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Na úvod
Časopis, ktorý držíte v rukách, vydáva Katedra teológie a katechetiky
s cieľom pestovať a prezentovať evanjelikálnu teológiu odbornej verejnosti.
Pojem „evanjelikálna teológia“ zďaleka nie je jednoznačný a ani články
v časopise nie sú zaručene evanjelikálne z nejakého presne definovaného teologického názoru. Vo všeobecnosti môže čitateľ očakávať teologické myslenie protestantskej metodológie s vysokým názorom na inšpiráciu a autoritu Biblie a predpokladom, že soteriológia je východiskom a cieľom teologického myslenia a praxe. Pokiaľ autori nepožívajú vo svojej teologickej
práci túto metódu, redakčná rada považuje ich príspevok za obohatenie
dialógu s evanjelikálnou teológiou.
Pri čítaní teologických vedeckých prác by čitateľ mal mať na mysli, že
od teológie sa očakáva, že bude nielen vedecké metódy používať, ale že
bude aplikovať aj kritiku vedeckých metód. Tak ako filozofia vedy kriticky
analyzuje predpoklady samotného pojmu „vedeckosti“, teológia sa musí pýtať, či a kde sú metódy špeciálnych vied použiteľné v poznávaní piatim
zmyslom neprístupnej reality. Pritom kritika musí byť rovnako prístupná
metakritike (tj. kritike kritiky). V teologickej epistemológii platí, že mentálne a spirituálne udalosti nie sú vždy spojené s fyzickými udalosťami.
Preto metódy poznávania, ktoré platia pre svet exaktných vied sú v teológii
použiteľné len čiastočne. Človek je v exaktných vedách tvorcom experimentu, kým v teológii musí čakať na Božiu iniciatívu, ktorý môže, ale nemusí, experienciu človeka slobodne determinovať. Prirodzene, že v súčasnom kultúrnom prostredí, ktoré je silne ovplyvnené scientizmom a osobitne
v humanitných odboroch, ktoré pracujú v tieni úspechu prírodných vied, je
automaticky považované za vedecké len to, čo používa vedecké metódy aplikované v sekulárnych odboroch. Ak chce teológia v tomto prostredí prežiť,
musí poslušne používať identické alebo analogické vedecké metódy, a zároveň trpezlivo upozorňovať, že tieto metódy vychádzajú z monistického pohľadu na svet, s bezmyšlienkovitou samozrejmosťou používajú osvietenskú
antropológiu a od výsledkov čakajú ekonomický efekt v štátnom, či inom
hospodárstve.
Práce uverejňované v tomto čísle spájajú použitie vedeckých metód s ich
kritickým využitím v špecifických teologických odboroch, ako aj skúmanie,
ktoré sa použitiu vedeckých metód vymyká. Príjemné čítanie!
Pavel HANES

Štúdie

Apoštolská cirkev a antické vedy
Imrich PERES
Abstrakt

Autor si z príležitoti 20. výročia vzniku Katedry teológie a katechetiky
kladie otázku, či je dnes potrebná veda, výskum a teológia pre vieru
a cirkev, alebo je dokonca škodlivá a zbytočná? Ak je dôležitá, ako sa má
pestovať tak, aby cirkev zveľaďovala, budovala a chránila? Odpoveď prichádza z pozorovania Ježiša, jeho učeníkov a apoštolskej cirkvi: Ježiš bol
dobre pripravený pre svoje vystúpenie na verejnosti, vyučoval aj svojich
učeníkov. Aj mnoho dobre vzdelaných mužov bolo v apoštolskej cirkvi,
ktorí svojou vierou, ale aj vedomosťami odborne šírili evanjelium a zakladali zbory. Apoštol Pavel bol jedným z najväčších intelektuálov apoštolskej doby: 2 roky pôsobil aj na Tyrannovej filozofickej škole v Efeze. Mal
aj svoju knižnicu, v ktorej boli aj filozofické diela gréckych autorov. Evanjelium potrebuje akademickú úroveň. Dobrá odborná príprava, ktorá sa
opiera o spoľahlivú biblickú vedu, je cirkvi, viere a aj spoločnosti len na
prospech. To je úloha a poslanie aj Katedry teológie a katechetiky. Je pekné,
keď sa výskum a vzdelávanie robí spolu, v láske a porozumení – s cieľom
o to lepšie vystihnúť tajomstvo spásy zjavené v Ježišovi Kristovi.
Kľúčové slová: apoštolská cirkev, osobnosti apoštolskej cirkvi, antické
vedy, Ježiš, Pavel, Tyranova škola, apoštolova knižnica, naše poslanie.
Summary

On the occasion of the 20th anniversary of the Department of Theology and
Christian Education, the author poses a question whether there is a need of
science, research and theology for Christian faith and for the church or if it
is rather damaging and even redundant. If it is important, how to treat it to
enhance, develop and protect the church? The answer follows from observation of Jesus, his disciples and apostolic church: Jesus was well-prepared for
his public appearance and taught his disciples as well. In the apostolic
church, there were also many well-educated men who were spreading the
Gospel and who were establishing new congregations like professionals
Testimonium fidei 2 (2014/2), 187–198. ISSN 1339-3685
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based on their faith as well as knowledge. Apostle Paul was one of the
biggest intellectuals of the apostolic times. He taught at the Tyrann school
of philosophy in Ephesus for two years. He also owned a library containing
philosophical works of Greek authors. The Gospel needs academic level.
Good academic preparation based on reliable biblical science is beneficial
for the church, faith and community. That is also the mission and the task of
the Department of Theology and Christian Education. It is beautiful when
both science and education are being conducted together in love and comprehension, with the aim to describe better the mystery of salvation manifested in Jesus Christ.
Keywords: The Apostolic Church, personalities of the Apostolic Church,
ancient sciences, Jesus, Paul, School of Tyrann, the apostle library, our
mission.
Úvod

