k živému 
zmyslu pre rovnosť všetkých rás a žiada prekonanie 
akejkoľvek formy diskriminácie. 

2. Znepokojenie pre vývoj a šírenie zbraní a pro
striedkov hromadného ničenia pobáda preformulovať 
morálku o konflikte a o vojne a požaduje intenzívnu 
snahu o mier. 

3. Citlivosť na rovnakú dôstojnosť pohlaví vyža
duje prísne prehodnotenie podmienok, ktorým sú 
podriadené ich úlohy, ktoré majú svoj pôvod v kon
cepciách mnohých kultúr, aj dnešných. 
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4. Technická moc človeka, ktorá sa zakladá na ob
javoch prírodných vied, umožnila použitie a zneuži
tie prírodných zdrojov takým spôsobom, akým to prv 
nebolo ani mysliteľné. Veľké rozdiely medzi národ
mi, ktoré sú vďaka ich ekonomickej, vedeckej, tech
nickej, politickej a vojenskej moci, priviedli k mo
hutnej nerovnosti vo využívaní prírodných zdrojov. 
Dnes jestvuje narastajúce povedomie o ekologických 
problémoch a spravodlivosti, ktorá z nich vyplýva. 
Upozorňuje sa na potrebu intenzívnej snahy na 
ochranu prírody, ktorá je spoločným dedičstvom ce
lého ľudského spoločenstva a rovnakej účasti všet
kých národov na tomto dedičstve. 

Biblia neponúka bezprostredné a hotové odpove
de na riešenie týchto a iných problémov. Ale jej po
solstvo o Bohu, Stvoriteľovi všetkého a všetkých, 
o ľudskej zodpovednosti za stvorenie, o dôstojnosti 
každej ľudskej osoby, o zvláštnej starostlivosti voči 
chudobným atď., pripravuje kresťanov na aktívnu 
a plodnú účasť na spoločnom hľadaní, ktorého cieľom 
je dať adekvátne riešenia problémov, ktoré sa pred
kladajú. 

Druhé špecifické kritérium: protiklad 

111. Biblia sa veľmi zreteľným spôsobom stavia 
proti niektorým zaužívaným zvykom alebo normám 
rôznych spoločností, spoločenstiev alebo jednotliv
cov. Toto zavrhnutie je v Starom zákone determino
vané vierou v PÁNA, vernosťou zmluve, ktorou PÁN 
spojil seba samého osobitným spôsobom s Izrael
ským národom. V Novom zákone je determinované 
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vierou v Ježiša Krista, Božieho Syna, v ktorého vte
lení Boh pripojil k sebe definitívnym spôsobom celé 
ľudstvo. 

Biblické údaje 

112. Desatoro, ktorého nariadenia takmer exklu
zívne hovoria o tom, čo nemožno robiť, sa stavia pro
ti určitej sérii skutkov. Po vlastnom predstavení seba 
samého, Boh hovorí s veľkou naliehavosťou: „Nebu
deš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu... 
Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, 
tvoj Boh, som žiarlivý Boh..." (Ex 20, 3-5). 

Veľké množstvo termínov používa Biblia, aby 
označila túto skutočnosť ako hriech. V učení prorokov 
sa hriech stáva veľmi konkrétnou skutočnosťou. 
Napríklad násilie, krádež, nespravodlivosť, využíva
nie, podvod, falošné obvinenie, atď. (Am 2, 6-8; Oz 4, 
2; Mich 2, 1-2; Jer 6, 13; Ez 18, 6-8). V Pavlových 
spisoch sa za špecifické hriechy označujú: klamstvo, 
žiadostivosť, žiarlivosť, hádky, opilstvo, nemravnosť, 
závisť, atď. (porov. Rim 1, 29-31; 1 Kor 5, 10; 2 Kor 
12, 20; Gal 5, 19-21). Hriech je vnímaný predovšet
kým ako narušenie osobných vzťahov, ktoré stavia 
osobu proti Bohu, ale vníma sa aj ako porušenie 
dôstojnosti a práv iných osôb. V centre je však boj pro
ti nevernosti voči Pánovi, Bohu Izraela. Boj proti 
falošným predstavám o Bohu, ktoré sa prejavujú 
v idolatrii, čiže v službe iným bohom. Tento boj sa 
prejavuje v Zákone, je centrálny v aktivite prorokov 
a dokonca je prítomný aj v dobe po návrate zo zajatia. 
Hlavnou Ježišovou úlohou, z istej stránky, je zjaviť 
pravú Božiu tvár (Jn 1, 18). Boj proti odpadnutiu 
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od Boha a proti uprednostňovaniu iných hodnôt 
je prítomný aj u Pavla a v Apokalypse. 

a) Boj prorokov proti idolatrii 

113. V krajine Kanaán sa Izraelský národ dostal 
do konfrontácie s kultom iných bohov. Náboženstvo 
tejto krajiny bolo kozmologické, nakoľko sa oriento
valo na vzťah medzi všeobecným božským poriad
kom a ľudskou odpoveďou. Kanaánčania uctievali 
božstvá, ktorá boli len trochu viac ako zosobnené 
prírodné sily a ich služba bola spojená s vypočítavou 
mytológiou a obradmi, ktoré mali za cieľ zabezpečiť 
plodnosť zeme, živočíchov a ľudských bytí. Zvlášť 
tieto obrady plodnosti boli odsúdené Zákonom a pro
rokmi. Na druhej strane, Boh Izraela nebol vo vnútri 
kozmu, ale prevyšujúci všetky prírodné sily. Eno-
teizmus (forma monoteizmu) bol v stave pripustiť 
počas určitého obdobia existenciu iných bohov. 
Napriek tomu, počas exilu sa stalo zreteľným, že bo
hovia pohanov sú ničím a tak Pán bol považovaný za 
jediného pravého Boha (radikálny monoteizmus). 

Zdá sa, že idolatria bola medzi ľudom rozšírená 
najviac počas vlády kráľa Achaba (1 Kr 16, 29-34). 
V 1 Kr 17-19 sa Eliáš predstavuje ako obnoviteľ mo
noteistickej viery, keď kult Bálovi zabral celé sever
né kráľovstvo. V dramatickej scéne na vrchu Karmel 
medzi Eliášom a Bálovými prorokmi (1 Kr 18,20-40), 
Eliáš vyčíta nekalé správanie ľudu a vyžaduje 
lojálnosť voči Pánovi. 

Aj prorok Ozeáš konštatuje, že základnou príči
nou spoločenských a politických nepokojov je široká 
miera, ktorou sa praktiky kanaánskeho náboženstva 
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infiltrovali do izraelského kultu. Izraeliti primiešali 
do svojho obradu prvky kultu plodnosti Bála (Oz 4, 
7-14; 10, 1-2; 13, 1-3). Úpadok obradu ide ruka v ru
ke s intrigami a zradami v kráľovskom paláci a na 
cestách (Oz 7, 1-7; 8, 4-7) a s kolapsom morálneho 
štandardu (Oz 4, 1-3). Prorok nazýva idolatriu pro
stitúciou (Oz 1-2; 5, 4). 

Kanonickí proroci rozvíjajú spoločný názor na tú
to tému: kult božstvám z vlastnej produkcie, čiže 
ktorý slúži len pre záujmy tých, čo sa klaňajú, má na 
svedomí degeneráciu verejnej a privátnej morálky 
(Am 2, 4-8; Iz 1, 21-31; Jer 7, 1-15; Ez 22, 1-4). 
Sociálna náuka Cirkvi sa môže považovať za tú istú 
líniu, pretože vždy tvrdila, že tie spoločensko-ekono-
mické systémy, ktoré sa domáhajú absolútnej autori
ty a podriaďujú transcendentnú hodnotu ľudských 
bytí, stvorených na Boží obraz, ideologickým skupi
nám, nemôžu produkovať nič iné, ako vyhubenie 
civilizácie. 

Zdá sa, že vyhnanstvo predstavuje zlom v konaní 
Izraela, čo sa týka idolatrie. Tí, čo boli vo vyhnanstve 
pochopili, na základe konfrontácie s polyteistickým 
kultom ich pánov, že jedine Pán je Stvoriteľ a Pán 
všetkého (Iz 40, 12-18.21-26). 

b) Proti núteniu k pohanskému kultu 

114. Počas obdobia Machabejcov sa uskutočnila 
konfrontácia medzi tradičným židovským nábožen
stvom a helenizmom, keď Antiochus IV. viedol poli
tiku agresívnejším spôsobom, ako jeho predchodco
via, aby presadil pohanské náboženstvo (167-164 
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pred Kristom). Išlo o prežitie samotného judaizmu 
a jeho viery v Pána a toto vzbudilo dvojitú reakciu: 
ozbrojenú revolúciu (dve knihy Machabejcov) a pa
sívny odpor. Kniha proroka Daniela bola napísaná 
v prospech tejto druhej, aby posilnila vytrvalosť po
čas prenasledovania. 

Kniha múdrosti odpovedá na mentalitu, ktorá pre
vládala v helenistickom svete tesne pred príchodom 
kresťanskej éry. Bola napísaná pre Židov v diaspóre, 
aby ich chránila pred zvodným vplyvom helenistic
kej filozofie a náboženstva, ako aj pred vplyvom no
vých kultov, ktoré sa šírili v Alexandrii v tom čase. 
Vina uctievačov prírody spočíva v tom, že nespozna
li Boha, Stvoriteľa, v stvorených veciach a v ich krá
se. V ich hľadaní Boha nie sú schopní spraviť posled
ný krok (13, 1-9). Dôsledky idolatrie sú kulty tajom
stvám, ktoré so sebou nesú ich potrestanie (14, 22; 
15, 6). To dokazuje úplnú hlúposť uctievania idolov, 
ktorá je v plnom kontraste s príťažlivosťou zázrakov, 
ktoré vykonal Pán pre svoj ľud. 

c) Pavlov odpor proti pohanskému kultu 

115. Kresťanstvo malo svoj pôvod v židovstve, 
ktoré bolo očistené od idolatrie. V procese expanzie 
sa dostávalo do konfrontácie s pohanstvom rímskeho 
impéria, v ktorom bola veľká rozmanitosť nábožen
ských obradov a aj kult cisára. Pavol sa dostáva do 
konfrontácie s idolatriou v Efeze (Sk 19, 24-41) a za
oberá sa ňou a jej dôsledkami v Rim 1,18-32. Opiera 
sa o kritiku helenistického judaizmu (Múd 13-15) 
a tým predstavuje tradičnú polemiku proti pohanské
mu svetu, potom uvádza židovského diskutéra 
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(Rim 2, 1; 3, 20), aby potom dokázal, že nikto, ani 
Žid ani pohan, nie je spravodlivý pred Bohom bez 
viery v Ježiša Krista (3, 21-26). 

Vlastné zjavenie Boha cez stvorenie by malo viesť 
ľudské osoby k primeranej odpovedi v klaňaní sa 
a vo vzdávaní vďaky. Úmyselné zavrhnutie robiť tak
to, robí ich myslenie prázdnym a ich srdcia temnými 
a vedie ich k falošnej pýche, že sú múdri a k zniče
niu pravého kultu stavaním si obrazov stvorenia 
a klaňaním sa im. Jestvuje vzťah medzi uskutočňo
vaním idolatrie a sexuálnou skazenosťou, ktorá zne-
ucťuje telo, ktoré je nástrojom činnosti, jednoty a ko
munikácie medzi osobami. Takýmto konaním sa 
stráca rozdiel úloh medzi pohlaviami a to je proti 
Stvoriteľovmu plánu. Trestom, ktorému sa vystavuje 
je neudržateľná žiadosť pokračovať v takom skaze
nom konaní. 

Zoznam nerestí, napísaný Pavlom, zahŕňa veľmi 
široké spoločenské vzťahy a ukazuje skazu na indivi
duálnej (Rim 1, 24), medziosobnej (1, 26-27) a širo
kej spoločenskej úrovni (1, 29-31). Ide o skazenosť, 
ktorá preniká a otravuje celý ľudský život. Vytrvanie 
v konaní hriechov a schvaľovanie takého konania 
poukazujú na to, ako sa mnohým osobám stal „nor
málny" a prijateľný tento spôsob konania, ktorý ne
vyhnutne vedie k odlúčeniu od Boha. 

d) Odpor Apokalypsy proti diabolskému systému, 
ktorý je proti Božiemu 

116. Kniha Apokalypsa predstavuje dva veľké 
systémy, ktoré konajú vo svete: Božie kráľovstvo 

sústredené v Ježišovi a v jeho nasledovníkoch, a pro-
tikráľovstvo satana, systém rozšírený v celom rím
skom impériu. Kresťania teda žijú svoju snahu pre 
Krista vnútri pozemského systému, ktorý je diabolský, 
všetko preniká a je proti Bohu. Je koncentrovaný 
v meste Rím s kultom, ktorý sa vzdáva cisárovi a je 
rozšírený v celom jeho veľkom impériu. Keďže cisár 
predstavuje bohov a žiada, aby ho všetci uctievali, 
používa celý štátny aparát a kult cisára na rozšírenie 
svojej diabolskej propagandy, v úplnom kontraste 
s Bohom, do celého impéria. Toto je vyjadrené sym
bolickým jazykom v „šelme, ktorá vystupuje z mo
ra" (13,1), „šelme, ktorá vystupuje zo zeme" (13,11) 
a v „kráľoch zeme" (17, 2.18; 18, 3.9). Ich dielo sa sú
streďuje a je symbolizované mestom Babylon (17,1-7). 

Apokalypsa 17-18 opisuje bohatstvo a prepych 
Babylónie (Ríma) odsúdenej na zánik. Mesto sym
bolizuje celý spôsob života pohanov (17, 3-6) v úpl
nom kontraste s hodnotami kráľovstva. Výsledkom 
bude, že kresťania zaplatia vlastným životom ich sve
dectvo (17, 6). Mesto charakterizuje sebestačnosť 
(18, 7); ide o konzumnú spoločnosť, ktorá je závislá 
od obchodu, a v ktorej sa nachádza každá forma pre
pychu, ale za cenu rozšírenia otroctva (18, 11-13). 
Agresívne koná proti Ježišovi a tým, ktorí mu patria 
(17, 14). Napriek svojej sláve je toto mesto odsúde
né Bohom a padne neočakávane. Jeho pád sa pred
stavuje ako liturgická dráma (18, 9-24) skrze náreky 
kráľov, obchodníkov, námorníkov, aby sa tak zdôraz
nil jeho dramatický pád. Kresťania sú pozvaní, aby 
„z neho odišli" (18, 4), aby tak nemali účasť na jeho 
neprávostiach a na jeho treste. Sú povzbudzovaní, 
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aby sa dištancovali od zlého sveta, ktorý ich obklo
puje a potrebujú „múdrosť", aby im našepkala pozi
tívnu perspektívu (porov. 17, 7.9). Tešia sa, keď vidia 
víťaziť Boha nad svojimi nepriateľmi a pozerajú na 
zúfalstvo zničeného mesta (18, 20-23). 

Toto vzorové posolstvo sa môže aplikovať na všet
kých kresťanov v podobných situáciách a oni sú po
vzbudení, aby sa bránili proti takémuto zákernému 
tlaku, ktorý všetko preniká. To si vyžaduje vedieť čí
tať znamenia čias a rozpoznať „číslo šelmy" (13, 18), 
v istej nádeji, že všetky tieto diabolské systémy sú 
odsúdené na zánik. Iba takýmto spôsobom budú 
kresťania schopní robiť adekvátne rozhodnutia a plá
novať vyspelý a zodpovedný spôsob konania. 