Vážení predstavitelia akademických inštitúcií a našich cirkví! Milí kolegovia a kolegyne! Milí spolupracovníci na katedre a fakulte i na vinici Pánovej! Milí absolventi a študenti! Vzácni hostia!1
Som úprimne rád a vďačný Bohu, že si dnes môžeme slávnostne pripomenúť 20. výročie založenia a existencie Katedry teológie a katechetiky na
PF UMB a tým aj štúdium teológie a jej príbuzných vied tu v Banskej Bys trici.2 Dnes je deň spomienok a vďačnosti. Keď si pripomíname našu
nedávnu minulosť, je dobré pripomenúť si aj našu prácu, a zvlášť tú vedeckú, ktorá je koniec-koncom akýmsi kameňom uhoľným pre existenciu
našej katedry a aj fakulty, vlastne každej fakulty a každej univerzity. Bez
nej nie je možná akreditácia a teda ani fungovanie žiadnej verejne uznávanej univerzitnej školy.
Pravdou je, že v cirkvi sa stretávame s určitými výhradami, ba aj nevraživosťou, čo sa týka odbornosti alebo vedy. Ako keby sa Bohu ľúbilo
mať svoj ľud bez vzdelania, ľud nerozmýšľajúci alebo naivne veriaci. Je
tomu skutočne tak? Je to správne? Trápia Vás a aj nás dve otázky, ktoré by
som chcel teraz – ohľadne vedy a výskumu na Katedre teológie a katechetiky, k čomu som dnes večer dostal mandát – nielen nadhodiť, ale aj hľadať
na ne odpoveď, v prvom rade v Písme:
1

Táto štúdia v skrátenej forme odznela pôvodne ako plenárna prednáška na jubilejnej akademickej slávnosti vzniku Katedry teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici dňa
26. októbra 2014.
2
O tom je možno sa dosť podrobne oboznámiť z obsažnej štúdie prof. Pavla PROCHÁZKU,
Dvadsať rokov katedry teológie na PF UMB v Banskej Bystrici, in: Testimonium fidei 1
(2013), 57–76.
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Za prvé: 1) Je veda a výskum pre vieru, cirkev a teologické školy zbytočná, či priam škodlivá, alebo je predsalen potrebná?
Za druhé: 2) Ak je veda dôležitá, ako ju treba pestovať tak, aby veda
viere neškodila, ale naopak: podporila, zveľaďovala
a chránila ju?
Dovoľte mi odpovedať najsamprv nepriamo, a to s pomocou niektorých
príkladov z apoštolskej cirkvi, kde občas takéto otázky tiež prichádzali na
pretras.
1. Apoštolská cirkev: jej výskum a jej vzdelanci

Myslím, že by sme sa nemali brániť tomu, aby sme aj v súvisloti s apoštolskou cirkvou hovorili pojmami a vyjadrovali sa v kategóriách, ktoré sú
vlastné univerzitnému a vedeckému ponímaniu. Preto sa odvažujem užívať
terminológiu, ktorá patrí do tejto sféry, a smelo sa vyjadrujem aj o výskume
a vede, či vedcoch apoštolskej cirkvi. Nech nám to nie je cudzie, veď títo
ľudia boli skutočne vynikajúci učenci nielen cirkvi, ale vôbec aj svojej doby
– zvlášť keď si predstavíme, že gramotnosť (tj. schopnosť čítať a písať)
obyvateľstva tej doby bola okolo 10 %. 3 Myslím, že moje ponímanie je dostatočne opodstatnené.
Ježiš a jeho učeníci

Je pravdou, že – podľa Lukáša (6,12–13) Ježiš povolal svojich dvanástich
učeníkov potom, čo celú noc premodlil a dobre si premyslel, koho si má vybrať za apoštolov. Urobil tak podľa vtedajšieho rabínskeho zvyku, ako aj to,
že sa im potom venoval viac než dva roky a vyučoval ich ich poslaniu.
Napr. Kázanie na hore alebo jeho podobenstvá svedčia o tom, ako a čomu
ich vyučoval. Nebolo to len jemné rozjímanie o Božej láske a budúcom
blaženom živote v jeho kráľovstve. Ježiš im vykladal zvlášť Tóru, čomu sa
mali učiť, veru aj naspamäť, a učil ich správne vykladať aj prorokov a dobre
aplykovať na svoje vtedajšie pomery. Zvlášť o spasení a chápaní jeho poslania ich mnoho učil. Užíval príklady nielen z uznávaných starozákonných
spisov, ale aj z takých, aké dnes označujeme ako apokryfy alebo pseudepigrafy (napr. knihy Makabejské, Múdrosť Šalamúnova, 4. kniha Ezdrášova,
kniha Judit, Žalmy Šalamúnove atď.). Ježiš mal o tom veľmi dobrý prehľad,
teda niekedy sa to musel naučiť aj on – či už doma, v synagoge, v elementárnej škole v Galilei, pri jeho návštevách chrámu alebo vďaka jeho kontaktom s okolím, ktoré bolo v tej dobe už dosť helenizované. 4 Už od detstva sa
učil Žalmom a prorockým spisom a naučil sa aj rétorickej argumentácii.
3

Tor VEGGE, Die kulturelle Prägung: Sprache, Erziehung, Bildung, in: Friedrich W. HORN
(eds.), Paulus. Handbuch, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 66–72, tu: 72.
4
Reiner RIESNER, Jesus als Lehrer, WUNT II 7, Tübingen, Mohr Siebeck, 1988, 206–245.
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Okrem toho poznal dobre náboženské a politické pomery svojej krajiny, ba
mal znalosti aj z židovského a rímskeho práva. Poznal život ľudí a vedel
k nim vhodne prehovoriť, zvlášť k tým chudobnejším alebo vyhosteným. 5
Časť jeho podobenstiev má svoj pôvod v Egypte a niektoré jeho výroky sa
dajú definovať v múdroslovnej literatúre helenistickej. 6 To všetko svedčí
o tom, že Ježiš bol dobre pripravený na svoje poslanie a na učenie svojich
apoštolov, ktorých nabádal k viere a poznaniu svojho poslania v kontexte
jeho učenia. A veru, ako evajelista Marek častejšie uvádza, učeníci nie vždy
boli tými najlepšími študentmi. Museli to neskôr pocítiť aj oni samy, keď
boli čoraz častejšie konfrontovaní so svojím okolím a Ježišovým nárokom
na ich službu. Ak neberieme v úvahu neskoršie legendy, musíme s pokorou
priznať, že nie všetci a rovnako dokázali v kritických chvíľach obstáť. Nie
náhodou sa ich osudy z knihy Skutkov apoštolských pomaly vytratili, ba
niektorí už ani neboli tam spomenutí.
Osobnosti apoštolskej cirkvi

Mohol by som pokračovať líčením osudov ďalších služobníkov Kristových
a apoštolskej cirkvi.7 Snáď predsa len stojí za zmienku uviesť aspoň niektorých apoštolských mužov, ktorí boli skutočne učencami: Timotej a Titus,
ktorí dobre ovládali jazyky a helenistickú kultúru. Sosthenés, Silvánus
a Epafroditos boli významní učenci, ktorí spolu formulovali apoštolské listy
a museli veľmi dobre logicky koncipovať. Tychikos bol odborník na sociálnu pomoc (diakoniu) a výborný rečník a potešovateľ. Stefanas mal velku
skupinu teológov a veriacich vo svojom dome v Acháji, kde spolu študovali
Písmo.8 Manželia Prisca a Akvila boli dobrí teológovia, ktorí otvorili svoju
domácnosť pred veriacimi a vo vlastnom dome študovali spolu Písmo.
Apolón bol veľký rétor a vzdelanec z Alexandrie. Evanjelista Lukáš sa vypracoval na vynikajúceho helenistického apoštolského spisovateľa, 9 ktorý
skúmal pôvodné pramene archívne, kolujúce ako spisy, a aj osobne chodil
5

Por. napr. Eckhard RAU, Jesus – Freund von Zöllnern und Sündern. Eine methodenkritische
Untersuchung, Stuttgart-Berlin-Köln, Kohlhammer, 2000.
6
Por. Martin EBNER, Jesus – ein Weisheitslehrer? Synoptische Weisheitslogien im Traditionsprozess, HBS 15, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1998.
7
Josef HALLER, Die Mitarbeiter des Apostels Paulus: Lebens- und Charakterbilder aus der
apostolischen Missionszeit, Stuttgart: Evangelischer Missionsverlag, Basel: Basler Missionsbuchhandlung, 1927. Wolf-Henning OLLROG, Paulus und seine Mitarbeiter: Untersuchungen zu Theorie und Praxis der paulinischen Mission, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag 1979.
8
Friedrich W. HORN, Stephanas und sein Haus – die erste christliche Hausgemeinde in der
Achaia, in: David C. BIENERT – Joachim JESKA – Thomas WITULSKI (eds.), Paulus und die
antike Welt. Beiträge zur zeit- und religionsgeschichtliche Erforschung des paulinischen
Christentums, FRLANT 222, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 83–98.
9
Eckhard PLÜMACHER, Lukas als hellenistischer Schriftsteller. Studien zur Apostelgeschichte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1972.
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po palestínskych oblastiach, kde pôsobil Ježiš. Hľadal, skúmal a bádal. A na
tomto vysoko odbornom základe napísal evanjelium a skutky apoštolov,
jedno z najvýznamnejších diel o počiatku cirkvi.
Okrem týchto uvedených bolo v apoštolskej cirkvi ešte veľmi mnoho teológov, vedcov, apologétov a bojovníkov, ktorí bádali a študovali Písma,
ako sa v nich zjavuje spása a mesiášstvo Ježiša Krista. S veľkým zanietením
svedčili, písali, argumentovali alebo polemizovali. Múdro konali liturgickú
a literárnu recepciu z bohastva židovskej a helenistickej kultúry. Zakladali
a tvorili „biblické“ spoločenstvá, kde spolu bádali v Písmach, ako napr. aj
v Berei (Sk 17,11),10 a hľadali význam starozákonných proroctiev o Ježišovom poslaní a porovnávali ich is inými mesiášskymi výpoveďmi a spismi –
aj tzv. apokryfickými a rabínskymi. 11 Okrem toho sa práve krátko pred ich
dobou rozbehla práca na zbierke Ježišových výrokov (tzv. prameňa Q),
ktoré aj oni poznávali, zbierali, skladali, porovnávali a aj opisovali. 12 Tvorili
ďalej teologické listy, prepisovali listy apoštolské a spolu skúmali „tajomstvo Ježiša Krista“,13 od vekov skryté a im zjavené. Túto hlbokú teologickú
prácu robili spolu v obecenstve, ale aj jednotlivo, 14 ako to vidíme aj z príbehu eunucha, ktorý sám študuje Písmo a pátra po Ježišovi. Aké šťastie, že
mu Boh mohol poslať na pomoc dobrého teológa Filipa, ktorý mu vysvetlil
teologický zmysel čítaného oddielu z proroka Izaiáša a mohol ho do tajomstva Božieho zasvätiť.15 Svojím spoľahlivým odborným teologickým výkladom a svedectvom zachránil jeho dušu a poslal evanjelium do jeho
domoviny.
2. Apoštol Pavel ako profesor na katedre

Služba v cirkvi však kládla čoraz väčšie nároky a vyžadovala dobrú pripravenosť. Taktiež menil sa aj priestor, v ktorom mohli apoštolovia zvestovať
Krista. Pôvodne z ulice, námestí či brehov jazera sa naraz evanjelium mohlo
10

Por. napr. Ulrich BUSSE, Paulus in Beröa (Apg 17,10–15). Ein Fenster zum lukanischen
Schriftverstädnis, in: Rudolf HOPPE – Michael REICHARDT (eds.), Lukas – Paulus – Pastoralbriefe. FS Alfons Weiser, SBS 230, Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2014, 115–127.
11
Por. David E. AUNE, Assessing the Historical Value of the Apoacryphal Jesus Traditions.
A Critique of Conflicting Methodologies, in: Jens SCHRÖTER – Ralph BRUCKER (eds.), Der
historische Jesus. Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung, BZNW 114,
Berlin-New York, De Gruyter 2002, 243–272.
12
Por. Christopher M. TUCKETT, Q and the Historical Jesus, in: Jens SCHRÖTER – Ralph
BRUCKER (eds.), Der historische Jesus. Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen
Forschung, BZNW 114, Berlin-New York, De Gruyter 2002, 213–241.
13
Por. napr. Rim 16,26–27; 1Kor 2,7; Ef 3,3–4.9; Kol 1,26–27; 2,3; 4,3.
14
Imre PERES, Az olvasás és felolvasás módusai a korai keresztyén közösségekben [Spôsoby
čítania a predčítavania v raných obecenstvách kresťanov], in: Paideia 2007/1, 54–62, tu 61–
62.
15
Sk 8,29–39. Por. Iz 53,7–8.
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dostať aj na katedru gréckej filozofickej školy. Aké šťastie, že cirkev mala
výborného učenca-profesora, ktorý tam mohol ísť a učiť.
Pavel v Efeze v Tyranovej škole