Orientácie pre dnešok 

117. Dnešné pomýlené spôsoby konania, ktoré si 
vyžadujú jasné a presné zaujatie postoja, sa nejavia 
ako idolatria, ktorá uctieva obrazy alebo sochy, ale 
ako idolatria seba samých, či už ide o jednotlivé oso
by, spoločenské skupiny alebo štáty. Sloboda jednot
livca, nakoľko je len možná, alebo všetko zahrnujúca 
moc štátu sa dnes považujú za najvyššie hodnoty. 
Tieto postoje sa opisujú ako sekularizmus, kapitaliz
mus, materializmus, konzumizmus, individualizmus, 
hedonizmus, totalitarizmus, atď. Všetkým týmto je 
spoločný fakt, že ľudský život chápu imanentným 
spôsobom, zredukovaným na tento svet a potláčajúc 
transcendentnosť, odhliadajú od Boha, negujúc ho 
a zanedbávajúc ho, a neuznávajú ho ako pôvod 
všetkého a koniec všetkého. Toto zabudnutie a zane
dbanie voči Bohu sa vyjavuje a treba si ho uvedomiť. 

a) Moderné nedostatky 

Hoci moderné demokratické spoločnosti majú ve
ľa pozitívnych prvkov na kultúrnom, ekonomickom 
a politickom poli, nechýbajú však aj vážne chyby. 
Užívajúc si právo na absolútnu slobodu, ľudské oso
by si myslia, že môžu vykonávať právo na potrat, 
eutanáziu, neobmedzený genetický výskum, homo
sexuálne zväzky a správajú sa tak, ako by boli tvor
cami závislými od vlastného bytia. Konzumnej žia
dostivosti, široko rozšírenej, sa často môže zadosťu-
činiť iba zneužívaním slabších osôb a národov. 
Prehnané hľadanie zisku, podporované modernou 
technológiou, dáva vznik neobmedzenému využíva
niu prírodných zdrojov a minimálne nepriamo útlaku 
iných. Západný svet si užíva vysokej úrovne života. 
Tento blahobyt sa udržiava na úkor chudoby väčšej 
časti celého sveta. 

b) Totalitné tendencie 

118. Teológie o vzťahu Cirkvi a štátu sa počas tra
dície opierali takmer výlučne o List Rimanom 13, 1-7 
(porov. 1 Tim 2, 1-2; Tít 3, 1; 1 Pt 2, 13-17) a dokon
ca autokratické vlády si vyžadovali poslušnosť odvo
laním sa na tento text. Pavol nerobí nič iné, ako vše
obecné konštatovanie o legitímnej autorite. Zakladá 
to na presvedčení, že Boh požaduje poriadok vnútri 
spoločnosti a nie chaos a anarchiu. Aj kresťania sú 
závislí od ochrany zo strany štátu a od širokého 
množstva služieb. Zdieľajú so štátom mnoho hodnôt 
a nemôžu sa vyhýbať civilnej zodpovednosti a účasti 
na spoločenskom živote. 
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Ale po storočí, v ktorom totalitné režimy zničili 
kontinenty a zabili milióny osôb, táto koncepcia 
vzťahu so štátom sa musí doplniť pohľadom, v kto
rom Apokalypsa opisuje diabolský vplyv na štát, kto
rý sa stavia na miesto Boha a všetku moc berie len na 
seba. Takýto štát sa riadi hodnotami, ktoré sú v kon
traste s evanjeliom. Svojich obyvateľov dáva pod tlak 
a vyžaduje úplný konformizmus. Vyhosťuje tých, čo 
nesúhlasia, alebo ich zabíja. Kresťania sú povolaní 
byť „múdrymi", aby mohli čítať znamenia čias 
a mohli kritizovať a odhaľovať skutočnú realitu štátu, 
ktorý sa stal sluhom diabla, ako aj štýl luxusného ži
vota, ktorý musia platiť iní. Sú pozvaní, aby dali 
politiku, ekonomiku a obchod do svetla evanjelia 
a v tomto svetle skúmali konkrétne projekty na fun
govanie spoločnosti. Kresťania nemôžu vyjsť z času, 
v ktorom žijú a preto musia nadobudnúť vlastnú 
identitu, ktorá ich urobí schopnými žiť svoju vieru 
v trpezlivej vytrvalosti a prorockom svedectve. Sú 
pozvaní aj k rozvíjaniu takého druhu odporu, ktorý 
ich urobí schopnými brániť sa a hlásať evanjelium, 
vzdorujúc diabolským silám, ktoré pôsobia cez civil
né situácie (porov. Ef 6, 10-20) a majú vplyv na 
dnešný svet. 

c) Iluzórna sebestačnosť 

119. Základom ideológií je ľudská vôľa, ktorá 
chce dosiahnuť moc bez obmedzení. Táto vôľa má 
svoj koreň v odmietnutí uznať svoju prirodzenosť ako 
stvorenie závislé od Boha a vo vzbure proti Bohu. 
Snaží sa uskutočniť s veľkou presnosťou iluzórnu 

premenu ľudskej existencie tu a teraz. V konečnom 
dôsledku nejde o ekonomickú, politickú alebo ve
deckú ašpiráciu, ale o vôľu riadiť svoj život a svoj 
osud autonómnym spôsobom a uskutočniť pozemský 
raj, ktorý privedie k záverečnej ére univerzálneho 
šťastia. Tento vetrík eschatologického očakávania 
môže vysvetliť stále viac rozšírenú ilúziu, že ľudské 
osoby samy od seba sú schopné zaobstarať si morál
ny a politický poriadok v sekulárnej spoločnosti, 
v ktorej sa Boh systematicky vyhosťuje alebo je as
poň zakázaný. Hoci táto ideológia ešte stále požíva 
intelektuálny záujem a pokračuje vo svojom politic
kom vplyve, je stále zrejmejšie, že budúcnosť nám 
nemôže rezervovať neobmedzený technologický, 
industriálny, sociálny a politický pokrok. 

Tretie špecifické kritérium: vývoj 

120. Biblia potvrdzuje cibrenie svedomia vzhľa
dom na niektoré morálne otázky. Tento pokrok je 
v Izraeli vďaka dlhej reflexii o skúsenosti exilu 
a v niektorých tradíciách o skúsenosti v diaspórach 
a do plnosti prichádza pod vplyvom Ježišovho uče
nia a jeho veľkonočného tajomstva. Po Ježišovom 
návrate k Otcovi, Duch Svätý sprevádza učeníkov 
v ich hľadaní ako žiť jeho posolstvo v nových okol
nostiach (Jn 14, 25-26). Kritérium pokroku pozýva 
veriacich, aby hľadali v prehlbovaní každej morálnej 
otázky maximálnu konformitu s „väčšou spravodli
vosťou" kráľovstva, ako to opísal Ježiš (Mt 5, 20). 
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Biblické údaje 

121. Ako zjavenie, tak aj biblická morálka má po
stupujúci a historický charakter: ako to platí pre po
znanie Boha vo všeobecnosti, tak aj v poznávaní 
Božej vôle sa uskutočňuje vývoj. Konkrétne príklady 
tejto skutočnosti Ježiš ukazuje v takzvaných antité
zach reči na vrchu: budeme rozoberať tie, ktoré sa za
oberajú konfliktom s blížnym (Mt 5, 38-42) a man
želskou morálkou (Mt 5, 31-32). Ďalším príkladom 
sú rôzne formy Božieho kultu, ktorých hlavným cie
ľom je udržať spásne spoločenstvo s Bohom (porov. 
Jn 4, 19-26). 

a) Vývoj biblickej morálky 

Biblické zjavenie má svoje miesto v rámci dejín 
a to platí aj pre zjavenú morálku v Biblii. Boh zjavu
je seba samého a učí ľudské osoby kráčať po jeho 
cestách. Vyberá si Abraháma a posiela ho na svoju 
cestu; vyberá si Mojžiša a zveruje mu poslanie, aby 
vyformoval národ z Abrahámových potomkov; vybe
rá si a posiela prorokov a ako posledného posiela 
„svojho Syna" (Mt 21, 37; Mk 12, 6). Každý posol 
odovzdáva v konkrétnej fáze dejín spásy Božie povo
lanie. Zhromažďuje ľud pre Boha a poúča ho o Bohu 
a spôsoboch žitia dôstojnosti svojho povolania (porov. 
Ef4, 1;Fil 1,27; 1 Sol 2, 12). 

Zjavenie tejto morálky sa uskutočňuje v postup
nom vývoji a v dialógu medzi Bohom a jeho ľudom. 
Preto sa morálne učenie Biblie nemôže redukovať vý
lučne na sériu princípov alebo kódex kazuistických 
zákonov. S biblickými textami nemôžeme narábať ako 

so stranami nejakého morálneho systému. Treba ich 
predovšetkým vidieť dynamickým spôsobom, vo 
svetle rastúceho zjavenia. Boh vstupuje do sveta 
a stále viac sa zjavuje. Obracia sa k osobám a vyzý
va ich, aby stále viac rozumeli jeho vôli a uschopňu-
je ich, aby ho stále bližšie nasledovali. Toto svetlo 
dosahuje svoj vrchol príchodom Krista, ktorý potvr
dil učenie Mojžiša a prorokov (Mt 22, 34-40) a pou
čil svoj ľud a celé ľudstvo svojou vlastnou autoritou 
(Mt 28, 19-20). 

Vo svetle plnosti zjavenia, ktoré priniesol Kristus, 
kresťania môžu pochopiť plodný charakter predchá
dzajúceho zjavenia. To, čo je ukryté v minulosti, stá
va sa pre nás zrejmým v poslednej fáze zjavenia, keď 
jas zmŕtvychvstalého Krista osvetlí úmysly pred
chádzajúcich Božích zjavení. Takto my definitívne 
odkódujeme morálne posolstvo Starého zákona v pl
nosti kontextu Nového zákona. Tento proces je ria
dený Duchom Svätým, ktorý mu pomáha a ktorý ve
die Ježišových učeníkov k plnosti pravdy (Jn 16, 13). 

Začínajúc Abrahámom, ktorý musí opustiť svoju 
vlasť (Gn 12, 1) a ľudom, ktorý musí zanechať Egypt 
a prejsť cez púšť a takto počas dejín izraelského ná
roda a ľudstva sa postupné zjavenie Boha a jeho vôle 
premení pre ľudí na „cestu". Zmysel slova „kráčať" 
prekračuje čisto fyzický pohyb a stáva sa symbolom 
života obrátenia, ktorý poslušne prijíma Božie povo
lanie, osvojuje si Božiu vôľu a postupne prispôsobu
je vlastné konanie, napodobňujúc Boha konaním, 
charakterizovaným vernosťou, spravodlivosťou, mi
losrdenstvom a láskou (porov. Jn 18, 19; Dt 6, 1-2; 
Joz 22, 5; Jer 7, 21-23). V Novom zákone sa tento 



symbol znova preberá v Ježišovom povolaní, aby 
všetci kráčali za ním a nasledovali ho (porov. Mk 1, 
17; 8, 34). Ježiš hovorí sám zo seba: „Ja som cesta, 
pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa " 
(Jn 14, 6). Všetci sú pozvaní na obrátenie, a aby sa 
stali napodobňovateľmi Boha (porov. Mt 5,48; Ef5,1) 
napodobňujúc Krista (1 Sol 1, 6; 1 Pt 2, 21) a jeho 
apoštolov (1 Kor 4, 16; 11,1; Fil 3, 17; 2 Sol 3, 7-9). 

b) Konflikt s blížnym 

122. V Mt 5, 38-42 Ježiš hovorí: „Počuli ste, že 
bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. No ja vám 
hovorím: Neodporujte zlému. Ak tá niekto udrie po 
pravom líci, nadstav mu aj druhé... " Možno pozoro
vať jasný vývoj od prehnanej pomsty k rovnakej 
náhrade až po prekonanie kategórií odplaty. V Gn 4, 
23-24 Lamech, ktorý patrí do Kainovho potomstva, 
je predstavený ako ten, ktorý vo svojej vojenskej 
piesni propaguje neprimeranú pomstu: „Zabijem 
muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. 
Sedem ráz bude pomstený Kain, Lamech však sedem-
desiatsedem ráz". Kódex zmluvy ustanovuje zákon 
odplaty: „Ak nastane nešťastie, tak dáš život za život, 
oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 
popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za 
hrču" (Ex 21, 23-25). Tento zákon sa nachádza aj 
v kódexoch antických orientálnych národov a chce 
zabrániť nekontrolovateľnú privátnu pomstu. Už 
v mnohých žalmoch Izrael vyhlasuje hlasom tých, 
ktorí sú zranení, že odplata patrí jedine Bohu: „Bože 
odplaty, Pane, Bože odplaty, zjav sa" (94, 1). Okrem 
toho múdri poznajú silu zmeniť odplatu opačne: „Ak 

je ten, kto tá nenávidí, hladný, daj mu jesť, ak je 
smädný, daj mu vody piť; lebo tak mu žeravého uhlia 
nahrnieš na hlavu a Pán ti odplatí" (Prís 25, 21-22). 

Ježiš sa otvorene odvoláva na Gn 4, 23-24 a úpl
ne obracia cyklus pomsty: „ Vtedy k nemu pristúpil 
Peter a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť 
svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda se
dem ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti: Nie sedem 
ráz, ale sedemdesiatsedem ráz" (Mt 18, 21-22). Ježiš 
z odpustenia a lásky voči nepriateľom robí kritérium, 
na základe ktorého sa určuje príslušnosť k Otcovi: 
„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo 
vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je na nebesiach" (Mt 5, 44-45; porov. 18, 21). 
Pavol preberá toto učenie, keď upozorňuje: „Dajte si 
pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale 
vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým " 
(1 Sol 5, 15) a „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom 
premáhaj zlo" (Rim 12, 21). 

Treba sa však vyhnúť nesprávnemu pochopeniu. 
Dnes sa právo na odplatu často chápe ako vyjadrenie 
pomsty a násilné víťazstvo. Avšak, povedané pravdi
vo, pôvodne slúžilo toto právo na obmedzenie nási
lia. Znázorňovalo tendenciu premôcť inštinktívnu 
a nekontrolovateľnú snahu o pomstu. Táto tendencia 
bola usmernená podľa konania Boha, ktorý sa pred
stavuje ako „milosrdný a zhovievavý" (Ex 34, 6) 
a odpúšťa viny svojmu ľudu. Ak považuje päť kníh 
Zákona za jednu kompozíciu, v centre, v Knihe 
Levitikus 16, sa nachádza obrad zmierenia, ktorého 
základným obsahom je „Boh, ktorý odpúšťa". Tejto 
Božej charakteristike zodpovedá v kontexte famózna 
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požiadavka: „Miluj svojho blížneho ako seba samé
ho" (Lv 19, 18) a starozákonná formulácia zlatého 
pravidla (porov. Mt 7, 12). Nový zákon rozvíja dô
sledky vývoja prítomného v Starom zákone. 

c) Manželská morálka 

123. V Mt 5, 31-32 Ježiš hovorí: „Ďalej bolo po
vedané: kto prepustí svoju manželku, nech jej dá prie
pustný list. No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí 
svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju 
cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzo-
loží"- Komentár tohto Ježišovho nariadenia nachá
dzame v jednom jeho spore s niektorými farizejmi. 
Ježiš kladie základ svojho rozhodnutia na konanie 
Stvoriteľa (Gn 1, 27) a na konanie osôb, ktoré je 
dôsledkom prvého (Gn 2, 24) a vylučuje rozvod: „ Čo 
teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje" (Mt 19, 6). 
Voči námietkam zo strany farizejov, vysvetľuje pred
pisy o rozvode (Dt 24, 1-4) ako Mojžišov ústupok, 
ktorý neruší pôvodné rozhodnutie Boha Stvoriteľa: 
„Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepus
tiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak" 
(Mt 19, 8). 

V Starom zákone nachádzame mnohoženstvo 
(Lamech v Gn 4, 19; Jakub v Gn 29, 21-30; Elkán 
v 1 Sam 1, 2; Dávid v 1 Sam 25, 43; Šalamún v 1 Kr 
11, 3). Mnohoženstvo je vyjadrením antropologic
kých a spoločenských podmienok antického 
Blízkeho východu. Dokonca, ako sme videli, jest
vujú predpisy o rozvode. Avšak, nie menej je možné 
vidieť v Starom zákone evolúciu smerom k ideálu, 
ktorým je monogamické manželstvo. Iba na základe 

tohto ideálu vzájomnej e exkluzívnej lásky a vernosti 
(porov. Mal 2, 14-16) mohli proroci pochopiť zmluvu 
medzi Pánom a Izraelom ako večný a neporušiteľný 
vzťah medzi manželom a manželkou (Oz 1-2; Iz 54; 
Jer 3; Ez 16). Ježiš vyvodzuje posledný dôsledok 
z tejto vysokej vízie a vylučuje rozvod (porov, aj 
Mk 10, 11-12; Lk 16, 18). Pavol sa otvorene odvoláva 
na toto Ježišovo rozhodnutie: „ Tým, čo uzavreli man
želstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka 
neodchádzala od muža - ak by odišla, nech ostane ne
vydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom - a muž 
nech neprepúšťa manželku" (1 Kor 7, 10-11). Pre
chádza sa od možnosti mnohoženstva k monogamii, 
v ktorej manžel môže prepustiť manželku, a potom 
k monogamii bez rozvodu, čiže k monogamii, v kto
rej obidvaja manželia majú rovnaké právne postave
nie: ani muž, ani žena nemôžu opustiť druhého. 
Obidvaja sú pozvaní, aby sa snažili o stále trvajúce 
a láskavé spolužitie a aby uskutočňovali tú jednotu 
a spoločenstvo, ktoré chcel Stvoriteľ. 

d) Boží kult 

124. Ježiš sa hneď po antitézach venuje almužne, 
modlitbe a pôstu, ktoré boli vyjadrením Božieho kul
tu (Mt 6, 1-18). Samotné skutočnosti nekritizuje, ale 
vytýka nesprávny spôsob ich uskutočňovania, kto
rým je pozornosť a chvála iných ľudí. Vyžaduje, aby 
ich uskutočňovanie bolo zamerané výlučne na jedno
tu s Bohom Otcom. 

Správne vykonávanie rôznych foriem Božieho 
kultu je veľmi dôležitou témou Starého zákona. 
Starozákonná interpretácia rôznych druhov Božieho 
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kultu (pôst a sobota, obety, zákony o čistom a neči
stom) ukazujú na stále vzrastajúcu starostlivosť za
bezpečiť základný cieľ kultu: spoločenstvo s Bohom. 
Pozorné dodržiavanie zákonov nemalo cieľ samo 
osebe, ale bol to prostriedok, aby sa vyhlo všetkému, 
čo by spôsobilo stratu sily šíriacej sa od Boha svä
tého. Všetky formy kultu majú svoje zavŕšenie 
v Kristovej obete. 

Obety v Starom zákone 

Kniha žalmov nielen povzbudzuje Izrael, aby sa 
klaňal Bohu, ale sa aj zamýšľa nad pravou podstatou 
kultu a kritizuje aktuálne obety (Ž 40, 7-9; 50, 7-15; 
51, 18-19; 69, 31-32). Z tohto uhla pohľadu žalmy 
dávajú napredovať prorockej kritike obetného systé
mu (Iz 1, 10-17; 42, 23-24; Jer 6, 19-20; 7, 21-23; 
14,11-12; Oz 6,6; 8,13; Am 5,21-27; Mal 1,10; 2,13). 
Tieto texty nie sú veľmi jednotné, lebo sú napísané 
v rozličných kontextoch. Zhodujú sa však na rovna
kom chápaní povahy a cieľa obiet. Boh ich ne
potrebuje. Je to ľud, ktorý ich potrebuje, pretože 
nimi vyjadruje svoju chválu Bohu a vernosť zmluve. 
Izrael si musí stále pripomínať, čo Boh ustanovil, keď 
im dal zmluvu: nie aby vykonávali obety, ale musia 
udržiavať správne poznanie Boha (Oz 6, 6) zachová
vaním zákona (Ž 40, 7-9) a poslúchaním Božích prí
kazov (Jer 6, 19-20; 7, 21-23). Kritika prorokov sa 
dotýka interpretácie kultu a obiet a nie ich jestvova
nia. Táto kritika chce očistiť chápanie jedinečného 
spojenia Izraela s Pánom a začať novú éru autentic
kého kultu, v ktorom Pán necháva prebývať svoje 
meno. 