Bol to apoštol Pavel, ktorý v Efeze dostal možnosť vykladať Starý zákon,
zvlášť zvesť o Božom vyvolenom Služobníkovi a aplikovať ho na Krista.
Pavel najpr vstúpil do synagogy, kde tri mesiace viedol rozhovory a smelo
presviedčal svojich poslucháčov o Božom kráľovstve (Sk 19,8). Jeho služba
však vydráždila Židov, a keď mu robili nepríjemnosti, tak odišiel na neutrálnejšie miesto16 – šiel k filozofom: do priestorov scholé Tyrannou.17 Nevieme, či tam šiel na pozvanie rétora Tyrana – teda „rektora“ školy, 18 či mu
to zariadili jeho hostitelia v Efeze alebo sa tam dostal nejakým iným spôsobom. Máme síce málo údajov o tejto filozofickej škole Tyranovej v Efeze,19
ale toľko vieme, že po dobu dvoch rokov každý deň tam učil, pravdepodobne grécky, zvlášť v dobe obedňajšej prestávky, 20 keď bolo teplo a filozofovia mali voľno. Tak mohli počúvať Pavla všetci, čo tam prišli: od
jednoduchých ľudí po učencov, vedcov a filozofov, od pohanov po zbožných bohabojných Židov, ktorí boli otvorení evanjeliu. 21 Boh pripravil tak
miesto na stretnutie ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev a z rôznych
národov. Tak ho mohli počúvať aj „kolegovia“ z Tyranovej univerzity. Ako
vidíme, akademická úroveň evanjelia nielenže neškodila kresťanskej misii,
ale naopak: nesmierne napomáhala šíreniu evanjelia a zbližovaniu sa ľudí
16

Mikael TELLBE, Christ-Believers in Ephesus. A Textual Analysis of Early Christian Identity Formation in a Local Perspective, WUNT 242, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, 80–81.
17
Grécke scholé sa môže chápať ako škola (budova), miesto na vyučovanie, poslucháreň,
sála atď. V Efeze mohla byť v blízkosti termálnych kúpeľov a telocvične, kde bolo vhodné
miesto na zotavovanie filozofov počas prestávky: Werner THIESSEN, Christen in Ephesus.
Die historische und theologische Situation in vorpaulinischer und paulinischer Zeit und zur
Zeit der Apostelgeschichte und der Pastoralbriefe, TANZ 12, Tübingen-Basel, Francke Verlag, 1995, 91–92.
18
Jürgen ROLOFF ho nazýva ako jeho „Privatauditorium“: Die Apostelgeschichte, NTD 5,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, 283. Podobne aj Werner THIESSEN, Christen in
Ephesus, 91.
19
Meno Tyrannos je doložené aj dvomi kamennými nápismi z Efezu z doby 54–59. Ide asi
o dve rôzne osoby. Identifikácia s Tyranom filozofom je ťažká a neistá, aj keď časové rozmedzie by Pavlovej návšteve v Efeze plne vyhovovalo: Stephan WITETSCHEK, Ephesische Enthüllungen 1. Frühe Christen in einer antiken Grossstadt zugleich ein Beitrag zur Frage nach
den Kontexten der Johannesapokalypse, BTS 6, Leuven-Paris-Dudley, Peeters, 2008, 371–
374.
20
Mohlo ísť o dobu od 11.00 do 16.00 hodiny.
21
Jörg FREY, Von Paulus zu Johannes. Die Diversität „christlicher“ Gemeindekreise und die
„Trennungsprozesse“ zwischen Synagoge und den Gemeinden der Jesusnachfolger in Ephesus im ersten Jahrhundert, in: Clare K. ROTHSCHILD – Jens SCHRÖTER (eds.), The Rise and
Expansion of Christianity in the First Three Centuries of the Common Era, WUNT 301,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 235–278, tu 246–247.
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a národov v Kristu. Boh otvoril nesmierne možnosti evanjeliu a Pavlovi. Ak
by tento muž na katedre bol vtedy zlyhal – následkom zlého prístupu alebo
nedostatkom odborných vedomostí, kresťanstvo v Efeze by bolo zožalo
veľkú hanbu, a bola by to bývala veľká historická škoda. Ale aké šťastie, že
Pavel mal výborné vzdelanie nielen židovské, ale aj grécke. 22 Bol nesmierne
bohatý na vedomosti, zvlášť múdroslovnú literatúru ovládal výborne. 23 Vedel jazyky, bol dobre erudovaný aj v gréckej literatúre, naspamäť citoval
gréckych autorov, ako napr. Menandra, Euripida či Epimenida a ďalších,
ktorých dnes ešte nevieme presne identifikovať. 24 Nedá sa to poprieť, hoci
dnes sa ešte o Pavlovom gréckom vzdelaní rôzne hovorí. 25 Z jeho listov je
presvedčivé, že iste poznal grécko-rímske právo a mal znalosti aj v diplomacii. Ovládal znalosti gréckeho športu (olympijských hier), vojenskej techniky, obchodovania či poľnohospodárstva, poznal nekropolisnú poéziu 26
a epitafné texty, 27 módu obliekania a kozmetiku, a vedel sa aj dobre zorientovať na svojich cestách, čo prezrádza jeho dobré geografické vedomosti.
Podobne dobre ovládal aj techniku gréckeho stolovania a musel poznať aj
výstrednosti grécko-rímskych kultov a mystérií.28
Apoštolova knižnica

Všetky svoje znalosti a vedomosti používal Pavel k dobrej argumentácii
a formulovaniu zvesti evanjelia, ktorým povolával ku Kristu. To dáva predpokladať, že musel mať aj dobrú knižnicu. 29 O nej môžeme sa niečo dočítať
v 2. liste Timotejovi (4,13), ktorý súc dielom jeho školy dobre zachováva
pavlovskú tradíciu. Je v nej prosba k Timotejovi: „Keď prídeš, … prines aj
knihy, najmä pergameny.“ O aké knihy ide? Z gréčtiny vieme, že išlo
o knihy rôzneho druhu (biblia), a taktiež pergameny, či kožené blany
22