Kristova obeta 

Dôležitý rys Listu Hebrejom je rozdiel medzi 
dvoma fázami dejín spásy: obdobie zmluvy pod 
Mojžišom a obdobie spásy skrze Krista. 

V centrálnej časti listu (8, 1; 9, 28) sa zdôrazňuje 
prevaha Kristovej obety a novej zmluvy. Autor kriti
zuje v 8, 3; 9, 10 kult starej zmluvy a v 9, 11-28 ho
vorí o osobnej obete Krista, ktorá je základom novej 
zmluvy. 

S Kristom sa prekonáva systém starého kultu 
a vytvára sa úplne nová situácia. Starý kult bol často 
formálny, vonkajší, bežný a bol taký nevyhnutne, le
bo ľudia neboli schopní dokonalého kultu. Kristus 
otvára skutočný, osobný a existenciálny kult, ktorý 
ustanovuje autentické spoločenstvo s Bohom a oso
bami okolo nás (Hebr 9, 13-14). Kristova krv má 
oveľa väčšiu silu, lebo je to krv toho, ktorý: 1) obe
tuje seba samého Bohu, 2) je nepoškvrnený, 3) koná 
to skrze večného Ducha. Je zrejmý kontrast s niek
dajšími obetami. 

Veľkňazi obetujú zvieratá, ktoré sú obetované na
silu. Kristus sa obetuje dobrovoľne. V starom poriad
ku hodnota obety pochádzala z krvi, v Kristovej obete 
hodnota krvi pochádza z obety. Kristova krv je účinná 
pretože uskutočňuje dokonalú obetu celého ľudského 
bytia. Obetu, ktorá nie je obradná ale existenciálna, 
opísaná v 5, 8 ako bolestná poslušnosť a v 10,9-10 ako 
osobné naplnenie Božej vôle. 

2. Veľkňazi Starého zákona nemohli obetovať seba 
samých, lebo boli hriešnymi ľuďmi a potrebovali prost
redníctvo, ktoré hľadali, podľa Mojžišovho zákona, 
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v obete krvi zvierat (Hebr 5, 3; 7, 27-28). Kristus, 
naopak, tým že je nepoškvrnený, úplne oslobodený 
od akejkoľvek spolupráce so zlom, mohol obetovať 
seba samého a poslúžiť si vlastnou krvou, ktorá je 
účinná vďaka jeho absolútnej osobnej integrite. 

3) Veľkňazi boli kňazi podľa predpisu zákona o te
lesnom pôvode (porov. 7, 16; 9, 10). Kristus obetuje 
sám seba „skrze večného Ducha" (9, 14). Na usku
točnenie dokonalej obety seba samého nestačí len 
impulz ľudskej veľkodušnosti. Je nevyhnutná veľko
dušnosť, ktorá pochádza od samotného Boha, je ne
vyhnutná sila lásky, ktorú dáva Duch Svätý. Tento 
tretí aspekt je najdôležitejší zo všetkých: Kristova 
krv nadobúda svoju hodnotu skrze svoj vzťah 
s Duchom Svätým. 

Účinnosť Kristovej obety je úplná, lebo jeho obe
ta je dokonalá. Autor ju opisuje nasledovným spôso
bom: „Kristova krv očistí nám svedomie od mŕtvych 
skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu" (9, 14). 

Nový kult 

Očistenie svedomia skrze Kristovu krv sa preja
vuje novým vedením života, ktorý sa predstavuje ako 
jediný správny kult, jediná „služba živému Bohu" 
(Hebr 9, 14). Jedine v Kristovi sme hodní nového 
kultu, ktorý je hodný tohto mena. Ide o plný zmysel 
tohto termínu, o koncept duchovného kultu. Skrze 
Kristovu obetu sú kresťania očistení a uschopnení 
uskutočňovať diela, ktoré sa páčia Bohu. Môžu 
byť definovaní „kráľovským kňazstvom" (1 Pt 2, 9) 
„svätým kňazstvom, aby prinášali duchovné obety, 
príjemné Bohu" (porov. 1 Pt 2, 5; Ex 19, 6). 

Kresťanský život musí byť duchovnou obetou; obetou 
živou, svätou, príjemnou Bohu (Rim 12, 1; 15, 16). 
Keď Pavol robí narážky na svoje mučeníctvo, prirov
náva sa k obetnému nápoju a obete svojej viery pre 
svoju Cirkev (Flp 2, 17). Ale nielen smrť, ale aj po
zemský a telesný život kresťana sa musí stať obetou. 
Tradičná materiálna obeta, ktorá je odlišná od toho, 
čo obetuje, sa v kresťanstve nahrádza osobnou obe
tou, ktorá sa identifikuje so samotnou existenciou 
toho, kto obetuje. 

Orientácie pre dnešok 

125. Biblický fenomén progresívneho rozpozna
nia morálnych úloh má dôležitý význam. Vidiac veľ
ké problémy ľudstva v dnešnej dobe, je možné mať 
dojem, že sa stále napomáha opačný vývoj, stále 
zväčšovanie ničiacich prostriedkov, ktoré ohrozujú 
samotnú existenciu ľudstva a zásob pre jeho život. 
V tejto situácii sa vyžaduje, aby sa ešte s väčšou 
dôverou počúvali Ježišove slová a snaha kresťanov 
žiť podľa jeho príkladu a náuky. 

Výsledky nášho štúdia o vývoji predstavujú ich 
užitočnosť. Obmedzili sme sa na tri príklady. 
„Vyššia spravodlivosť" kráľovstva vymedzuje tri osi, 
ktoré determinujú službu veriacich na všetkých po
liach života, tak blízkych, ako i vzdialených: neob
medzená pohotovosť k odpusteniu, bezpodmienečná 
vernosť vybranému životnému partnerovi v dobrom 
aj v zlom, a duchovný, vnútorný kult Bohu, ktorý 
vedie ku konkrétnej snahe na obnovenie sveta. Tieto 
normy správania sú základné pre akúkoľvek formu 
alebo pole kresťanskej služby a z každej ľudskej 



činnosti robia odpoveď, ktorá je hodná zjavenia 
Božej lásky. 

Z viac praktického uhla pohľadu naše zamyslenie 
nad vývojom a cieľovosťou ľudského svedomia, 
môže pomôcť pastierom a rôznym pracovníkom 
v oblasti výchovy vo viere dobre zhodnotiť štádium, 
ktoré dosiahli osoby alebo skupiny na svojej ceste. 
Napríklad na základe úvahy o pomste, ktorá je, žiaľ, 
hlboko zakorenená v povahe hriešneho človeka, na 
základe prenesených názorov zo spoločnosti, ktorá je 
veľmi zhovievavá v oblasti rozvodu alebo v inej ob
lasti morálky, alebo na základe peknej ľudovej zbož
nosti, ktorá je niekedy veľmi povrchná, je možné vy
pracovať stratégie na pomoc bratovi, aby postupne 
krok za krokom napredoval na ceste evanjeliovej 
dokonalosti (teleiôsis) a aj sa nechal vyzývať v život
ných rozhodnutiach radikálnosťou kresťanskej etiky, 
tak na osobnej, ako i spoločenskej úrovni. Dokon
ca aj prípady morálnej nedokonalosti v obidvoch 
Zákonoch môžu pobádať veriacich, aby lepšie zváži
li cestu, ktorú majú nasledovať, aby dosiahli dokona
losť príkladu samého Boha. 

Štvrté špecifické kritérium: 
spoločenský rozmer 

126. Biblia zdôrazňuje podstatne spoločenský 
rozmer morálky. Tento rozmer má svoju motiváciu 
a vyjadrenie v láske a v konečnom dôsledku je zako
renený v samotnej prirodzenosti Boha a ľudskej oso
by, stvorenej na Boží obraz. 

Biblické údaje 

127. Podľa biblickej vízie, ľudská osoba nie je 
izolované a autonómne indivíduum, ale podstatne 
časťou nejakej spoločnosti. Je teda súčasťou spoloč
nosti zmluvy, Božieho ľudu, ktorý sa v Novom záko
ne chápe aj ako Kristovo telo (1 Kor; Ef; Kol), ku 
ktorému jednotlivci patria ako údy, alebo ako vinič, 
do ktorého sú jednotlivci naštepení ako ratolesti 
(Jn 15). Z tohto základného obrazu vyplýva, že cie
ľom ľudských udalostí nie je formácia osobností do
konalých pre seba samých, ale formácia člena, ktorý 
žije dokonalým spôsobom vzťahy, do ktorých je 
včlenený. Z toho samozrejme vyplýva, že pravidlá 
tohto spolužitia si nemôže určiť jednotlivec nejakým 
absolútnym a zvrchovaným spôsobom. Tieto normy 
sú dedičstvom celého spoločenstva, ktoré ich musí 
chrániť a rozvíjať. To však svedomie jednotlivca ne
zbavuje zodpovednosti za vlastné skutky. Práve sve
domie, aby sa vyhlo svojvoľnosti, si musí byť vedo
mé situácie, ktorú sme práve opísali a podľa nej mu
sí usmerňovať svoje rozhodnutia. 

a) Podstatná príslušnosť do nejakého spoločen
stva a jeho formačná sila 

V Izraeli 

128. Hoci sú izraelské kmene podriadené dyna
mickým normám a historickému vývoju každej et
nickej skupiny, Biblia sa špeciálnym spôsobom 
zaoberá zrodením Božieho ľudu ako náboženskej 
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spoločnosti, ktorá zodpovedá Božiemu povolaniu. 
Toto spoločenstvo má právomoc vzdelávať svedomie 
a schvaľovať adekvátne morálne konanie. 

Biblia opisuje rôzne štádia týchto náboženských 
dejín. Začína začiatočným obdobím, počas ktorého 
sa rodina predkov stáva kmeňovou spoločnosťou, 
ktorá už nežije viac v otroctve, ale v slobode, ktorá 
sa zrodila odchodom z Egypta (exodus). Viera Izra
ela sa živo opisuje v kľúčovom texte Knihy Exodus 
15, ktorý uznáva Boha ako zvrchovaného, Izraela vy
hlasuje za ľud vyvolený Bohom a potvrdzuje, že Boh 
im dáva bývať vôkol svojho príbytku, čiže chrámu. 
Tým anticipuje kľúčovú úlohu, ktorú bude mať kult 
a chrám vo formácii Božieho ľudu, najskôr v stane na 
púšti a neskôr skrze prvý chrám v Jeruzaleme s archou 
zmluvy. Spoločnosť vytvorená okolo tohto centra vy
tvára začiatok nového poriadku sveta (Ex 40; 1 Kr 8). 
Tu sa Izraelu vyučuje Zákon, tu ľud prijíma odpuste
nie a na toto miesto prídu národy, aby sa naučili 
Tóru. Biblické dejiny zároveň zdôrazňujú opakovanú 
nedôveru a nevernosť Izraela voči Bohu, zvlášť počas 
putovania na púšti (porov. Ex 19-24; 32-34). 

Po období nadobudnutia zeme, Biblia naznačuje 
prechod od spoločenstva na púšti k štátu, objavením 
sa monarchie, a potom rozdelenie spoločenstva na 
severné a južné kráľovstvo. Hoci monarcha a kráľov
ský dvor preberajú na seba niektoré náboženské 
funkcie, ako starostlivosť o chrám, kňazstvo a riade
nie kultu, zostáva pravdou, že samotný ľud je účast
níkom zmluvy s Bohom (1 Kr 8, 27-30). Neskôr, 
počas kráľovstva nevernosť Izraela zapríčiňuje ďalší 
vývoj v koncepte náboženskej spoločnosti Izraela. 

Boh znovu tvorí ľud ako svätý „zvyšok", ktorý bude 
žiť v očistenom Jeruzaleme (Iz 4, 2-4). Táto nová ná
boženská spoločnosť nie je viac viazaná na izraelskú 
zem, ale rozširuje sa aj na tých, čo žijú vo vyhnan
stve (Jer 29, 1-14; Ez 37, 15-28). 

Začínajúc Amosom, proroci pred exilom veľmi 
silno kritizujú izraelský kult. Dávajú do protikladu 
zbytočnosť obiet s autentickou poslušnosťou voči 
Pánovi, zvlášť čo sa týka uskutočňovania spravodli
vosti a čestnosti (porov. Am 5, 11-17; Oz 6, 6; Iz 1, 
11-17; Mich 6, 6-8; Jer 7, 1-8, 3). Táto kritika faloš
ného kultu, alebo chýbajúcej vyrovnanosti medzi 
kultom a morálnym konaním Izraela zostane kľúčo
vým prvkom biblickej tradície a dôležitým kompo
nentom jej morálnej úvahy. 

Po tvrdej rane pádu monarchie a po skončení vy
hnanstva Božia sila ešte raz obnovuje náboženské 
spoločenstvo Izraela. Vyhnanci po svojom návrate 
obnovujú chrám a znovu nadobúdajú aj Tóru ako 
normatívne centrum verejného života a osobného 
mravného konania (Neh 8-10). Izrael viac nemá ná
rodnú zvrchovanosť a autonómiu (okrem krátkeho 
obdobia pod vládou Hasmoneovcov). Za základ 
jeho náboženskej identity sa považuje poslušnosť 
Zákonu (Tóre) a kult, ktorý vzdáva spoločenstvo 
verné Bohu. 

Vo všetkých týchto udalostiach a napriek rozlič
ným formám a situáciám náboženského spoločenstva 
izraelský jedinec sa nikdy nejaví ako izolované a au
tonómne indivíduum, ale vždy ako člen integrovaný 
do spoločenstva. Môžu byť rozdielne úlohy, ktoré 
má jednotlivec v spoločenstve: môže mať úlohu 
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patriarchu, veľkého vodcu, kráľa, kňaza, proroka, 
alebo jednoduchého obyvateľa. Pre všetkých je však 
podstatné, že patria do spoločenstva, sú podriadení 
jeho zákonom a majú účasť na jeho kulte. 

Medzi kresťanmi 

129. Prvé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa for
muje okolo Ježišovej osoby, vidí samo seba v konti
nuite s izraelským národom a s morálnymi zodpo
vednosťami, ktoré sa týkajú takejto príslušnosti do 
nejakého spoločenstva. 

Túto kontinuitu jasne vidieť v Lukášovom obraze, 
ktorý predstavuje jeruzalemské spoločenstvo v prvých 
kapitolách Skutkov apoštolov. Duch Svätý, ktorého 
poslal zmŕtvychvstalý Kristus, uschopňuje Ježišových 
nasledovníkov vytvoriť spoločenstvo, ktoré vteľuje 
izraelské ideály orientované na posledný čas (porov. 
zvlášť famózne zhrnutia v prvých kapitolách Skutkov 
apoštolov: 2, 42-47; 4, 32-37; 5, 12-16). Niektoré črty 
charakterizujú toto ideálne spoločenstvo: 1. Pozornosť 
voči učeniu apoštolov (2, 42); 2. Hlboké spoločenstvo 
viery a lásky medzi členmi (1, 14; 2, 1; 4, 32); 3. 
Spoločný kult, zvlášť v slávení Eucharistie, v lámaní 
chleba doma a v modlitbe v Jeruzalemskom chráme 
(2, 42.46); 4. Delenie sa o dobrá takým spôsobom, že 
nikto nie je núdzny (2,44; 4, 34-37); 5. Spoločný duch 
medzi členmi, nie jednoduché priateľstvo, ale hlboký 
vzťah viery (napríklad 2, 44; 4, 32; 5, 14); 6. Pokra
čovanie v Ježišovom poslaní, uzdravovať a odpúšťať, 
ktoré sa prejavuje v činnosti a svedectve apoštolov 
(porov. 2, 43; 3, 1-10; 4, 5-12). 
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Tu je dôležité, že patriť ku skupine kresťanov 
nesie so sebou istý druh snahy a morálnu kvalitu, 
v ktorých sa odráža poslanie samotného Ježiša a per
manentné hodnoty biblickej tradície. Takto je povin
nosťou členov spoločenstva vzdávať náležitý kult 
Bohu, mať starostlivosť jedni o druhých, formovať 
spoločenstvo lásky a priateľstva, deliť sa o dobrá tak, 
aby nikto netrpel núdzu, a pokračovať v poslaní 
uzdravovať a zmierovať podľa Ježišovho príkladu, 
keď ohlasoval Božie kráľovstvo. 

Podobným spôsobom Pavol a ďalšie novozákonné 
tradície predstavujú podstatne spoločenský kontext 
morálky. Podľa Pavla je jednotlivý kresťan ponorený 
„do Krista" skrze krst a Duch Svätý ho uschopňuje 
viesť život „hodný svojho povolania" (Rim 6, 3; 
Ef4, 1). Patriť Kristovi, teda aj kresťanskému spolo
čenstvu, robí jednotlivca schopným dištancovať sa 
od „skutkov tela" a uskutočňovať „ovocie Ducha" 
(Gal 5, 16-26). Neresti a čnosti, ktoré Pavol vyme
núva, majú predovšetkým spoločenskú povahu. 
Ovocie Ducha ako „láska, radosť, pokoj, zhovieva
vosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanli
vosť" (Gal 5, 22) nesie so sebou spôsob konania 
s inými, v ktorom sa prejavuje kresťanská viera. Keď 
Pavol vymenúva rôzne dary alebo charizmy, ktorými 
Duch obdarúva Cirkev, identifikuje ich s „láskou", 
ktorá „je z nich najväčšia" (1 Kor 13, 13). Význam
ný Pavlov opis spôsobu, akým sa láska vyjadruje 
v spoločenstve je jednou z najviac očarujúcich častí 
Nového zákona (1 Kor 13). 

Duch Svätý je kľúčovým prvkom na pochope
nie kresťanského spoločenstva Nového zákona. 
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U Lukáša v Skutkoch apoštolov Duch, ktorého po
slal Kristus oživuje a dáva odvahu spoločenstvu 
a robí ho schopným, aby pokračovalo vo svojom po
slaní až po samý kraj zeme (Sk 1, 8). Rovnako aj 
v Jánovej teológii Duch Posvätiteľ posilňuje v odva
he kresťanské spoločenstvo po Veľkej noci a dáva mu 
schopnosť, aby si pamätalo a pochopilo Ježišovo 
učenie (Jn 14, 25-26; 15, 26; 16, 12-14). V teológii 
svätého Pavla rôzne dary Ducha dávajú dynamiku 
a súdržnosť kresťanskému spoločenstvu (1 Kor 12, 
4-11). Predovšetkým však sila Ducha Svätého robí 
kresťanov schopnými zlomiť moc hriechu, klaňať sa 
Bohu autentickým spôsobom a viesť život poznačený 
ovocím Ducha. 

Keď Pavol koriguje Korinťanov v ich nesprávnom 
spôsobe slávenia Eucharistie (1 Kor 11, 17-34), uka
zuje, že morálne hodnoty, ktorých sa to tu týka ako 
rešpektovanie iných, zmysel pre spravodlivosť a súcit 
nepochádzajú v prvom rade zo spoločenských hod
nôt, ani z požiadaviek priateľstva, ale vnútorného 
charakteru kresťanského spoločenstva ako živého za
členenia Kristovho poslania a ako spoločenstvo ob
darené silou Božieho Ducha. Takéto spoločenstvo 
a členovia, ktorí ho tvoria, sú povzbudzovaní konať 
takým spôsobom, ktorý zodpovedá ich skutočnej 
identite a ich cieľu. Morálne príkazy takéhoto spolo
čenstva sa niekedy môžu v niektorých bodoch 
zhodovať s normami správania, ktoré možno odvodiť 
z rozumu (napríklad rešpektovanie iných osôb); ale 
ich vyjadrenie a rozhodujúca motivácia pochádzajú 
z bezprostredne iného prameňa, čiže z identity tohto 
spoločenstva ako Kristovho tela. 

b) Základné hodnoty týkajúce sa medziľudských 
vzťahov 

130. Tak pre Starý ako i pre Nový zákon je pod
statné patriť do spoločenstva. Jednotlivý člen sa učí 
od spoločenstva a od jeho autoritatívnych tradícii 
o morálnych hodnotách a zodpovednosti. V spisoch 
Starého zákona je spoločenstvo zmluvy so svojím 
kultom a učením Tóry a s jej interpretáciami základ
ným prameňom pre správny spôsob života. Spoloč
nosti Nového zákona majú základ ich morálneho 
presvedčenia v Ježišovom učení a poslaní, hoci sa 
veľmi významným spôsobom odvolávajú na tradíciu 
Starého zákona a samy seba vidia v kontinuite 
s Božím ľudom, Izraelom. Hodnoty, ktoré sa touto 
formáciou zdôrazňujú, sa dotýkajú predovšetkým 
medziľudských vzťahov tak vnútri spoločenstva, ako 
i navonok. 

Vnútri spoločenstva 

131. Je veľmi veľa textov, ktoré sa zaoberajú me
dziľudskými vzťahmi. Samotné Desatoro vymenúva 
základné povinnosti voči iným osobám. Podľa izrael
ských právnych kódexov sa vyžaduje pozornosť vo
či fyzickému a ekonomickému dobru blížneho. Nie 
je možné niekomu ublížiť, alebo ho zabiť a nebyť po
trestaný, ako o tom svedčí príbeh o Kainovi a Ábelo
vi (Gn 4, 1-16). Mojžišov zákon vyžaduje, aby sa 
v čase zberu úrody nechala jedna časť pre chudob
ných a cudzincov (Lv 19, 9-10; Dt 24,19-22). So sla
bými členmi spoločenstva, ako známa trojka „vdova, 
sirota a cudzinec", sa musí zachádzať so súcitom 
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a rešpektom (porov. Dt 16, 11-12; 26, 11-12). Spra
vodlivý je ten, čo neklame a nedefrauduje blížneho 
úžerníctvom alebo klamstvom (Am 2, 6-8; Ez 18, 
10-13). Poslanie samotného Ježiša, ktoré je plné súci
tu a uzdravuje chorých a sýti hladných, zodpovedá zá
kladnej biblickej etike. A skutočne, v Evanjeliu podľa 
Matúša Ježiš vyhlasuje, že neprišiel zrušiť Zákon 
a Prorokov, ale „priviesť do plnosti". Ukazuje teda 
úmysel a cieľ, ktoré dal Boh Zákonu - Tóre (Mt 5,17). 
Učeníci dostávajú od Ježiša úlohu, aby pokračovali 
v tom istom poslaní v živote Cirkvi (Mt 10, 7-8). 

Tradícia lásky k Bohu a blížnemu, ako základné 
požiadavky Zákona, bola tradícia veľmi hlboko za
korenená v Starom zákone a Ježišom neustále potvr
dzovaná. Toto je Ježišova odpoveď na otázku učiteľa 
zákona o najväčšom prikázaní: „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celý svojím srdcom, celou svojou 
dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé 
prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch 
prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci" (Mt 22, 
37-40; porov. Mk 12, 29-31). V iných textoch Ježiš 
zdôrazňuje povinnosti voči iným osobám. Požiadav
ky Zákona zhŕňa do všeobecne známeho „zlatého 
pravidla": „ Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci" (Mt 7, 12). 
Odpoveďou bohatému mladíkovi, ktorý sa pýta na to, 
čo treba spraviť na získanie večného života, Ježiš 
predstavuje súhrn Desatora: „Nezbiješ! Nescudzo-
ložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca 
i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého" (Mt 19, 18-19). 

Možno pozorovať, že všetky príklady „vyššej 
spravodlivosti" spomenuté v reči na vrchu sa zame
riavajú na povinnosti voči blížnym: zmierenie sa 
s bratom a sestrou (Mt 5, 21-26), nepozerať žiadosti -
vo na manželku iného (5, 27-30), vernosť manžel
skému zväzku (5, 31-32), čestnosť v reči (5, 33-37), 
neodplácať sa za znášanú nespravodlivosť (5, 38-42). 
A ešte v jednom texte, ktorý sa považuje za najcha
rakteristickejší v Ježišovom učení, sa láska k nepria
teľom považuje za posledné vyjadrenie morálky, 
ktoré učeníka robí „dokonalým" alebo „úplným" ako 
je dokonalý nebeský Otec (Mt 5, 43-48; porov. Lk 6, 
36: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec"). 
Na konci bude Ježišov učeník súdený podľa svojej 
vernosti týmto prikázaniam lásky, milosrdenstva, od
pustenia, spravodlivosti, ktoré sú vykreslené podo
benstvom o ovciach a capoch (Mt 25, 31-46). 

Tento silný pátos o vzťahovom a spoločenskom 
rozmere morálnych povinností je potvrdený aj ostat
nými novozákonnými tradíciami, zvlášť u Jána. 
Evanjelium podľa Jána zhusťuje etické požiadavky 
na učeníka do formulácie: „ Toto je moje prikázanie: 
Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval 
vás" (15, 12). Ježišova smrť je najvyšším príkladom 
tejto lásky, ktorá sa vyžaduje od učeníka. Jeho smrť 
je najvyšším skutkom lásky toho, ktorý dáva svoj ži
vot za svojich priateľov (15, 12-14). Tento najvyšší 
príklad ľudskej morálnej činnosti sa stáva mierou ko
nania kresťanov voči iným ľuďom (15, 12-17). Tá istá 
koncentrácia sa opakuje v Jánových listoch, zvlášť 
v prvom liste: „Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od 
začiatku: aby sme jeden druhého milovali" (1 Jn 3,11). 
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Vnútorný vzťah medzi láskou k Bohu a láskou k blíž
nemu predstavuje základnú charakteristiku biblickej 
etiky a Ježišovho učenia: „A toto prikázanie máme 
od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho 
brata" (1 Jn 4, 21). Aj u Pavla predstavuje láska 
najvyšší a nepominuteľný dar (1 Kor 13, 13), ako 
i v Jakubovom liste (2, 8) a Hebrejom (13, 15-16) sú 
klaňanie sa Bohu a povinnosť konať dobro úzko spo
jené. 

Voči tým, čo sú na okraji spoločnosti 

132. Legislatívne texty Tóry naliehavým spôso
bom vyžadujú ochranu pre cudzinca, ktorý žije 
s Izraelitmi. Niekedy sa zdá, že táto ochrana je čisto 
humanitná (porov. Ex 22, 20; 23, 9), ale v iných tex
toch, zvlášť v Knihe Deuteronómium, ochrana cu
dzinca má viac teologickú motiváciu. Izrael musí pa
mätať na vlastnú skúsenosť v Egypte a musí sa starať 
o cudzinca takou mierou, akú mal Boh o Izrael, keď 
boli cudzincami v Egypte (porov. Dt 16, 12). Zákon 
o svätosti robí krok dopredu, čo sa týka starostlivos
ti o cudzinca, ktorý už nie je jednoducho predmetom 
zákona, má „subjekt" spoluzodpovedný s domácimi 
Izraelitmi za svätosť a čistotu spoločenstva. „Cu
dzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi 
vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy 
ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som Pán, 
váš Boh!" (Lv 19, 34). 

V Novom zákone sa Ježišovo poslanie predstavuje 
ako plné starostlivosti o „stratené ovce" domu Izraela 
(Mt 10, 5; 15, 24) a evanjelium sa charakterizuje ako 
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„radostná zvesť pre chudobných" (Mt 11, 5; 4, 18; 
porov. Jak 2, 2). Evanjeliá jednotne opisujú Ježiša 
ako uzdravovateľa, ktorý je pohnutý ľútosťou voči 
tým, čo trpia nejakou núdzou: „Slepí vidia, chromí 
chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstá
vajú a chudobným sa hlása evanjelium" (Mt 11, 5; 
porov. Mt 4, 24-25; Lk 4, 18-19). 

Tieto uzdravujúce skutky predstavujú iba prvý 
krok k celkovému uzdraveniu osoby, ktorá sa v ko
nečnom dôsledku prejavuje v odpustení hriechov 
(porov. Mk 2, 1-12 ochrnutý, ktorému bolo odpuste
né a bol uzdravený). Ježiš prijíma hriešnikov a jedá
va s nimi a povoláva mýtnika Léviho, aby bol jeho 
učeníkom (Mk 2, 13-17), prijíma pohostinnosť 
Zacheja (Lk 19, 1-10). Rovnako a napriek námiet
kam svojho hostiteľa farizeja, Ježiš prijíma starostli
vú lásku hriešnej ženy v Šimonovom dome a ponúka 
jej odpustenie a prijatie (Lk 7, 36-50). Ježiš v svojich 
podobenstvách o stratenej ovci, stratenej minci 
a márnotratnom synovi, kritizovaný farizejmi a zá
konníkmi za svoje spoločenstvo s mýtnikmi a hrieš
nikmi, ukazuje svoju víziu spoločenstva, ktoré ne
vylučuje nikoho (Lk 15). Aj učeníkov učí, aby „ne-
pohoršovali" alebo „nepohŕdali" „najmenšími" v spo
ločenstve, ale aby ich hľadali so súcitom (Mt 18, 6-14). 
Zmierenie a odpustenie musia charakterizovať spo
ločnosť, ktorá sa formuje v Ježišovom mene (Mt 5, 
21-26.38-48; 18, 21-35). 

Ježiš udeľuje odpustenie nielen slovami, ktorými 
sa obracia na hriešnika, ale aj tým, že berie na seba 
hriechy celého ľudstva: „On vzal na seba naše sla
bosti a niesol naše choroby" (Mt 8, 17). 
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Ježiš považuje svoje poslanie uzdravovať a oslo
bodzovať za znamenie príchodu Božieho kráľovstva, 
ktoré obnoví ľudský život a prinesie ho do plnosti 
(Mt 12, 28; Lk 11, 20). Nakoniec Ježišova smrť na 
kríži a jeho zmŕtvychvstanie predstavujú posledný 
skutok oslobodenia a uzdravenia, nakoľko vyhrávajú 
nad smrťou a hriechom, oslobodzujú ľudstvo z ich 
moci a privádzajú k dokonalému Božiemu kráľov
stvu. 

Voči tým, čo sú mimo spoločenstva 

133. Ježiš prijíma dobre aj pohanov, keď sa k ne
mu priblížia a hľadajú jeho uzdravujúcu moc: máme 
na mysli kanaánsku ženu (Mt 15, 21-28) a stotníka 
(Lk 7, 1-10). Vo svojej programovej reči v Nazarete, 
Ježiš pripomína poslanie proroka Eliáša k vdove 
do Sarepty v Sidone a uzdravenie Sýrčana Námana, 
udalosti, ktoré prekračujú hranice Izraela (Lk 4, 25-
27). V Matúšovej verzii v príbehu o stotníkovi Ježiš 
naráža na text Iz 43, 5 a predvída, že „prídu mnohí 
od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, 
Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve" (Mt 8, 
11). V podobenstve o hostine sú pozvaní, čo odmiet
l i , nahradení „chudobnými, mrzákmi, chromými 
a slepými" a nakoniec tými, čo sú „na cestách a pri 
ohradách", aby sa naplnil celý dom (Lk 14, 16-24). 

V týchto bohatých tradíciách o Ježišovom posla
ní uzdravovať, starať sa o chudobných a tých, čo sú 
na okraji spoločnosti, prijímať hriešnikov a aj po
hanov, evanjeliá potvrdzujú spoločenskú orientáciu 
Biblie. Kľúčová otázka biblickej morálky je táto: 

aké sú praktické čnosti a druhy vzťahov, ktoré musia 
charakterizovať spoločnosť zhromaždenú v Ježišo
vom mene? 

Platnosť pre všetky osoby 

134. Biblia nepovažuje morálne tradície Tóry 
a Ježišovo učenie za „sektársku" etiku, ktorú je mož
né aplikovať iba na Izrael alebo kresťanské spoločen
stvo (porov, Iz 2, 3; Am 1-2). Tradícia múdrosti po
tvrdzuje, že samotná štruktúra stvorenej skutočnosti 
odráža hodnoty Tóry a Božiu vôľu pre všetky ľudské 
bytia (porov. Prís 8, 22-36; Múd 13,1.4-5). Pavol má 
ten istý pohľad, keď tvrdí, že aj pohania môžu poznať 
Boha a jeho vôľu pozorovaním stvoreného sveta 
(Rim 1, 18-25; porov. 2, 14-15). To isté platí aj o Ježi
šovom morálnom učení. Ježiš sa svojím zjavením 
pravdy o Bohu neobracia len na učeníkov, ale prost
redníctvom nich na celý svet (porov. Mt 28, 18-20). 
Biblická tradícia predpokladá, že rovnaká morálna 
zodpovednosť je zverená všetkým ľuďom, nakoľko 
všetci sú stvorení na Boží obraz, hoci moc hriechu 
a vzdialenie sa od Boha môžu poškodiť morálne roz
hodnutia. 

Orientácie pre dnešok 

135. Spoločenstvo je podľa Biblie rozhodujúcim 
prvkom morálneho života. Je založené na láske, kto
rá prekonáva individuálne záujmy a zjednocuje do 
jednoty ľudské bytosti. Táto láska má v konečnom dô
sledku korene v živote Najsvätejšej Trojice, mani
festuje sa dynamickou silou Ducha Svätého a zároveň 
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je prameňom a cieľom autentického kresťanského 
spoločenstva. 

a) Rôzne formy spoločenstva 

Spoločenstvo je prítomné na rôznych úrovniach 
ľudského života vždy so svojou vlastnou dynamikou 
a špecifickými morálnymi požiadavkami. Rodina je 
najdôležitejšie ľudské spoločenstvo a je rozhodujúca 
pre spoločenskú a morálnu formáciu jednotlivca. Aj 
Cirkev je spoločenstvo: pre ňu je podstatný dar vie
ry, vstupuje sa do nej prostredníctvom krstu a dôver
ným vzťahom spolužitia je kresťanská láska. Morálne 
povinnosti vyplývajú aj z toho, že patríme do nejakej 
občianskej spoločnosti, tak lokálnej ako i národnej. 
A moderná spoločnosť si je stále viac vedomá glo
bálneho rozmeru ľudskej spoločnosti a morálnych 
povinností, ktoré si vyžaduje ekonomický, spoločen
ský a politický blahobyt celej ľudskej rodiny národov 
a etník. V sociálnom učení Cirkvi pápeži už vyše 
jedného storočia zdôrazňovali morálne povinnosti, 
ktoré vyplývajú z príslušnosti k rôznym úrovniam 
spoločenského života. 

b) Fundamentálna dôležitosť lásky 

Dnes sú vo všetkých morálnych rozhodnutiach 
dôležité mnohé hodnoty, ktoré sa týkajú kresťanov, 
ale rozhodujúca je láska, ako hlboká snaha prekonať 
seba samého pre dobro iných, ktorá nesie a determi
nuje všetky spoločenské hodnoty podľa kresťanskej 
perspektívy. Zatiaľ čo civilná spoločnosť má za úlohu 

zabezpečiť spravodlivé sociálne štruktúry, ktoré chrá
nia obyvateľov a zabezpečujú nevyhnutné podmien
ky pre život, morálna perspektíva kresťanov je kom
plementárna a presahuje požiadavky spravodlivosti. 
Spravodlivý poriadok, vytvorený politickými pro
striedkami, nemôže uspokojiť všetky túžby ľudského 
srdca. Morálna snaha Cirkvi o lásku k blížnemu 
v rozličných sférach ľudskej spoločnosti môže do
siahnuť najhlbšie túžby ľudského ducha. Tradičné 
diela lásky Cirkvi, tak na individuálnej, ako i inštitu
cionálnej úrovni, môžu inšpirovať politický poria
dok, aby uznal transcendentnú krásu a posledný cieľ 
ľudskej osoby stvorenej Bohom. 

c) Dnešné potreby 

Spoločenský rozmer biblického zjavenia môže 
osobám dobrej vôle pripomenúť podstatné aspekty 
dnešného morálneho života. Prehnaný individualiz
mus, ktorý ohrozuje samotnú jednotu mnohých spo
ločenstiev, izolácia starých ľudí a hendikepovaných, 
nedostatočná ochrana najslabších členov spoločnos
ti, narastajúci rozdiel medzi bohatými a chudobnými 
národmi, uchyľovanie sa k násiliu z ničomnosti alebo 
z politických dôvodov - toto všetko sú situácie, kto
ré odsudzuje biblická predstava o človeku a ľudských 
spoločenstvách pred Bohom. Učenie Cirkvi o morál
nej povinnosti lásky k blížnemu je odvodené 
z Ježišovho učenia a celá biblická tradícia je výzva 
namierená proti týmto morálnym nedostatkom. 
Snaha Cirkvi v láskavej službe pre chudobných, 
chorých a slabých zároveň slúži aj ako inšpirácia pre 
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občianske spoločenstvá, ktoré sa snažia o budovanie 
spravodlivej spoločnosti. 