Udo SCHNELE, Paulus. Leben und Denken, Berlin-New York, De Gruyter, 2003, 62–69.
Jörg FREY, Die Religiose Prägung: Weisheit, Apokalyptik, Schriftauslegung, in: Friedrich
W. HORN (eds.), Paulus. Handbuch, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 59–66, tu 65–66.
24
Por. napr. 1Kor 9,10; 2Kor 4,6, ako aj listy z jeho školy: 1Tim 5,18; Ef 5,14 atď.
25
Tor VEGGE, Paulus und das antike Schulwesen. Schule und Bildung des Paulus, BZNW
134, Berlin-New York, De Gruyter, 2006, 372–374.
26
Imre PERES, Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus, in: Michael
BEINTKER – Sándor FAZAKAS (eds.), Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung.
Perspektiven Reformierter Theologie, Studia Theologica Debrecinensis, DRHE, Debrecen,
2012, 81–95. Imre PERES, Görög sírfeliratok nyomai Pál apostol leveleiben [Stopy gréckych
náhrobných nápisov v listoch apoštola Pavla], in: György BENYIK (ed.), Szent Pál és
a pogány irodalom [Pavel a pohanská literatúra], Szeged, JATEPress-Szegedi Egyetemi
Kiadó, 2010, 231–243.
27
Por. napr. 1Kor 15; 2Tim 4,6–8.
28
Por. udalosti z kultu Artemidy v Efeze v Sk 19,34.
29
Imre PERES, Apostolok és könyvtárak [Apoštolovia a knižnice], in: HARGITTAY Emil –
MACZÁK Ibolya (eds.), Summa. FS László N. Szelesztei, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, 2007, 243–249.
23

193

Apoštolská cirkev a antické vedy

a membrany (membranai). Aj keď vieme, že Pavel z hlavy/pamäti citoval
(pomerne voľne a suverénne) Septuagintu, tu predsa chce mať knihy pri
sebe. Podľa niektorých vedcov mohlo ísť o jeho teologické poznámky či výpisky z diel rôznych autorov. Mohlo ísť prípadne o kópie jeho apoštolských
listov zborom, respektíve o zoznamy týchto zborov a ich členov. Taktiež to
mohli byť Ježišove zvláštne výroky, ktoré vtedy už existovali v písomnej
forme, napr. vo forme prameňa Q. Možno, že išlo o tieto spisy, ako aj o doslovné knihy niektorých židovských a gréckych autorov, ktorých vo svojich
dielach aj cituje.30
V každom prípade táto skutočnosť prezrádza, že apoštol Pavel bol
mužom na svojom mieste a bol ním aj v Efeze na katedre v Tyranovej filozofickej škole. Evanjelium sa tak naraz dostalo na vysokú akademickú úroveň. A Pavel v Efeze obstál. Aké šťastie, že bol mužom vzdelaným, odborne dobre pripraveným, aj keď pôvodne chcel byť dobrý rabín, no stal sa
z neho vynikajúci teológ a intelektuál apoštolskej cirkvi. Tak ho Boh pripravil na jeho poslanie. Pavel sa spoliehal na Krista, veď jeho prezentoval, ale
svoje odborné vedomosti neúprosne potreboval k úspešnej službe evanjelia.
Tak ho poznali jeho spolupracovníci a tak sa naň dívala aj pozdejšia tradícia.31
3. Naše povolanie a poslanie

Možno nám niektorí z cirkvi zazlievajú: načo toľko učenia, načo toľko
vedy, načo toľko námahy. Možno by stačilo trošku modlitby a viac duchovnej pohody. Pán cirkvi (a doplním: dekan fakulty a vedúci katedry) nemôžu
tolerovať lenivosť či ľahkovážny únik pod plášť naivnej zbožnosti. Myslím,
že príklady, ktoré som doteraz uviedol, dávajú jednoznačnú odpoveď. Vedu
a výskum potrebujeme pre akademický rast, pre získanie čo najlepšej odbornosti a pre dobrú pripravenosť pre službu a cirkevnú prax. Je to zodpovednosť, ktorú musíme na seba vziať, ak chceme byť dobrými služobníkmi
nášho Pána a úspešní absolventi našej katedry. V prvom rade musíme byť
úprimní a seriózni k samému Pánovi cirkvi, ktorého máme poznať čo najlepšie v jeho osobe, v jeho viere i v jeho mnohodimenzálnom učení, 32 ako
máme poznať aj to, ako mu dnes načúva jeho cirkev, ako sa odhaľujú jeho
pravdy a ako sa koná bádanie pri odhaľovaní jeho bohatej mnohostrannej

30

Imrich PERES, Apostolok és könyvtárak [Apoštolovia a knižnice], 245.
Por. Richard I. PERVO, Shepherd of the Lamb: Paul as a Christ-Figure in the Acts of Paul,
in: Susan E. MYERS, Portraits of Jesus, WUNT II 321, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, 355–
369. Peter HIRSCHBERG, Jesus von Nazaret. Eine historische Spurensuche, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004.
32
Paul HOFFMANN, Jesus von Nazaret und die Kirche. Spurensicherung im Neuen Testament, Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2009, 39–52.
31