Piate špecifické kritérium: cieľ 

136. Nádej v budúci život s Bohom, založená na 
Ježišovom zmŕtvychvstaní, vytvára rozhodujúcu mo
tiváciu pre hľadanie Božej vôle a pre jej zachováva
nie ako normy vlastného konania. 

Biblické údaje 

Človek je smrteľný a žije v čase. Ako taký stretá 
bytostné tajomstvo prerušenia priateľského vzťahu 
s Bohom, ak náhle neprekoná obmedzenia smrti. 
Izrael prežil drámu tejto neistoty. Napriek tomu, jeho 
chápanie stvorenia a zmluvy ho priviedlo postupne 
k presvedčeniu, že Božia zvrchovanosť nad kozmom 
a dejinami nemohla utrpieť porážku pred smrteľným 
postavením človeka. Pán by nemohol nechať napo
spas smrti tých, ktorí vložili svoju nádej do neho. 
Avšak dlhý čas zostal tajomstvom spôsob, ktorým by 
Boh uskutočnil svoju vernosť voči svojim veriacim 
po ich odchode z tejto existencie. 

Nový zákon žije novú skúsenosť a dosahuje istotu 
v zjavení, ktoré sa dotýka vrcholu v udalosti Ježišovej 
smrti a zmŕtvychvstania a ktoré otvára veľmi jasnú 
eschatologickú perspektívu. Predstavujeme niektoré 
línie biblickej reči, ktoré sa vzťahujú na večný život, 
predstavujú ho ako motiváciu morálnych rozhodnutí 
a zakladajú na ňom ďalšie morálne konanie. 

a) Vývoj nádeje v Starom zákone 

Začiatok tejto nádeje 

137. Z toho, do akej miery môžeme určiť najstar
šie fázy izraelského náboženstva, vyplýva, že bol ur
čitý čas, v ktorom odmena v budúcom živote nemala 
špecifickú úlohu pre morálnu motiváciu, pretože táto 
nádej bola len v počiatočnom stave. Zdá sa, že naj
staršie očakávania spočívali jednoducho v návrate do 
rodného kmeňa, dosiahnutí predkov v smrti (1 Sam 
28,19; 2 Sam 12, 23). Odmenou za čnosť je dlhý život 
(Gn 25, 8) a dlhé pokolenie. Nakoniec všetko, dobré aj 
zlé (Ez 32, 18-31), zostúpi do šeólu, miesta temnoty, 
ticha, bezmocnosti a nečinnosti (Ž 88, 3-12), plného 
protikladu so životom pre nemožnosť chváliť tam 
Boha. Negatívny efekt tohto presvedčenia dosahuje 
svoj vrchol v neskoršej Knihe Kazateľ, kde vytvára 
jeden z dôvodov vidieť všetko ako márnosť, všetko 
čo bojuje za dobro a každú morálnu snahu: „Lebo 
(hračkou) osudu sú Adamovi synovia, (hračkou) osu
du sú (aj) zvieratá - veď ich osud je rovnaký. Ako zo
miera on, tak zomierajú aj ony" (Kaz 3, 19; ale treba 
pamätať aj na zmeny v 12, 7). 

Avšak dávno pred Kazateľom sa už rodila iná vízia 
sveta, ktorá zahŕňala, že smrť a podsvetie sú podria
dené Božej moci. Predovšetkým žalmy prinášajú sve
dectvo o presvedčení, že Pán neopúšťa tých, čo majú 
dôveru v neho a žijú podľa jeho prikázaní, ani po ich 
odchode do hrobu. Spoločenstvo s Bohom nemôže 
prerušiť ani smrť. Charakteristikou lásky je byť na
vždy a Božia vernosť spojená s jeho všemohúcnosťou 
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bola chápaná ako schopná realizovať túto podmien
ku: „Veď tvoja milosť je lepšia než život" (Ž 63, 4). 
Aj keby žalmista nemal žiadnu predstavu o tom, ako 
by Boh mohol uskutočniť túto svoju vernosť voči 
svojim verným, skôr ako sa začala nádej v zmŕt
vychvstanie, vo vyznaní Izraela už žila koncepcia, že 
jeho vernosť voči spravodlivým nemôže byť preruše
ná (Ž 16, 8-11; 17, 15; 49, 14-16; 73, 24-28). Na ces
te tohto vývoja by nádej, že Božia solidarita voči 
tým, čo žijú v poslušnosti jeho prikázaniam, nemo
hla byť nikdy oklamaná, dokonca ani hrobom. 

Prvé prejavy nádeje v zmŕtvychvstanie 

Podľa niektorých exegétov, jeden dôležitý Jóbov 
krok odzrkadľuje problém ako sa život po smrti, pod 
trvajúcou Božou náklonnosťou, môže prispôsobiť ne
telesnej existencii, aspoň ak možno veľmi ťažkú časť 
Knihy Jób (19, 26) preložiť týmto spôsobom: „Keď 
táto moja koža bude zničená, bez tela uvidím 
Boha"(redakčná pozn.- znenie citátu v slovenskom 
vydaní Svätého písma, Rím 1995 - Jób 19, 26: „Tu 
v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho 
tela Boha uvidím"). Nech je akýkoľvek význam toh
to neistého hebrejského textu, už Septuaginta, a v jej 
línii cirkevní otcovia, interpretujú obsah tohto úryv
ku ako svedectvo viery v zmŕtvychvstanie: „Lebo 
viem, že večný je ten, ktorý je pripravený ma vyslo
bodiť a zo zeme zdvihnúť moju kožu, ktorá znáša 
toto všetko" {Jób LXX 19, 25-26). 

Prenasledovanie Machabejcov ponúka prvé jasné 
spojenie medzi morálnosťou a životom po smrti vo 

forme zmŕtvychvstania k novému životu pre mučení
kov a k mukám pre prenasledovateľov a ich potom
kov (2 Mach 7, 9-36). Ten istý názor je vyjadrený aj 
v Dan 12, 2: „Mnohí (v aramejčine sa týmto termí
nom nevylučuje nikto) z tých, čo spia v prachu zeme, 
sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu 
a večnú potupu ". Zmŕtvychvstanie sa tu neobmedzu
je iba na mučeníkov, ale sa rozprestiera na všetkých, 
čo sú zapísaní v knihe. Ide o zmŕtvychvstanie celej 
osoby. Nemyslí sa na žiadne rozdelenie medzi telom 
a dušou, lebo v hebrejskej antropológii sa nemyslí na 
takéto rozdelenie: ľudské bytie nieje takto rozdelené, 
ale je oživené telo. 

V Knihe múdrosti budúca odmena a trest po smr
ti, sú dôležitou motiváciou vo vzťahu k morálnosti. 
Vplyvom gréckej filozofie a zvlášť strednej platón
skej filozofie, nádej pre budúcnosť sa vyjadruje ter
mínom nesmrteľnosť duše. Duše spravodlivých sú 
v pokoji (3, 1-3), lebo boli uznané za hodné byť 
s Bohom, žiť s ním vo vzťahu lásky (3, 5.9). Na dru
hej strane, neverní nemajú ani nádej ani útechu 
v deň súdu, lebo koniec nečestného rodu je prísny 
(3, 19). Nesmrteľnosť duše sa chápe ako nesmrteľ
nosť osoby. 

Na záver zdôrazňujeme, že tieto špirály, ktoré sa 
otvárajú, sú už orientáciami pre každú eventuálnu 
novosť situácie, ktorá by sa mohla predstaviť. Tieto 
špirály vskutku objasňujú dočasnú povahu terajšieho 
dobra a poučujú, aby sme spoznali absolútne prven
stvo, ktoré patrí trvalému priateľstvu s Bohom. 
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b) Ježišova príkladná cesta 

138. Ježiš proti negácii saducejov s veľmi veľkou 
rozhodnosťou potvrdzuje vzkriesenie z mŕtvych. 
Transcendentná skutočnosť Otca, jeho lásky a jeho 
vôle, je rozhodujúca pre cestu a činnosť samotného 
Ježiša. On od svojich nasledovníkov očakáva iden
tické konanie a príkladným spôsobom ho nasledujú 
mučeníci. 

Ježišovo konanie a učenie 

Ježišova odpoveď na rozprávanie saducejov 
(Mk 12, 18-23) začína otázkou: „Nemýlite sa preto, 
Že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?" (12, 24) a kon
čí vyhlásením: „Veľmi sa mýlite" (12, 27). S osobit
nou naliehavosťou Ježiš trvá na ich chybe, ktorá spo
číva v popieraní zmŕtvychvstania. Táto ich chyba má 
podľa Ježiša koreň v tom, že nepoznajú Boha a ne
správne chápu jeho moc a vernosť. Podľa Ježiša sa 
Boh nemôže predstavovať: „Ja som Boh Abraháma, 
Boh Izáka a Boh Jakuba" (12, 26), bez vitálneho 
vzťahu s týmito osobami: „Nie je Bohom mŕtvych, 
ale živých" (12, 27). Pre Ježiša nie sú vzkriesenie 
z mŕtvych a život večný abstraktné substancie, samy 
osebe. Celá Ježišova pozornosť je zameraná na Boha, 
všetko závisí od správneho pochopenia Božej moci 
a skutočného postoja k ľudským osobám. Nebola to 
nejaká abstraktná idea o večnom živote, ktorá vytvo
rila a určila ľudské osoby na večné spoločenstvo 
s Bohom, ale živý vzťah s Bohom. Toto vytvára ob
raz a cieľ ľudského života a musí determinovať ľud
ské konanie. 

Pre Ježiša je horizont jeho žitia a konania Otec, 
jeho živé spoločenstvo s Otcom. Ježiš žil pre Otca, 
s Otcom a v Otcovi; takto na seba vzal tajomstvo 
svojho utrpenia až po sebazničenie v smrti na kríži. 
Sám o sebe hovorí: „Mojím pokrmom je plniť vôľu 
toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo" (Jn 4, 
34). Plniť Otcovu vôľu, uskutočňovať od neho prijaté 
poslanie, je základný spôsob, ktorým Ježiš žije svoje 
spojenie s Otcom. Vernosť Otcovi je základom všet
kého Ježišovho konania a utrpenia. Táto vernosť 
svojmu poslaniu robí to, že Ježiš nepodľahne žiadne
mu ľudskému nátlaku a privádza ho nakoniec až na 
smrť na kríži. Toto poslanie je napriek tomu jeho 
„pokrmom", dáva mu život, je prameňom a silou je
ho života. Pre Ježiša pozemský život a dobrá tohto 
života nepredstavujú vrcholné hodnoty, ktoré treba 
stále dosahovať. Najvyššia hodnota je spoločenstvo 
s Otcom, ktoré je možné žiť plnením jeho vôle. 

Ježiš predkladá vlastné konanie ako príklad a oča
káva od svojich nasledovníkov verné nasledovanie 
po ceste, ktorú on vyznačil. Aj pre nich je rozhodu
júca vernosť Otcovej vôli. Keď Ježiš uzatvára reč na 
vrchu, a istým spôsobom syntetizuje, tak hovorí: 
„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do ne
beského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho 
Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 7, 21). Keď hovorí 
o nevyhnutnej podmienke na vstup do nebeského 
kráľovstva v eschatologickej perspektíve, predstavu
je vôľu Otca ako rozhodujúcu. Spoločenstvo života 
s Otcom v nebeskom kráľovstve je jednoducho ne
možné ak sa nežilo s ním počas pozemského života, 
konaním jeho vôle. 
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Ježiš otvorene upresňuje, čo musí determinovať 
ich konanie a utrpenie: „ Vám, svojim priateľom, ho
vorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už 
nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. 
Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do 
pekla! Ano, hovorím vám: Tohto sa bojte" (Lk 12, 4-5). 
Ide o vyučovanie medzi priateľmi: Ježiš chce ochrá
niť svojich priateľov, učeníkov ale aj veľký zástup 
(pórov. 12,1) pred omylom uzavrieť sa do pozemskej 
perspektívy. Otvára teda horizont a nasmerúva 
k Bohu a k jeho moci nad nadzemskou existenciou: 
Boh môže vylúčiť zo spoločenstva s ním, ale môže 
do tohto spoločenstva aj prijať. Hovorením o strachu, 
Ježiš nechce vzbudiť obavy a úzkosť, ale pozýva 
na hlboké a zodpovedné chápanie reálnej a celkovej 
skutočnosti. Toto pochopenie, ktoré zahŕňa eschato-
logickú perspektívu, musí determinovať konanie. 
Motivácia ľudského konania sa neobmedzuje na ľud
ský horizont. Rozhodujúcou motiváciou pre nekona
nie zla je súd, ktorý vyslovuje Boh. 

V ďalšej inštrukcii, ktorá je znova adresovaná 
„zástupom aj učeníkom" (Mk 8, 34), Ježiš priamym 
spôsobom spomína nasledovanie po ceste kríža: 
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život 
zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa 
a pre evanjelium, zachráni si ho" (8, 34-35). A na 
záver vyhlasuje: „Kto sa bude hanbiť za mňa a za 
moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym po
kolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď 
príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi" (8, 38). 
Jediná cesta na záchranu života je jednota s Ježišom 

a jeho evanjeliom, lebo Ježiš je v jednote s Otcom, 
jediným skutočným prameňom každého života. Na 
udržanie jednoty s Ježišom môže byť nevyhnutné 
vzdať sa spolu s Ježišom pozemského života a prijať 
spolu s ním kríž. Nasledovanie Ježiša a jednota s ním 
nemôžu byť parciálne, ale úplné. Opäť aj tu eschato-
logický rozmer vyžaduje a ospravedlňuje toto kona
nie. Ježiš skrze svoju cestu vstupuje do slávy svojho 
Otca, znova príde a zjaví sa v tejto sláve. Iba stála 
jednota s ním a odvážna vernosť jemu a jeho slovám 
robia účastnými na jeho slávnom živote s jeho 
Otcom, čiže zachraňujú život. 

Príkladné nasledovanie mučeníkov 

139. V niektorých najmladších knihách Starého 
zákona (Prvá a Druhá kniha Machabejcov) sú prine
sené prípady mučeníkov. Tieto prípady mučeníctva 
sa odvolávajú a zároveň vysvetľujú v rámci určitých 
presvedčení, v ktorých už dávno dozrelo jasné pre
svedčenie o budúcom osude človeka. Mučeníci učia, 
že jestvuje aj iný život, že hodnoty, ktoré sú v hre 
v konkrétnych ľudských rozhodnutiach sú absolútne 
základné. Až tak podstatné, že vysvetľujú a vyžadujú 
si veľmi vážne rozhodnutia. 

V Novom zákone je mučeník v pravom zmysle 
slova Ježiš a jeho absolútna vernosť poslaniu, ktoré 
dostal od Otca až po kríž, je príkladom pre jeho uče
níkov. To sa ukazuje v jednom Pavlovom povzbude
ní Timotejovi: „Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa 
večného života; veď doň si povolaný " a potom pri
pomína „Krista Ježiša, ktorý dobrým vyznaním vydal 
pred Ponciom Pilátom svedectvo" (1 Tim 6, 12-13). 
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Prvých kresťanov, ktorí prijali smrť a vyliali svoju 
krv, aby zostali vernými svojmu Pánovi, nazvali 
„mučeníkmi", čiže „svedkami". Totálnou radikálnos
ťou potvrdzujú, že jednota s Ježišom je vzácnejšia, 
ako čokoľvek iné. Štefan, prvý kresťan zabitý pre 
svoju vernosť Kristovi, je pre Pavla takým muče
níkom (Sk 22, 20) a Apokalypsa viackrát hovorí 
o Ježišových svedkoch (2, 13; 6, 9; 17, 6; 20, 4). 

Tematika prvotnej teológie o mučeníctve, ktorá sa 
inšpiruje Novým zákonom, je mnohostranná. Stačí 
citovať Ignáca z Antiochie, ktorý pripája Pavlovu 
myšlienku o zjednotení s Kristom k Jánovej téme 
o živote s Kristom a potom ideály nasledovania 
Krista. Pánovo utrpenie sa sprítomňuje v smrti jeho 
svedkov. 

Mučeníci obetovaním svojho života potvrdzujú 
podstatné kritériá ľudského konania: absolútne pr
venstvo Boha a ako dôsledok právo, že vernosť jemu 
si vyžaduje hrdinstvo, alebo zrieknutie sa každej 
inej hodnoty; vzťah medzi pominuteľnou prítomnos
ťou a večnou budúcnosťou. Tento vzťah vidí nastole
né dobro spásy, ktoré prekračuje všetky pozemské 
dimenzie; prispôsobenie sa Kristovi, Božiemu „mu
čeníkovi", a nasledovanie jeho príkladu. 

c) Eschatologická perspektíva v Pavlových spi
soch 

140. Ako vo všetkých spisoch Nového zákona, tak 
aj v Pavlovom ohlasovaní je základná a všadeprítom
ná eschatologická perspektíva, hoci nie vždy je ex
plicitne spomenutá. Pre Pavla je Boh Otec ten, ktorý 

Ježiša vzkriesil z mŕtvych (pórov. Gal 1,1; Rim 10, 9, 
atď.). Horizont našej existencie nie je viac obme
dzený na pozemský smrteľný život, lebo život vo 
večnom spoločenstve so zmŕtvychvstalým Pánom 
otvára neobmedzený horizont, mení okolnosti a pa
rametre večného života a stáva sa rozhodujúcim pra
vidlom v riadení našej terajšej existencie. Jestvujú 
niektoré typické Pavlove spisy, ktoré hovoria o zmŕt
vychvstaní a súde a vyvodzujú z nich dôsledky pre 
morálne konanie. 

Zmŕtvychvstanie 

V dlhej kapitole Prvého listu Korinťanom (15, 1-58) 
Pavol predstavuje v úzkom spojení Ježišovo zmŕt
vychvstanie, zmŕtvychvstanie kresťanov a hodnote
nie a riadenie terajšieho života. Na záver kapitoly 
syntetickým spôsobom formuluje dôsledok: „A tak, 
moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz 
horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša náma
ha nie je daromná v Pánovi" (15, 58). „Pánovo die
lo" je namáhavé (pórov, aj 15, 30-31), čiže verne 
konať podľa Ježišovho príkladu; ale táto námaha nie 
je zbytočná, lebo privádza k vzkrieseniu a k blažené
mu životu so zmŕtvychvstalým Pánom. 

Dôsledky Ježišovho zmŕtvychvstania sú opísané 
aj v Kol 3, 1-11, kde sa okrem iného hovorí: „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... Umŕtvujte teda svoje 
pozemské údy...". Táto reč má svoju jemnosť vďaka 
rôznym plánom, ktoré sa v nej prelínajú: Kristus 
vstal z mŕtvych; na jeho sláve máme všetci účasť; 
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to sa však neuskutočňuje úplným spôsobom, ani 
automaticky; vyžaduje sa úmyselná účasť ľudského 
účastníka; tento musí rozlíšiť medzi tým, čo má pô
vod zo zeme alebo je inšpirované telom, a čo patrí 
poriadku, v ktorom sa nachádza Kristus. Svet hodnôt 
sa nestráca, ale nadobúda reálne proporcie a relativi-
zuje sa, lebo Kristus nás predišiel v eschatologických 
podmienkach. 

Súd 

141. Sem-tam sa Pavol odvoláva na súd, ktorý nás 
čaká. To, čo sme počas života spravili, Pán objektív
ne posúdi a dostaneme od neho adekvátnu odplatu. 
Táto skutočnosť nás musí povzbudiť žiť zodpoved
ným spôsobom, aby sme s dôverou mohli očakávať 
Pánovo hodnotenie. 

V Rim 14, 10-12 Pavol vyhlasuje: „Veď všetci bu
deme stáť pred Božou súdnou stolicou. ... Každý 
z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba". Takto sa 
dáva do popredia aspekt zodpovednosti. Samozrej
me, ak by život končil v prázdnote, tak by to bolo 
rovnaké pre všetkých a to by robilo indiferentným aj 
spôsob riadenia našej pozemskej existencie. Ale náš 
život je orientovaný k vyúčtovaniu, pre ktoré je dôle
žitý a rozhodujúci náš terajší spôsob žitia. 

Ľudia majú svoj spôsob hodnotenia osôb a uda
lostí, ale Pavol tvrdí: „Pán je môj sudca... On osvet
lí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy kaž
dý dostane pochvalu od Boha" (1 Kor 4, 4-5). 
Pánovo hodnotenie je jediné adekvátne a platné, lebo 
jedine on pozná všetky odtiene ľudských skutkov. 

Východisko súdu bude zodpovedať konaniu kaž
dého človeka počas jeho života a bude sa líšiť od prí
padu k prípadu; „Veď všetci sa musíme ukázať pred 
Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu, 
za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé" 
(2 Kor 5, 10). 

Spôsob odplaty pre tých, čo budú eventuálne odsú
dení, je vyjadrený veľmi všeobecným spôsobom 
(„hnev a rozhorčenie", „súženie a úzkosť": Rim 2, 8-9) 
alebo negatívnym („nebudú dedičmi Božieho kráľov
stva": 1 Kor 6, 10; Gal 5, 21). Osud tých, čo budú spa
sení, bude vždy „milosť" a nikdy nie len čistá zásluha: 
táto milosť bude spočívať vo „ večnom živote v Kristovi 
Ježišovi, našom Pánovi" (Rim 6, 23). 

d) Eschatologická perspektíva v Apokalypse 

142. Vo všeobecnom rámci eschatológie vlastnej 
Apokalypse, Kristov príchod nadobúda charakteris
tický význam. Nikdy sa nevníma ako jednorazový 
a konkluzívny návrat - uskutočnený skrze zostúpenie 
z neba -, ale vníma sa ako prítomnosť, v ktorú sa ve
rí a ktorá sa chápe aktuálne. Ako prítomnosť, ktorá 
prechádza celú šírku dejín, postupne rastie a rozvíja 
sa až do plnosti. V tomto rámci Apokalypsa, v konti
nuite s eschatológiou uskutočnenou v Evanjeliu po
dľa Jána, zdôrazňuje aktuálnu prítomnosť zmŕtvych
vstalého Krista vo svojej Cirkvi a vo svete. Táto prí
tomnosť, sprostredkovaná dielom Ducha Svätého 
(porov. Jn 14, 16-18) dáva priestor - môžeme pove
dať - novému vteleniu v ktorom „Zmŕtvychvstalý 
Ukrižovaný" nalieha v prvom rade na svoju Cirkev 
a potom skrze ňu a jej rôznorodú činnosť na samotný 
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svet, aby postupne všade a všetkých poznačil svojimi 
hodnotami a svojou životnou silou. Cieľom tejto čin
nosti, ktorou Kristus koná v dejinách, bude na jednej 
strane zneškodnenie a zničenie všetkých konkrét
nych foriem zla, ktoré uskutočnil diabol a na strane 
druhej, situácia spolužitia na najvyššej úrovni lásky 
medzi Kristom, Bohom, Duchom Svätým a Cirkvou, 
ako sa to uskutoční v novom Jeruzaleme. 

Kristov príchod v Cirkvi 

143. Prvý aspekt sa vzťahuje na Cirkev videnú 
zvnútra. Zdôrazňuje sa v prvej časti Apokalypsy 
(Zjv 1,4; 3, 22): ide o druhý Kristov príchod, ktorý 
sa vzťahuje na Cirkev a zahŕňa ju ako Cirkev, ktorá 
sa stále chápe v dialektike, ktorú sme už zdôraznili, 
medzi miestnou cirkvou a univerzálnou. Texty, ktoré 
to jasne vyjadrujú (Zjv 2, 5.16; 3, 11), ako aj kontex
ty, do ktorých sú vsadené (Zjv 2-3), ukazujú, že ten
to príchod sa rieši postupne rastúcou prítomnosťou 
a stále viac zahrnujúcou Krista v oblasti svojej 
Cirkvi. 

Morálne dôsledky tohto príchodu-prítomnosti 
Krista, nesú so sebou predovšetkým zo strany Cirkvi 
obnovený postoj viery a ochoty, ktorý jej umožňuje 
prijať Kristovu činnosť, ktorá sa jej dotýka. Potom sa 
zo strany Cirkvi vyžadujú morálne rozhodnutia, kto
ré sú obsiahnuté v príkazoch, ktoré sa k nej obracajú: 
„Rob pokánie" (Zjv 2, 5; 3, 1.19), „Neboj sa toho, čo 
máš trpieť" (Zjv 2, 10), „Len sa držte toho, čo máte, 
kým neprídem" (Zjv 2, 25), „preto si spomeň, ako si 
prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie" (Zjv 3, 3), 
„buď horlivý" (Zjv 3, 19). 

Predovšetkým Cirkvi sa kladie na srdce nevy
hnutná požiadavka počúvať Ducha Svätého, ktorý ju 
v druhej časti Apokalypsy vedie k morálnym rozhod
nutiam, ktoré sú prispôsobené pre spoluprácu na 
Kristovom príchode, ktorý sa uskutočňuje v deji
nách. 

Prítomnosť - príchod Krista v dejinách 

144. V druhej časti Apokalypsy je významný po
sun činnosti zmŕtvychvstalého Krista z prostredia 
vnútri Cirkvi k svetu ľudí, ktorí sú ešte mimo. 

Tento svet trpí pod nátlakom diabla, ktorý sa ho 
snaží stvárňovať podľa opačného spôsobu života 
ako chcel a naprojektoval Boh. Ide o antikráľovstvo, 
dokonca o určitý druh antistvorenstva. Apokalypsa 
spresňuje niektoré detaily tohto diabolského nátlaku: 
nepôsobí priamo, ale našepkáva pomocou klamstva 
v jestvujúcich ľudských štruktúrach a koná skrze ne. 
Ale v protiklade k pozemskému systému sa nachá
dza Kristov systém. On je vytvorený predovšetkým 
samotným Kristom, vyjadrený podobou Baránka 
(Zjv 5, 6), ktorý charakterizuje celú druhú časť 
Apokalypsy. Celú túto činnosť, vlastnú Kristovi 
Baránkovi, Apokalypsa vysvetľuje ako príchod. 
Kristov príchod v dejinách je súbežný s jeho prícho
dom v Cirkvi. 

Morálne aspekty, ktoré sa dajú aplikovať na jeho 
príchod v dejinách sú mnohé, ale všetky sú postave
né na skutočnosti, že kresťania - ako sme videli 
vyššie - sú prostredníci, keďže sú „kňazmi Boha 
a Krista " (Zjv 20, 6), medzi tlakom Krista, ktorý chce 
preniknúť do detailov dejín a jeho uskutočnením. 
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Kresťania budú musieť mať smelosť dať na svetlo 
Krista (porov. Zjv 12, 1-6) tým, že budú zavádzať 
do dejín jeho hodnoty, kým nepríde eschatologická 
plnosť, ktorá bude značiť záver jeho príchodu. 

Príchod v jeho eschatologickej plnosti 

145. Príchod vnútri Cirkvi, ako sme poznamenali, 
je celý poznačený Kristovou láskou vo vzájomnosti, 
aká sa - vyžadujúc si výmenu na tej istej vlnovej 
dĺžke - umiestňuje do ľudskej schémy vzájomného 
vzťahu medzi snúbencami. Cirkev je teraz snúbenica 
a pripravuje sa, aby bola nevesta. Táto príprava spo
číva v aktívnej spolupráci na Kristovom príchode 
v dejinách. Keď sa uskutoční, tak príde „Baránkova 
svadba" (Zjv 19, 7). Cirkev, vtedy už nie snúbenica 
ale nevesta, bude schopná milovať rovnakou láskou. 
Takou láskou, ktorá zodpovedá Kristovej láske 
a Kristus dá svojej neveste nekonečné bohatstvo, kto
rého je nositeľom (porov. Zjv 21, 9-22, 5). 

Progresívny vývoj sa nachádza aj v Kristovom 
príchode v dejinách. Tento príchod zahŕňa - na svo
jom konci - zničenie všetkých síl zla, ktoré boli ak
tívnymi protagonistami antistvorenia. Takto sa zo scé
ny dejín stratia „králi zeme" (porov. Zjv 19, 17-19), 
prvá a druhá šelma (Zjv 19, 20), „diabol, ktorý zvá
dzal" (20, 10), koreň všetkého zla (Zjv 21, 10). Na 
záver padne Babylon, ktorý je vyjadrením a symbo
lom odporu voči Božiemu kráľovstvu a stvoreniu 
(porov. Zjv 18, 2). Po prvom svete prichádza svet 
úplne preniknutý Kristom (porov. Zjv 21, 1). 

Autor Apokalypsy naznačuje tieto eschatologické 
výsledky Cirkvi, ktorá je ešte na ceste. Pozerajúc do
predu smerom k eschatologickému prístavu Cirkev, 
ktorá si uvedomuje trýznivú radosť narastajúcej lás
ky, vie, že jedného dňa bude schopná milovať Krista 
tak ako ju miluje Kristus. Cirkev si vo svojej snahe 
zvíťaziť nad zlom a posilniť dobro spolu s Kristom 
uvedomuje, že raz sa toto zlo skončí aj jej zásluhou. 
Rovnako aj všetko dobro pochádzajúce od Kristovej 
novosti, ktoré bude dané do sveta aj vďaka jej pri
speniu, dosiahne v novom Jeruzaleme vrchol svojho 
rozvoja. Cirkev sa naozaj cíti ako snúbenica, ktorá si 
oblieka odev nevesty. 

Záver 

146. Všetky komponenty tohto komplexného pro
cesu očakávania a prípravy, dávajú Cirkvi podnet 
smerom k lepšiemu, smerom k niečomu viac, čo sa 
vyjadruje v skľúčenom zvolaní: „A Duch i nevesta 
volajú: Príď!" (Zjv 22, 17). A na toto zvolanie 
Kristus neustále dáva svoju odpoveď, ktorá dodáva 
odvahu: „Áno, prídem čoskoro" (Zjv 22, 7; 22, 20). 
Týmto sľubuje - ako nastávajúcu fázu svojho prí
chodu -, nie eschatologické zavŕšenie, a nalieha na 
Cirkev, aby bola pozorná. Tento príchod bude čosko
ro a Cirkev ho uvidí. Cirkev v rámci svojho vnútorné
ho prostredia a zvyšku sveta bude viac vidieť Krista, 
po ktorom túži. Vytvorí ďalšiu etapu smerom k usku
točneniu svadobnej hostiny s Cirkvou a nového 
Jeruzalema. 
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Orientácie pre dnešok 

a) Človek zoči-voči prítomnosti 

147. Ľudský život má vzťah predovšetkým k prí
tomnosti. Prítomnosť je pekná, je to pominuteľný 
tieň večnej prítomnosti Boha, má istotu vlastnenia, 
kvalifikuje sa silou konkrétneho. Prítomnosť si váži
me aj preto, lebo je to jediný moment, v ktorom sa 
uskutočňuje ľudská zodpovednosť a snaha. 

Napriek tomu je prítomnosť značne obmedzená 
hranicami, ktoré sú na jednej strane spôsobené neis
totami a nedokonalosťami a na druhej strane pomi
nuteľnými podmienkami, v ktorých sa nachádza. 
Prítomnosť si nestačí sama pre seba, ako to ukazujú 
všetky systémy uzatvorené do predstavy iluzórnej 
autonómie a - ako to ukazuje skúsenosť z našej doby 
- pádom ideológií. A nejde o prvý prípad v dejinách. 

Klamná vidina v prítomnosti a sklamanie, ktoré je 
jej dôsledkom, môže neustále podnecovať k úniku do 
konzumizmu, ktorý je stále rafinovanejší a silnejúci, 
avšak chýba mu perspektíva a znova sa stáva prame
ňom nového sklamania. Nemožno ani dúfať, že sa 
bude môcť prekonať, kým zostáva v rámci myslenia 
blízkeho sekularizmu. 

Nádej prináša vyváženosť do nerovnováhy prítom
nosti, lebo je motivovanou otvorenosťou voči budúc
nosti, ktorá má svoj základ vo večnej Božej stálosti. 
List Hebrejom (13, 14) vyhlasuje kategoricky: „Lebo 
tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme budúce". Nič 
nie je dôležitejšie pre orientáciu konania a života ako 
vedomie pominuteľného rozmeru, v ktorom sa hýbe 
to, po čom sa túži a koná sa v prítomnosti: takto sa 

nevyhnutne vytvára hierarchia hodnôt, v ktorej ko
nečný orientačný bod je zameraný na druhého a nie 
čisto na seba, na budúcnosť a nielen na prítomnosť. 
Ten druhý je zmŕtvychvstalý Pán, ktorý odišiel, aby 
nám pripravil miesto (Jn 14, 2) a napriek tomu zo
stáva skrytý účastník dneška, ktorý zakusuje všetky 
ťažkosti a radosti viery a nádeje. Viera predkladá pre
konanie bezprostredného. Nádej prináša anticipáciu 
budúcnosti v neustálom dialógu lásky s tým, ktorý je 
minulosť, prítomnosť a budúcnosť. 

b) Povolanie k hrdinstvu 

148. Tento príjemný účastník, ktorý napĺňa 
a osvecuje budúcnosť veriacich, kladie radikálne po
žiadavky a má vysoké očakávania. Tieto si nárokujú 
byť poslednou hodnotou a vyžadujú si obetu každé
ho. Tu sa rodí výzva k hrdinstvu svedectva v obete. 
Naša doba pozná mnohé príklady mučeníctva, zriek
nutia sa, motivovaného láskou, prítomnosti, ktoré sa 
obetuje vo výhľade krajšej budúcnosti. 

Náboženstvu sa vyčítalo - a zvlášť kresťanstvu -, 
že má negatívny vplyv na prítomnosť, keďže bráni 
snahe o zmenu neprijateľného systému utláčania. 
Bolo pomenované „ópiom ľudstva". Pánov učeník 
veľmi dobre vie, že toto nezodpovedá pravde, lebo 
príslušnosť k Božiemu kráľovstvu nariaďuje povin
nosť snažiť sa o poriadok, ktorý je stále bližšie k to
mu, pre ktorý jeho Vykupiteľ zomrel a každý deň 
pokračuje v diele až po jeho úplné zjavenie. Práve pre
to, že zmŕtvychvstalý Kristus anticipoval a pripra
vil túto budúcnosť, má zmysel podriadenie všetkých 
prostriedkov a maximálna snaha vydať svedectvo. 
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V rámci tejto snahy sa výstižne konštatuje harmónia, 
ktorá prebieha medzi autentickými prostriedkami 
a konečným cieľom. Ježiš sa snažil bojovať s choro
bami a hladom z pohľadu tohto záverečného oslo
bodenia od každého zla, ktoré sa dosiahne vo chvíli 
dokonalého spojenia s ním. 