194

Imrich Peres

osobnosti v evanjelijnej tradícii 33 a v celom kontexte jeho historicity. 34
Podobne je dôležité poznať aj ďalší vývoj Ježišovho učenia, eschatologické
dôrazy, kresťanskú misiu, vznik apoštolskej cirkvi, pohyby v tvorení určitých teologických línií a proporcií, zhody i rozkoly v prvopočiatkoch cirkvi
a rozbeh cirkevných inštitúcií do ďalších storočí. Ide tu o veľmi veľkú
mnohorkosť v organizačnom a teologickom vývoji apoštolskej cirkvi. 35 Ale
to by som musel vymenovať všetky teologické disciplíny a témy.
Pravdou je, že v tomto záujme odhodlane vedieme štúdium a výskum,
aby sa tak na našej katedre mohlo získať čo najodbornejšie vzdelanie magisterské i doktorandské. Máme domáce i medzinárodné projekty a robíme výskum v oblastiach, ako je etika, Ježišove múdroslovné výroky, máme edukačné a katechetické témy, bádame aj v oblasti eschatológie, v témach o posledných veciach človeka a sveta, preberáme paliatívne problémy a otázky
pohrebných parenéz zvlášť v blízkosti smrti, nadväzujeme spoluprácu
s domácimi a zahraničnými univerzitami. Aktuálna je teraz práca na revízii
nového ekumenického prekladu Biblie, sústreďujeme sa na krížové odkazy
pre kanonické aj pre deuterokanonické knihy a robia sa aj úvody k jednotlivým biblickým knihám, v čom sa nám dobre pracuje v ekumenickom duchu
a s vynikajúcimi spolupracovníkmi a kolegami aj z iných slovenských univerzít. Pripravuje sa spolupráca aj s Reformovanou záchrannou misiou,
s Krematóriom v Banskej Bystri, s cirkvami, aby sme mali čo najširší záber
aspolupracovali aj s inštitúciami pôsobiacimi v praktickom poli. Je toho
dosť.
Radi a s poslušnou vierou konáme svoje poslanie, v plnej zodpovednosti
za vec evanjelia. Ďakujeme, že to môžeme konať spolu. Veď všetci máme
poslanie, ktoré musíme brať vážne a musíme si v tom vzájomne pomáhať.
Dovoľme si, aby sme to robili s láskou a radosťou. Robme aj našu vedu tak,
aby sme ňou zveľaďovali túto katedru, teda fakultu a univerzitu, a aj naše
cirkvi. Povedal by som, robme to v rámci trojice. Totiž ak máme Trojicu

33

Por. Thomas SÖDING, Der Gottessohn aus Nazaret. Das Menscheit Jesu im Neuen Testament, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 2006. Josef BLANK, Der Jesus des Evangeliums. Entwürfe zur biblischen Christologie, München, Kösel-Verlag, 1981.
34
Por. napr. Jörg FREY, Der historische Jesus und der Christus der Evangelien, in: Jens
SCHRÖTER – Ralph BRUCKER (eds.), Der historische Jesus. Tendenzen und Perspektiven der
gegenwärtigen Forschung, BZNW 114, Berlin-New York, De Gruyter 2002, 273–336. Gerd
THEISSEN – Anette MERZ, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 2001.
35
Franz-Josef ORTKEMPER, Viele Stimmen – ein Glaube. Ein paulinisches Plädoyer für Pluralität in der Kirche, in: Rudolf HOPPE – Michael REICHARDT (eds.), Lukas – Paulus – Patoralbriefe. FS Alfons Weiser, SBS 230, Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2014, 199–214.
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Otec, Syn a Duch svätý a máme trojicu: viera, nádej a láska, 36 tak môžeme
mať aj trojicu praktického akademického života, a to:
1. Štúdium Písma a modlitba, čo je viacmenej osobného charakteru.
2. Veda a výskum, tj. skúmanie dobových a dnešných súvislostí, výroky múdrych učencov, biblistov a teológov.
3. Svedectvo a služba, totiž formulovanie a zdieľanie nášho poznania
viery slovom a písmom, prezentácia Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, oslava jeho vznešenébo mena, výchova, služba a sociálna pomoc núdznym, tj. Ježišovým maličkým.
Buďme vďační Bohu za uplynulých 20 rokov. A buďme odhodlaní si
túto skutočnosť nielen ako spomienku zachovať, ale sa rukami, hlavou a aj
srdcom pričiniť, aby náš rast bol ešte účinnejší a požehnanejší. Nech nám
v tom Pán Boh pomáha.
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Ježišove výroky o smrti (qavnato")
Viktória ŠOLTÉSOVÁ
Abstrakt

Tento článok sa pokúsi zmapovať vyhlásenia Ježiša na tému qavnato" v kanonických evanjeliách. Jedná sa predovšetkým o dve väčšie skupiny textov
týkajúcich sa predpovedí utrpenia učeníkov a utrpenia a smrti Ježiša samotného. Snažíme sa objasniť príbuznosť týchto dvoch skupín Ježišových rečí
o smrti. Okrem toho tento článok opisuje tému eschatologickej nádeje ako
súčasť týchto výpovedí. Ježiš opakovane vyučoval učeníkov o svojej nadchádzajúcej smrti, a to aj pri Poslednej večeri. Vzťah Ježiša ku vlastnej
smrti je diskutovaný jednak z hľadiska Jeho vzťahu ku kultu obetovania,
ako aj v súvislosti s Jeho postojom ku kultu zmierenia a odpusteniu
hriechov. Ježiš chápe nutnosť svojej smrti a predpovedá aj spôsob svojej
smrti a vzkriesenie. Cieľom tohto článku je prispieť ku pochopeniu Ježišových predpovedí Jeho vlastnej smrti a predpovedí o prenasledovaní a smrti
učeníkov, a to aj tým, že sumarizujeme základnú klasifikáciu výrokov Ježiša
na tému smrti.
Kľúčové slová: Ježišove výroky, smrť, evanjeliové texty, učeníci, utrpenie,
eschatologická nádej.
Summary