V tomto zmysle kresťanská nádej nie je jednodu
cho zameraná na budúcnosť, ale má priame morálne 
dôsledky na súčasný život. Toto je morálny dôsledok 
toho, čo sa môže nazvať „uskutočnená eschatoló-
gia", ktorá znamená, že kresťan je povinný žiť vo vý
hľade budúcnosti, ktorú viera v zmŕtvychvstanie 
anticipuje a po ktorej plne túži. Kresťanská viera vo 
vzkriesenie tela a konečnú transformáciu sveta 
môže tiež dať veľmi hlbokú a duchovnú motiváciu 
vzhľadom na ekológiu a rešpektovanie ľudského ži
vota (porov. Rim 8, 18-21). 

c) Od eschatologickéj perspektívy k stále novej 
konkretizácii 

149. Zjavenie určilo cieľ a tým sa stáva zdrojom 
stále aktuálnych orientácií pre novosť, ktorú ponúka 
každodennosť v neustálom pohybe. Diskusia, ktorá 
vzniká pre nové rozhodnutia, sa pohybuje vždy na 
úrovni princípov, ktoré sa odvolávajú na hodnoty 
autonómie ľudského rozhodnutia, práva svedomia, 
neodvolateľnosť svedomia a v konečnom dôsledku 
aj prednosť, ktorú treba dať silnejšiemu. 

Kritérium eschatologického napätia sa snaží opra
viť tieto postoje. Horizont človeka nie je obmedzený 
jeho osobnosťou, ale dialógom s oveľa väčšou osob
nosťou, na ktorú sa možno spoľahnúť; nevyčerpáva sa 

v prítomnosti, ale ho prekračuje, aby sa otvoril do bu
dúcnosti, ktorá jediná bude „konečná". Jeho rozhodnu
tia sú teda účinné iba vtedy, ak sa uskutočnili v dialó
gu so svojim Stvoriteľom a Spasiteľom a iba ak sú 
zamerané na uskutočnenie, ktoré je platné nielen pre 
prítomnosť, ale aj pre budúcnosť, ktorá nemá koniec. 

Šieste špecifické kritérium: rozlíšenie 

150. Všetci sa zhodujú na tom, že nemožno dať na 
rovnakú úroveň všetky morálne pravidlá vyhlásené 
Bibliou, ani nemožno uznať rovnakú hodnotu všet
kým morálnym príkladom, ktoré táto kniha predsta
vuje. 

Tu sa nám tak z pedagogických, ako i teoretic
kých dôvodov zdalo užitočné rozvinúť výklad okolo 
kľúčového pojmu morálnej teológie: múdrosti. Ona 
zahŕňa, na úrovni inteligencie, že človek má zmysel 
pre úmernosť a že sa na úrovni praktického rozhod
nutia spravia obozretné rozhodnutia. Na jednej stra
ne skutočne treba odlíšiť základné veci, ktoré majú 
univerzálny charakter, od jednoduchých rád alebo 
zákonných príkazov určitej etapy duchovného vývo
ja. Na druhej strane, múdrosť si vyžaduje, aby sa vo
pred zvážili vlastné skutky, aby sa spravila reflexia 
o ich vážnosti, o ich dôsledkoch takým spôsobom, 
aby sa určili škody, ktoré so sebou prinášajú a aby sa 
vyhlo v aplikácii princípov chybám a dokonca zby
točným rizikám. 

V oblasti morálky Sväté písmo poskytuje základné 
majáky pre zdravé rozlíšenie. To sa uskutočňuje na 
troch úrovniach: literárnej, duchovno-spoločenskej 
a duchovno-osobnej. 
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Biblické údaje 2. Teologický základ 

a) Literárne rozlíšenie 

151. Správny morálny úsudok, ktorý sa inšpiruje 
Písmom nevyhnutne predpokladá kritickú lektúru 
textov, ktorá v prvom rade a predovšetkým pamätá 
na kánonický rozmer (porov. Pápežská biblická ko
misia, Interpretácia Biblie v Cirkvi, I C). 

Literárny kontext 

Z princípu je nemúdre odvolávať sa na nejakú 
normu alebo nejaký príbeh, v ktorom sa predkladá 
určitý príklad, a vytrhnúť ho zo svojho literárneho 
kontextu. Treba dávať pozor aj na literárne druhy 
a formy (príkazy, kazuistika, zbierky, kódexy, po
vzbudenie, múdroslovie, atď.), ktoré naznačujú váhu 
etickej reči. 

Zvláštna vážnosť niektorých textov v morálnej ob
lasti vychádza najavo predovšetkým z ich literárnej 
kompozície. Už sme spomenuli toto kritérium rozli
šovania pri Desatore a reči na vrchu, zvlášť pri bla
hoslavenstvách, ktoré sú základom, jedny pre prvý 
Zákon a druhé pre druhý Zákon: prednosť vyjadruje 
maximálnu autoritu prvého i druhého textu. 

Ešte viac miesto, ktoré majú v kánone Písma, po
silňuje základnú teologickú štruktúru „dar-zákon", 
ktorú sme zoširoka vysvetlili v prvej časti. Dobre vy
pracované príbehy spásy predchádzajú Desatoro tak 
v Knihe Exodus, ako i v Deuteronómiu; to isté mož
no vidieť aj v reči na vrchu. 
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Aby sa dnes položil základ pre morálne rozhod
nutie medzi normami nariadenými Bibliou, bude sa 
zvlášť pamätať na tie, ktoré sú vybavené nejakým 
teologickým základom alebo teologickým osprave
dlnením. Takto sa dosiahne lepšie rozlíšenie medzi 
tým, čo patrí do kultúry tej doby a čo má hodnotu, 
ktorá prekračuje konkrétnu kultúru. 

Napríklad v prvej časti Knihy zmluvy (Ex 21,1-22,19) 
príkazy nenesú žiaden teologický základ. Tieto na
riadenia úplne presne zodpovedajú zaužívanému 
miestnemu právu, ktoré odzrkadľuje spravodlivosť 
uskutočňovanú v bránach mesta, ktorá mala za cieľ 
usporadúvať spoločenské vzťahy. Vyjadrenie a obsah 
týchto niekedy kazuistických zákonov sú blízke pred
pisom zozbieraným v rozličných kódexoch antické
ho Blízkeho východu: zvlášť zákony vzťahujúce sa 
na periodické oslobodenie otrokov (Ex 21, 2-11). 
Naopak, v časti, kde sa nachádzajú zvláštne ustano 
venia Knihy zmluvy (Ex 22, 20; 23, 9), ako aj v deute-
ronomickom kódexe, zákon je často vybavený teolo
gickým základom: napríklad blízkosť Pána s najchu
dobnejšími spoločenskými kategóriami (Ex 22,20-26), 
alebo aj otvorené odvolanie sa na dejiny začiatkov 
Izraela (Dt 15, 12-15; 16, 10-12). 

Tento vzťah kontinuity a diskontinuity medzi mo
rálnou úvahou spoločenstva veriacich a okolitých ná
rodov sa nachádza rovnako aj v Novom zákone. 
Takto „tabule povinností v domácnosti" (Ef 5, 21; 
6, 9; a Kol 3, 18; 4, 1), hoci nemajú striktnú literárnu 
paralelu v gréckej literatúre, sú poznačené kultúrou 
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a múdrosťou svojej doby. Viera v Krista dáva špeci
fický zmysel spoločenským vzťahom medzi pánmi 
a otrokmi a rodinným vzťahom medzi rodičmi a deť
mi, medzi mužom a ženou, hoci prijíma kultúru, 
v ktorej tieto vzťahy majú pôvod. Dnes sa na vysvet
lenie rodinnej a spoločenskej etiky budú uprednost
ňovať teologické motivácie: brať Krista ako príklad 
(Ef 5, 23.25-27.29), inšpirovať sa Božou pedagogi
kou (6, 4), konať jeho „vôľu" (6, 6), napodobňovať 
„Pána, ktorý je v nebi", ktorý „nenadŕža nikomu" 
(6, 9), hľadať „čo je milé Pánovi" (Kol 3, 20), pesto
vať „bázeň pred Pánom" (3, 22), ktorú treba chápať 
v zmysle hlbokého náboženského rešpektu, všetko 
konať „pre Pána" (3, 23), v perspektíve záverečnej 
„odplaty" (Ef6, 7-8; Kol 3, 20; 4, 1). 

Kultúrne zázemie 

Ak je aj nejaká chyba v teologickom základe ale
bo zdôvodnení, tak je možné dôjsť k určeniu, či neja
ká norma ako taká je alebo nie je aplikovateľná na 
dnešnú situáciu. Exegéza k nej prichádza analýzou 
kultúrneho zázemia. Vezmime si dva príklady záka
zu pokrmu. V prvom rade „kozľa nebudeš variť v mlie
ku jeho matky" (Ex 23, 19; 34, 26; Dt 14, 21). Tento 
kanaánsky zvyk prešiel troma biblickými tradíciami, 
ktoré sa všeobecne považujú za rozdielne a dal v ži
dovstve miesto vzniku komplexným potravinovým 
pravidlám, ktoré Cirkev rešpektuje, ale nikdy necíti
la potrebu ich prijať, pretože z hľadiska kresťanskej 
exegézy tieto pravidlá patria do špecifickej kultúry. 

Ďalší príklad je delikátnejší: „nejesť krv". Aj 
v tomto prípade sa zákaz nachádza vo viacerých 

starozákonných tradíciách (Lv 3, 17; 7, 26; Dt 12, 
23-24). Nový zákon prijíma bez zdráhania tento zá
kaz a dokonca ho ukladá kresťanom pochádzajúcim 
z pohanstva (Sk 15, 29; 21, 25). Z hľadiska exegézy 
explicitné zdôvodnenie zákazu nie je teologické, je 
v ňom skôr cítiť symboliku: „život každého stvorenia 
je v jeho krvi" (Lv 17, 11.14; Dt 12, 23). Po apoštol
skej dobe sa Cirkev iba na tomto základe necíti byť 
viazaná, aby vydávala presné pravidlá pre porážku 
zvierat a kuchyňu, a ešte menej v dnešnej dobe, aby 
zakazovala transfúziu krvi. Nadkultúrna hodnota, 
prítomná v týchto zákazoch, ktorá jediná môže in
špirovať celú etiku, je rešpekt, ktorý patrí každému 
živému stvoreniu. A nadkultúrna hodnota prítomná 
v špecifickom rozhodnutí Cirkvi v Skutkoch 15, je 
starostlivosť, aby sa pomohlo harmonickej integrácii 
rozdielnych skupín, aj za cenu provizórnych dohôd. 

Kontinuita 

Kontinuita, s ktorou sa nejaká morálna téma obja
vuje v rôznych biblických textoch, nás tak z uhla 
pohľadu literárnych tradícii, autorov a datovania lite
rárnych druhov vedie k tomu, aby sme túto tému po
važovali za podstatnú a štrukturálnu pre morálnu 
interpretáciu celej Biblie. Napríklad prvoradá pozor
nosť, ktorú treba preukázať chudobným, zodpovedá 
tomuto kritériu kontinuity. Táto téma sa nachádza 
v celom Písme. Stačí dať jeden príklad: hoci je Ben 
Sirach labužník, čo sa týka mäsa, vína a cestovania, 
z tejto témy robí akoby leitmotív svojho múdroslov-
ného spisu. 
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5. Očisťovanie svedomia Nový zákon 

Nakoniec v morálnom rozlíšení treba pamätať na 
postupné očisťovanie morálneho svedomia, zvlášť 
v globálnej lektúre obidvoch Zákonov. V tomto bode 
netreba špecifikovať. Keď sme vysvetľovali tretí špe
cifický princíp, vývoj, predstavili sme a komentovali 
mnohé príklady. 

b) Rozlíšenie spoločenstva 

152. So všetkou zrejmosťou, proces rozlíšenia by 
sa nevedel obmedziť na exegetickú cestu, aj keby 
chcel použiť rôzne zdroje, ktoré sa dosiahli rozličný
mi metódami, ktoré sú dnes v móde. Čo sa týka 
Písma, spoločenstvo je podstatným miestom pre roz
líšenie. 

Starý zákon 

Starý zákon to svojím spôsobom ukazuje hneď od 
chvíle, keď spomína nevyhnutnosť vývoja pravidiel 
spoločenského života Izraela, v závislosti od starých 
alebo nových spoločenských situácií. Zoberieme prí
klad, ktorý nie je banálny, ak máme na mysli pre
hodnotenie práv žien v dnešnej dobe. Kniha Numeri 
predkladá otázku v doteraz nepoznanej forme o dedič
nom práve ženského potomstva v jednom rode alebo 
kmeni (Nm 27, 1-11; 36, 1-12). Mojžiš je predstavený 
ako prostredník schopný predložiť Pánovi otázky spo
ločenstva a ľudu komunikovať legislatívnu odpoveď, 
ktorá z toho vyplýva. Text teda strieda vyjadrenia po
trieb ľudu, zásah kvalifikovaných prostredníkov 
(Mojžiš, Eleazar) a zvrchovanú autoritu Pána. 

Stáva sa, že v rozhodnutiach, ktoré treba spraviť, 
s odvolaním sa na zákon alebo zvyk, zostávame 
zamotaní v detailoch. Detailoch, ktorým sa dáva 
význam alebo momentálne význam aj majú. Ako 
uskutočniť rozdiel medzi podstatným, nemenným, 
a vedľajším, ktoré možno meniť? Nový zákon nám 
v oblasti cirkevného rozlíšenia zanechal významný 
dokument: Sk 15, 1-35. Problém bol nový. Niektorí 
v spoločenstve chceli prinútiť pohanov, ktorí sa roz
hodli stať kresťanmi, aby sa zároveň rozhodli aj pre 
židovské zvyky, zahŕňajúc aj obriezku, ktorá bola ná
ležité predpísaná Zákonom (Gn 17, 10-14) aj pre 
cudzincov bývajúcich v krajine (Ex 12, 48-49). Na 
morálnej úrovni to bol problém poslušnosti voči vy
jadrenej Božej vôli. Rozprávanie Skutkov apoštolov 
určuje podstatné prvky múdreho rozlíšenia: cesta 
spoločenstva, hľadanie riešenia a rozhodnutie. 

a) „Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec " 
(Sk 15, 6). Dnes sa tento spôsob procesu vyjadruje 
termínmi spoluzodpovednosť a snemovanie. 

b) Aby zodpovední našli vhodné riešenie, snažia sa 
rozlíšiť urgentné (kmeňové hodnoty, ktoré treba za
chovať) a možné (možnosť absorbovania každej časti, 
ktorá je prítomná v prípade). Zasahujú štyri osoby. 
Peter dáva základnú orientáciu (neukladá zbytočné 
bremená) odvolávajúc sa na tri teologické motívy: 
Boh nerobí rozdiel medzi osobami; Duch Svätý vzbu
dil rovnaké znamenia tak u pohanov ako i u Židov; 
a predovšetkým, viera je čistý Boží dar (15, 7-11). 
Pavol a Barnabáš nechajú hovoriť skúsenosť, reč to
ho, čo bolo prežité (15, 12). Nakoniec Jakub, múdry, 
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predkladá dohodu: netreba pridávať, ale treba sa as
poň vyhnúť pohoršeniu a pamätať jedni na druhých 
(15, 13-21). Ide o dočasnú dohodu o jednom alebo 
druhom bode takým spôsobom, aby sa vyriešila krí
za tu a teraz. Chvíľu nato Pavol obreže Timoteja... zo 
strachu pred Židmi (Sk 16, 1-13). Čo sa týka morál
nych zákazov o nejedení mäsa obetovaného modlám 
a uduseného v krvi (15, 20), dlho v Cirkvi nevydrža
l i , ako o tom svedčia dejiny. Umiestnenie tohto mú
dreho rozhodnutia bolo teda presné a zapadá do kon
krétnych okolností: znovunastolenie jednoty v spolo
čenstve. Čo sa týka nadkultúrnej hodnoty, možno ju 
vyjadriť takto: otvorenosť voči rozdielnosti, voči ur
čitému spoločenskému pluralizmu. Táto otvorenosť 
bola pripravená už starozákonnou témou o obriezke 
srdca (Dt 10, 16; Jer 4, 4; porov. Rim 2, 25-29). 

c) Nakoniec sa komunikuje výsledok rozlíšenia 
spoločným listom (15, 23-29). Štyri prvky pútajú 
väčšiu pozornosť. Predovšetkým rozdelenie ako efekt 
rozhodnutí, ktoré sa uskutočnili bez poverenia, mimo 
spoločenstvo Cirkvi (15, 24). Potom vyhlásenie: 
„Duch Svätý a my sme usúdili... ", ktoré je evident
ným znakom vlastného duchovného rozlíšenia usku
točneného vo vyhlásení a v modlitbe (15, 28). Okrem 
toho, vo výbere delegátov vnímame otvorenosť voči 
širšej konzultácii, ktorá zahŕňa „celú Cirkev" (15,22). 
A výzva nie k slepej poslušnosti, ale na morálne sve
domie spoločenstiev, ktorým je adresovaná (15, 29b). 

c) Osobné rozlíšenie 

153. V predchádzajúcom odseku sme sa zaobera
li rozlíšením, ktoré sa opiera, takpovediac, o „spolo
čenské svedomie" osvietené Duchom Svätým. Sa
motný termín „spoločenské svedomie", ktorý dal do 
širokého povedomia Émile Durkheim, patrí do mo
dernej terminológie. V Biblii slovo syneidêsis sa 
aplikuje výlučne na poli osobného svedomia, najčas
tejšie vzhľadom na morálny úsudok. Jedenkrát sú 
termíny „svedomie" a „myšlienka" paralelné, dva
krát sú to slová „svedomie" a „srdce" (kardia): tento 
posledný termín v hebrejskej biblii (lêbâb) je mies
tom a symbolom úvahy, základnej voľby a morálne
ho rozhodnutia. Hovorí sa o dobrom, zlom, čistom 
alebo očistenom, krásnom, bezúhonnom, slabom ale
bo pomýlenom svedomí. Na rozlíšenie je osobné 
svedomie, osvietené Duchom Svätým, tretím naj
dôležitejším miestom medzi všetkými. 