This article will attempt to map out statements of Jesus on the subject of
death in the canonical Gospels. These are mainly two larger groups of texts
relating to predictions of the disciples suffering and the suffering and death
of Jesus himself. We will elucidate the relatedness of these two groups of
Jesus' speeches about the death. Moreover, this article will show the eschatological hope as part of these statements. Jesus repeatedly taught disciples
about his upcoming death, even during the Last Supper. The objective of
this article is to contribute to the understanding of the Jesus predictions of
His death and the persecution and death of His disciples by introducing an
elementary classification of relevant Gospels texts.
Keywords: Jesus' speeches, death, Gospels texts, disciples, suffering,
eschatological hope.
Téma smrti v rečiach Pána Ježiša sa vyskytuje v jeho výrokoch, v ktorých
upozorňuje učeníkov, že svedectvo im prinesie utrpenie a smrť. Zároveň je
spomínaná moc Pána nad smrťou a zasľúbenie večného života. Ďalšiu
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skupinu textov tvoria výpovede, v ktorých Pán Ježiš predpovedá vlastné utrpenie, zradu a smrť. S touto problematikou úzko súvisia aj záznamy synoptikov o Jeho smrteľnom zármutku pred zajatím. Snažíme sa objasniť príbuznosť týchto dvoch skupín Ježišových rečí o smrti, pričom v nich analyzujeme pojmový aj vecný výskyt na túto tému. V tejto krátkej štúdii sa
venujeme kanonickým Ježišovým výrokom zaznamenaným v štyroch evanjeliách, ktoré súvisia s tematikou smrti (bez výrokov citovaných v iných
kanonických textoch Novej zmluvy). Okrem predpokladaného zdroja
spoločného pre evanjelium Matúša a Lukáša máme viacero iných evanjelií,
fragmentov a výrokov, ktoré sú pripisované Ježišovi. 37 Nezahrnuli sme ich
však ako zdroje, ani diskusiu o autenticite Ježišových výrokov, do tejto štúdie. Cieľom tohto článku je prispieť ku pochopeniu Ježišových predpovedí
Jeho vlastnej smrti a predpovedí o prenasledovaní a smrti učeníkov, a to aj
tým, že sumarizujeme základnú klasifikáciu výrokov Ježiša na tému smrti.
Evanjeliá sú texty, ktorých úlohou bola primárne katechéza učeníkov
v rôznych skupinách ranej kresťanskej cirkvi. Je to jeden z dôvodov odlišných dôrazov a jedinečnosti skúmaných textov. Prvá skupina Ježišových výrokov sa nachádza u synoptikov, v nasledujúcom zozname môžeme vidieť
dôraz na očakávané rozdelenie rodiny a povzbudenie ku odvahe, keď bude
nutné čeliť aj smrti.
I. Pán upozorňuje učeníkov, že svedectvo im prinesie utrpenie a smrť –

qavnato"
1. Mt 10,21: učeníci vydaní na smrť
Mt 10,26–33: svedectvo bez strachu
Mt 10,34–42: rozdelenie rodiny
2. Mk 13,12: rozdelenie rodiny a smrť
3. Lk 12,2–9: svedectvo bez strachu a smrť
Lk 12,51–53: rozdelenie rodiny
Evanjelium podľa Matúša obsahuje množstvo príbehov v ktorých vidíme
ako sa postupne služba Ježiša polarizuje – mocné pôsobenie sa strieda s hlbokým nepochopením skutkov a činov. 38 Téma odmietnutia zo strany
cirkevných predstaviteľov a blízkych príbuzných (brat vydá brata a otec
syna) prechádza plynule do témy očakávaného odmietnutia Ježiša
(Mt 10,24–25). Ježiš povzbudzuje učeníkov, aby sa nebáli tých, ktorí môžu
usmrtiť ľudské telo, nemôžu však zavraždiť dušu človeka (Mt 10,28;
Lk 12,4).
37

Patria sem hlavne: štúdie o pravdepodobnom zdroji Ježišových rečí Q, Evanjelium podľa
Petra, Evanjelium podľa Tomáša, fragment neznámeho evanjelia Egerton Papyrus 2, Tajné
evanjelium podľa Marka a ďalšie evanjeliá citované v patristickej literatúre.
38
CARSON, D., A. – MOO, D., J. Úvod do Nového zákona. Praha : Návrat domů, 2008, 114.
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Strach o život zo strany vonkajšej hrozby a opozície je témou tejto
kolekcie textov. Zdá sa, že tieto obavy sú pre komunitu dôležitejšie než
obavy o materiálne zabezpečenie, takže sa na nich vzťahuje aj eschatologická nádej v závere paralelných textov u Matúša a Lukáša (Mt 10,32–33;
Lk 12,8–9). Texty následne zdôrazňujú Božiu starostlivosť a moc aj nad zákonitosťami prírody, keďže už v úvode vyzýva Ježiš učeníkov, aby sa
nebáli. Na základe štruktúry, formy a argumentácie, môžeme tieto texty zaradiť medzi múdroslovné výroky Ježiša.39 V otázke eschatologickej povahy
Jeho výrokov je napádaný tradičný konsenzus o tom, že Ježiš bol eschatologický prorok. Múdroslovné a apokalyptické vyučovanie sa v tomto trende
vzájomne vylučuje. Je teda v konflikte s tradičným poňatím, v ktorom sú
múdroslovné aspekty Ježišovho vyučovania podriadené (respektíve včlenené) jeho eschatologickému ohlasovaniu kráľovstva. 40 Kloppenborg vo svojom diele The formation of Q označil kolekciu múdroslovných výrokov ako
prvú vrstvu v histórii vzniku Q, avšak svoj argument nechcel zneužiť na dokazovanie teórie neeschatologického Ježiša. 41 Ebert spracoval múdroslovné
texty Novej zmluvy v súvislosti s kristológiou, pričom dôsledne kritizuje
zobrazenie Ježiša iba ako „učiteľa múdrosti“.42 Múdrosť Božia v Kristovi
nie je podľa neho iba teoretickou konštrukciou, ale je založená na historických udalostiach, kedy Boh zjavuje sám seba. Jedná sa o inkarnáciu
Božieho Syna, Jeho smrť na kríži, vzkriesenie a prísľub slávneho pretvorenia tohto sveta.43
Príbuzná skupina výrokov v evanjeliu podľa Jána taktiež upozorňuje na
utrpenie a nenávisť sveta pre svedectvo:
II. Pán upozorňuje učeníkov, že svedectvo im prinesie utrpenie

1. Jn 15,18–25: nenávisť sveta
2. Jn 16,1–4: prenasledovanie a zabitie
3. Jn 16,33: utrpenie vo svete
Nenávisť sveta je podľa Ježiša nenávisťou namierenou primárne voči
Jeho osobe. Taktiež je spôsobená tým, že učeníci nepatria do tohto sveta, tak
ako Ježiš sám nie je z tohto sveta. Poukazuje na to, že sluha nie je väčší od
svojho Pána, takže prenasledovanie Ježiša automaticky prináša aj prena39