1) Pavol dáva príklad rozlíšenia v jednom problé
me, ktorý bol v jeho dobe chúlostivý: mohli kresťa
nia bez výčitiek svedomia jesť mäso, ktoré bolo pred
tým obetované modlám a potom predávané na trhu 
(1 Kor 8, 1; 11, 1)? Apoštol vhodnou rétorikou opie
rajúcou sa o jeho autoritu porovnáva dva poriadky toh
to argumentu. V prospech kladnej odpovede na polo
ženú otázku je teologický základ: „niet nijakej mod
ly ", čiže jesť toto mäso nemá žiadne morálne hodno
tenie (8, 4.8; 10, 19.23.30). Okrem toho potvrdzuje 
neodcudziteľné právo, čiže zvrchovanú slobodu veria
ceho (9, 1.4.19). Ale proti tejto argumentácii stojí mo
rálny princíp, ktorý má pôvod v praktickej múdrosti 
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a ktorý na záver chce dosiahnuť lepšie: nežnosť lásky. 
Tento môže prikazovať zrieknuť sa práva (9, 5), upra
viť svoje konanie pamätajúc na „slabé svedomie" 
druhých takým spôsobom, aby sa vyhlo pohoršeniu 
(8, 7-13; 10, 23-24.28-29.32-33). Ten, ktorý je mäso 
obetované modlám, nehreší proti viere (protireče
nie), ale proti láske (spoločenský rozmer). 

2) Ďalší text (1 Kor 7, 1-39) ešte lepšie ukazuje 
ako sa uskutočňuje praktické rozlíšenie. Ukazuje to 
pálčivou otázkou, ktorú nastolilo kresťanské spolo
čenstvo: ako z hľadiska kresťanskej etiky posudzovať 
hodnoty príslušných životných stavov? Pavol tu roz
lišuje štyri druhy príkazov, ktoré možno usporiadať 
zostupnom gradáciou, a nie nakoľko sú záväzné. 

a) Predovšetkým príkaz samotného Pána, ktorý je 
nemenný, pretože sa opiera o explicitné slovo evan
jelia: „žena nech sa neodlučuje od svojho manžela" 
(porov. Mk 5, 32; 19, 9). Keď sa však stane opačne, 
príkaz zahŕňa buď neuskutočniť ďalšie manželstvo, 
alebo vykonať proces zmierenia (1 Kor 7, 10-11). 

b) Ale čo treba robiť, keď sa prípad nepredpokla
dá v evanjeliu? Pavol, rovnako pastier ako i teológ, 
sa zaoberá konkrétnym problémom manželstva me
dzi veriacim a neveriacim. Ak sa neveriaci „posväcu
je" svojím veriacim partnerom, čiže ak je harmonic
ké spolunažívanie a istý druh duchovnej otvorenosti, 
evanjeliový príkaz sa uskutočňuje bez problémov. 
Ale ak neveriaca stránka dáva prednosť rozvodu, dru
hý sa, podľa vyjadrenia Pavla, stáva slobodným. 
Apoštol hneď od začiatku upresňuje, že sa opiera 
o svoju autoritu: „Ostatným hovorím ja, nie Pán" 
(7, 12-16). 
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c) Pavol hneď potom čelí otázke panenstva (7, 25-
38), ktoré si všeobecne v židovskom svete moc ne
vážili. Pavol panenstvo odporúča, ale iba ako radu: 
„O pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu 
ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána". 
Odvoláva sa na dva dôvody: jeden praktický, vyhnúť 
sa starostiam (7, 32-35); druhý teologický a duchov
ný, krátkosť času (7, 29-31). Pavol trochu kratšie 
aplikuje rovnaký druh duchovného rozlíšenia aj na 
situáciu vdov a uzatvára: „A myslím si, že aj ja mám 
Božieho Ducha" (7, 39-40). 

d) Ďalší Pavlov názor zodpovedá priamo otázke, 
ktorú na začiatku položilo spoločenstvo: základ 
sexuálnej zdržanlivosti manželského páru z duchov
ných dôvodov (7, 1-9). Aj tu apoštol používa pre 
svoje rozlíšenie múdrosť. Hodnotí konkrétne riziká 
veľmi radikálneho postoja v oblasti manželskej sexu
ality. Povoľuje zdržanlivosť ako „dovolenie, nie ako 
príkaz" s tromi podmienkami: súhlas obidvoch man
želov, dočasný charakter („iba ak na čas") a predo
všetkým podstatne duchovný cieľ („aby ste sa mohli 
venovať modlitbe"). Zároveň využíva príležitosť, aby 
potvrdil dokonalú vzájomnosť a rovnosť manželov 
v slobode používania tela druhého. 

Orientácie pre dnešok 

154. Evidentne nemožno tieto úvahy aplikovať na 
všetky nové problémy, s ktorými sa konfrontuje mo
rálka v dnešnom kontexte: globalizácia hospodár
stva, komunikačných prostriedkov a zmien, preľud-
nenosť, zmätok v povolaní a zamestnaní, rozvoj 
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sofistikovaných vojenských technológií, kritická si
tuácia pôžitkárskej spoločnosti, úpadok tradičných 
rodinných štruktúr, výchova, atď. Stačí ukázať od
borníka, ktorý by pomohol nielen moralistom, ale aj 
skupinám a jednotlivcom, ktorí sa chcú inšpirovať 
Písmom, pri uskutočňovaní zdravého rozlíšenia. 

1) V oblasti morálky, ako aj v každej inej oblasti, 
Cirkev neschvaľuje žiadne fundamentalistické použí
vanie Písma, ktoré sa uskutočňuje napríklad izolova
ním nejakého biblického príkazu z jeho historické
ho, kultúrneho alebo literárneho kontextu. Zdravá 
kritická lektúra pomáha rozlíšiť na jednej strane prí
kazy a praktiky, ktoré sú platné pre všetky miesta 
a v každom čase a na strane druhej tie, ktoré boli ne
vyhnutné v konkrétnej dobe a na konkrétnom mieste 
a potom sa stali zastaranými, prekonanými alebo ne-
aplikovateľnými. Viac, ako samotná exegéza textov, 
predovšetkým biblická teológia, so svojím celkovým 
pohľadom na obidva Zákony, umožňuje, aby sa neja
ký morálny problém nerozoberal ako uzavretá nádo
ba, ale vždy na osi veľkých spevov Božieho zjavenia. 

2) Z veľkej časti sa etika utieka k zdrojom ľudské
ho rozumu. Videli sme, že Biblia má veľa spoločné
ho s múdrosťou národov (zhoda). Ale zároveň vie aj 
nesúhlasiť, veslovať proti prúdu (protirečenie). A pre
konávať (vývoj). Kresťanská morálka sa v žiadnom 
prípade nemôže rozvíjať nezávisle od tohto nového 
a tajomného vanutia, ktoré pochádza zo svetla Ducha 
Svätého. Rozlíšenie veriacich je viac duchovné ako 
racionálne. Tu zasahuje veľmi dôležitá téma formá
cie svedomia. Hoci Nový zákon len jedenkrát expli
citne spája dva termíny, morálne „svedomie" 

a „Duch Svätý" (Rim 9, 1), je zrejmé, že v kresťan
skom poriadku má „rozlíšenie dobrého od zlého" 
ako hlavný kľúč „prvky Božích slov" (Hebr 5, 12-14), 
ktoré vedú „k dokonalosti" (6, 1) „tých, čo už raz 
boli osvietení a okúsili nebeský dar, tých, čo sa stali 
účastníkmi Ducha Svätého" (6, 4). Pavol sa odvolá
va na „obnovu zmýšľania", nie v „súlade s týmto sve
tom", ale „aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, 
čo je dobré, milé a dokonalé" (Rim 12, 2; porov. 
Ef5, 10; Hebr 12, 21). 

3) Toto rozlíšenie je predovšetkým osobné a preto 
sa v katolíckej morálke svedomie vždy predstavova
lo ako posledná rozhodujúca inštancia. Ale v proce
se formácie svedomia, ktorý sa nikdy neskončí defi
nitívne, má veriaci zodpovednosť a povinnosť porov
návať svoje vlastné rozlíšenie s tým, ktoré spravili 
zodpovední za spoločenstvo. V tomto prípade, vytvo
rené modely v Skutkoch 15 a Liste Korinťanom 7-8, 
ako aj iné, zostanú navždy nevyhnutnými prameňmi 
inšpirácie v procese ekleziálneho rozlíšenia v novej 
problematike. V krátkosti, čo sa týka Písma, náročné 
zmierenie osobnej autonómie a vernosti svetlu 
Ducha Svätého daného Cirkvi a skrze Cirkev, zosta
ne integrálnou časťou procesu morálneho rozlíšenia. 

Záver 

155. Majúc na zreteli stále sofistikovanejšie inter
disciplinárne prístupy pre riešenie vážnych otázok, 
ktoré sa týkajú ľudského bytia a takisto pamätajúc na 
aktuálnu komplexnosť morálnej problematiky, tak na 
osobnej, ako aj spoločenskej úrovni, tento dokument 
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si nenárokuje byť niečím iným, iba skromným se-
mienkom na zamyslenie. Napriek tomu, prináša ori
ginálne prvky, ktoré nie sú zanedbateľné: z nich 
zdôrazňujeme predovšetkým tri. Okrem toho, tento 
dokument otvára určitú perspektívu aj do budúcnosti. 

Originálne prvky 

156. Samotná skutočnosť, že naša úvaha je zalo
žená na Svätom písme, pozýva na to, aby sa morálka 
neskúmala predovšetkým z pohľadu človeka, ale 
z Božieho uhla pohľadu. Odtiaľto pochádza koncept 
„zjavenej morálky", ktorý ak sa chápe dobre, môže 
byť užitočný. V tomto, ako sme to videli od začiatku, 
sa náš prístup odlišuje od prirodzenej etiky a morál
ky, ktoré sú esenciálne založené na rozume. Možná 
výhoda je dvojitá. 

Predovšetkým na teoretickom poli: takto chápaná 
morálka prekonáva váhu nejakého kódexu správania, 
ktorý treba prijať alebo odmietnuť, ako aj zoznam 
čností, ktoré treba uskutočňovať a nerestí, proti kto
rým treba bojovať, aby sa zabezpečil spoločenský po
riadok a blahobyt osoby. Táto morálka sa zapisuje 
v skutočne duchovnom horizonte, v ktorom prijatie 
Božieho daru predchádza a orientuje odpoveď člove
ka. Dnes u mnohých súčasníkov, kresťanov a nekres-
ťanov cítime silnú potrebu nanovo definovať ich ví
ziu vecí v duchovnom horizonte a aktívne bádanie 
v tomto zmysle. Takto náročná morálka, ako ju pred
kladá Biblia z pohľadu duchovného, ako aj spoločen
ského, nie je cudzia vedomým alebo nevedomým 
túžbam moderného ľudstva. Ide o morálku, ktorá nás 

neuzatvára do seba samých, ale otvára naše oči 
smerom k druhým, zvlášť najchudobnejším, znepo
kojuje nás a pobáda nás do činnosti v ich prospech. 

Druhá výhoda: na praktickom poli. Taký prístup, 
ako je ten náš, pomáha lepšie definovať tri klamstvá, 
ktoré ohrozovali a ešte stále ohrozujú viac ako len 
jednu výchovnú inštanciu na úrovni ľudských hod
nôt, ako aj na úrovni viery: ide o druh kazuistiky, 
legalizmu a úzkeho moralizmu. Vrátiť každý druh 
príkazu do základného horizontu Božieho daru, tak 
ako to vcelku odporúča Biblia, udeľuje im váhu a si
lu nového vyjadrenia. 

157. S hlbokým rešpektom voči základnému 
textu Desatora sme navrhli lektúru vo svetle hodnôt, 
ktorá otvára programové morálne pole. Nejde o pole 
príkazov a zákazov, ale predovšetkým o dynamické 
pole, ktoré je, samozrejme, oveľa náročnejšie, ale -
paradoxne - oveľa príťažlivejšie. Pole, ktoré sa zho
duje s etickými a morálnymi očakávaniami väčšiny 
našich súčasníkov. V reči na vrchu, ktorá je rovnako 
dôležitá, Ježiš jasne otvára cestu v tomto smere. 
Výhody sa vynárajú pred očami: rozvoj morálky 
chápanej ako takej, ktorá podnecuje a nedrví. Morál
ky, ktorá rešpektuje a uprednostňuje rôzne cesty, 
dáva do pohybu smerom ku Božiemu kráľovstvu a vy
chováva svedomie. Nerobí viac dojem, že ide o olo
vený kryt položený na plecia (porov. Mt 11, 29-30). 

158. Ďalší prvok originality tohto dokumentu 
spočíva v predstavení ôsmich všeobecných a špeci
fických kritérií, odvodených zo samotnej Biblie, na 
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riešenie aktuálnych morálnych otázok, hoci chýbajú 
definitívne odpovede, ktoré by si vyžadovali použitie 
ďalších mechanizmov myslenia a rozhodovania. Viac 
než o formulovanie presných a jasných pravidiel, 
ktoré by v mnohých prípadoch presahovalo naše 
kompetencie exegétov, máme jednoducho záujem 
našou úvahou priblížiť morálku, ak treba, podľa iné
ho ducha, novým dychom, ktorý čerpá z Písma. 
Kresťanská morálka sa tak javí v celom bohatstve 
svojich komplementárnych rysov: 

- Ustarostená v prvom rade o základnú ľudskú 
dôstojnosť (zhoda s biblickou predstavou človeka); 

- hľadajúca svoj dokonalý model v Bohu a v Kris
tovi (zhoda s Ježišovým príkladom); 

- rešpektujúca múdrosť rozličných civilizácií 
a kultúr, a teda schopná počúvania a dialógu (zhoda); 

- odvážna v ohlasovaní a obmedzovaní každého 
názoru, ktorý nie je v súlade s vierou (protirečenie); 

- inšpirujúca sa vývojom morálnych postojov 
v rámci Biblie, ako aj dejín, ktoré po nej nasledova
l i , aby vychovávala svedomia k stále vyššiemu cieľu, 
ktorý sa inšpiruje novou „spravodlivosťou" Božieho 
kráľovstva (vývoj); 

- schopná zosúladiť práva a túžby človeka, ktoré 
sa dnes silno potvrdzujú, s požiadavkami a pravidla
mi spoločenského života, v Písme vyjadrenými ter
mínom „láska" (spoločenský rozmer); 

- schopná predložiť morálny obzor, ktorý - stimu
lovaný nádejou na večnú budúcnosť -, prekonáva 
krátkozraký pohľad obmedzený len na pozemské 
skutočnosti (cieľ); 

- ustarostená, aby s múdrosťou priblížila náročné 
otázky, obracia sa s trojitou žiadosťou k exegetickým 
zdrojom, osvetleniam cirkevnej autority a formácii 
správneho svedomia v Duchu Svätom takým spôso
bom, aby nikdy nespôsobila „skrat" v delikátnom 
procese morálneho rozhodnutia (rozlíšenie). 

Perspektívy do budúcnosti 

159. To, čo bolo povedané doteraz, z jednej stra
ny veľmi dobre ukazuje základné línie a z druhej 
strany ich charakter neúplnosti a, samozrejme, jeden 
dokument Pápežskej biblickej komisie o morálke to 
ani nemôže urobiť. 

Určité problémy zostávajú otvorené. Pripomína
me jeden, aby sme dali aspoň príklad. Ide o koncept 
„prirodzeného zákona", kde sa verí, že náčrt sa na
chádza u Pavla (Rim 1,18-32; 2,14-15), ale ktorý za
hŕňa, aspoň vo svojej tradičnej formulácii, filozofic
ké kategórie cudzie Písmu. 

Prajeme si, aby naša úvaha podnietila tri nasle
dovné druhy činnosti. 

160. Predovšetkým dialóg. Je veľmi žiaduce, aby 
sa do tohto dialógu zaangažovali nielen špecialisti 
v Katolíckej cirkvi, ako morálni teológovia a exegé-
ti, ale aby našiel odozvu aj u veriacich všetkých kres
ťanských vyznaní, ktoré majú účasť na rovnakom 
poklade Písma. A tiež aj u veriacich iných nábožen
stiev, ktoré sledujú vysoký štandard morálneho živo
ta. Zvlášť plodný dialóg so Židmi, našimi „staršími 
bratmi", nám môže navzájom pomôcť umiestniť 
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mnohé zákony, niekedy relatívne, do základnej osi 
teologického Zákona, chápaného ako „cesta" spásy 
zadarmo daná celému ľudstvu. Biblická morálka sa 
nemôže ukladať tým, čo nemajú rovnakú vieru. Je 
však zameraná na zlepšenie prirodzenosti a podmie
nok človeka a spoločnosti. Preto je vhodným návr
hom, ktorý môžu brať do úvahy aj tí, ktorí sa snažia 
o duchovný rast iným spôsobom. 

161. Myslíme si tiež, že úvaha, ako tá naša, ak 
vzbudí nejaký záujem, mohla by pomôcť pastierom 
a teológom nájsť vhodné sprostredkovateľské straté
gie, aby morálne učenie Cirkvi bolo chápané z pozi
tívneho aspektu a v celom svojom bohatstve. Samo
zrejme, aby Cirkev zostala verná Kristovi a službe 
ľuďom, nemôže sa zriecť predstavovať s jasnosťou 
práva a povinnosti veriaceho a každého človeka, 
a preto nemôže nechať stranou niektoré normy a zá
kazy. Ale protirečenie, zvlášť vtedy, keď sa javí ako 
nevyhnutné, je iba jedným z ôsmich princípov, ktoré 
sme predložili. Prezentácia „zjavenej morálky" 
v celej svojej šírke a plodnosti, v rámci Písma, by 
mohla naznačiť črty obnovenej pedagogiky. 

162. Nakoniec, aby sa tento dokument mohol na
sledovať, bude potrebná, a o tom sme presvedčení, 
snaha o jeho rozšírenie. Iba tak bude môcť byť 
pomôckou pre pastierov, animátorov, katechétov, vy
učujúcich, nezabúdajúc na kresťanských rodičov, 
ktorí majú krásne a nezastupiteľné poslanie vychová
vať ich mladých k životu, k viere, k zodpovednému 
používaniu slobody, a viesť ich po ceste pravého šťas
tia, ktoré sa končí za hranicami terajšieho sveta. 
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