PIPER, R., A. Wisdom in the Q-Tradition: The Aphoristic Teaching of Jesus. The Aphoristic Teaching of Jesus. Cambridge University Press, 1989, 52–56.
40
DU TOIT, D., S. Redefining Jesus: Current trends in Jesus research. In SCHMIDT, A. ed.
Jesus, Mark and Q. London : Sheffield Academic Press, 2001, 82–124; 114.
41
KLOPPENBORG, J., S. The formation of Q: Trajectories in Ancient Wisdom Collections.
Philadelphia : Fortress Press, 1987.
42
EBERT, Daniel J. IV. Wisdom Christology: How Jesus Becomes God's Wisdom for Us. Explorations in Biblical theology. Phillipsburg : P&R, 2011. 236 s.
43
Ibidem, 11.
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sledovanie Jeho učeníkov. Prenasledovanie je špecifické tým, že tí, ktorí
budú učeníkov zabíjať, si budú myslieť, že tým slúžia Bohu. Výraz latreiva
(služba) sa vyskytuje v Novej zmluve iba sporadicky, ale vždy na iných
miestach v súvislosti s uctievaním v chráme. 44 Predpoveď utrpenia je
spojená so zasľúbením pokoja.
III. Predpoveď príchodu Božieho kráľovstva a zasľúbenie večného života

Okrem iného je smrť spomínaná v opačnej súvislosti, a to v niekoľkých
textoch súvisiacich s príchodom Božieho kráľovstva na zem. V týchto výrokoch Ježiš hovorí o poslucháčoch, že niektorí z nich neokúsia smrti, než nastanú ním predpovedané udalosti. V Mt 16,28 Ježiš hovorí o príchode Syna
človeka v jeho kráľovstve, pričom budú niektorí svedkovia tejto slávy ešte
za ich života. V Mk 9,1 je taktiež výrok o svedkoch príchodu Božieho
kráľovstva, ktoré príde v moci, pričom nasleduje pasáž o premenení na vrchu. V Lk 9,27 je znova zasľúbenie „Amen, hovorím vám: Niektorí z vás, čo
tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.“
So zasľúbením večného života súvisí text v Jn 5,24 a výrok Pána Ježiša
tu obsahuje výpoveď o tých ktorí veria, že prešli zo smrti do života, nepôjdu
na súd a majú večný život. Moc konať súd je jedným z troch znamení
príchodu Mesiáša, ďalej je to moc uzdravovať a vzkriesiť mŕtvych k životu.
Chronológia v 5. kapitole evanjelia podľa Jána je nasledovná: po tom čo
Ježiš uzdravuje ochrnutého pri rybníku Bethesda vyhlasuje sa za Božieho
Syna a následne sú uvádzané dôkazy Jeho Synovstva. Vo verši Jn 8,51 je
zasľúbený večný život Jeho nasledovníkom: „Amen, amen, hovorím vám:
Ak niekto zachováva moje slovo, nebude sa dívať na smrť naveky.“
Ďalšou veľkou skupinou textov sú opakované predpovede vlastného utrpenia a smrti, v ktorých Ježiš okrem iného konkretizuje aj spôsob akým
musí zomrieť. Texty si rozdelíme na 1., 2. a 3. predpoveď:
IV. Predpoveď vlastného utrpenia

1.
Mt 16,21–23, Mk 8,31–33 a Lk 9,22 bez qavnato"
Jn 11,13 s qavnato", ale učeníci si mysleli, že hovorí o odpočinku
V rozprávaniach v evanjeliu podľa Matúša postupne kulminuje polarizácia vo vzťahu ku učeniu Ježiša a Jeho skutkom, môžeme to vidieť v príbehoch zaznamenaných od 13. kapitoly evanjelia. Mocné pôsobenie a zároveň
nepochopenie vrcholí Petrovým vyznaním, že Ježiš je Mesiáš (Mt 16,13–
44

BOCK, D., L. Jesus according to Scripture. Restoring the Portrait from the Gospels. Michigan : Grand Rapids, Baker Academic, 2008, 509–510.
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20) po čom bezprostredne nasleduje prvá Ježišova predpoveď vlastného utrpenia (Mt 16,21–23) a Petrova negatívna reakcia. 45 Môžeme vidieť, že
učeníci nechápu Ježišove kázanie o svojom utrpení, a to napriek tomu, že im
ho Ježiš osobne vysvetľuje.46 Rovnako to môžeme vidieť v evanjeliu podľa
Jána, ktoré nám zanechalo dobré svedectvo o tom, ako učeníci Ježiša nerozumeli.47 Lukášova verzia je najkompaktnejšia, keďže má spolu šesť vyjadrení, ktoré uvádzajú, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Synoptici používajú výraz „je nevyhnutné“ (dei') aby Ježiš trpel. Matúš a Marek uvádzajú
predpoveď Ježišovho utrpenia v kontexte novej témy, ktorú prináša Ježiš
učeníkom vo svojom vyučovaní. Peter odmieta ideu odmietnutia Ježiša po
tom, čo ho Ježiš v predpovedi svojho utrpenia načrtáva. Učeníci zjavne
nerozumeli Božiemu plánu, ani Peter neveril v prichádzajúce utrpenie. Ježiš
vyučoval svojich učeníkov o nutnosti prichádzajúceho utrpenia, a to opakovane. Napriek tomu nie sú učeníci schopní prijať realitu až do chvíle kedy
nastane naplnenie predpovede a po Ježišovom oslávení.
2.
Mt 17,22–23, Mk 9,31–32 a Lk 9,43b–45 bez qavnato"
Jn 12,33 s qavnato", Ježiš hovoril o tom akou smrťou má zomrieť
Učeníci sú znova v Galilei (Mt, Mk) a Ježiš predpovedá svoju smrť
a zmŕtvychvstanie. Učeníci nerozumeli a báli sa pýtať viac (Mk, Lk).
V evanjeliu podľa Matúša čítame, že učeníkov táto správa veľmi zarmútila.
To znamená, že neboli úplne uzavretí pred porozumením významu toho, čo
im Ježiš povedal. Zdá sa však, že nerozumeli ako to zapadá do Božieho
plánu a iba pomaly vrastali do porozumenia toho, čo Boh koná.
3.
Mt 20,18 a Mk 10,33 s qavnato" a Jn 18,32 o naplnení slov Ježiša
o tom akou smrťou má zomrieť
Ježišova smrť je nepopierateľne jeden z faktov, ktorého popis zdôrazňuje
jeho ľudskosť. Napriek tomu, že kristológia evanjelia podľa Jána je tradične
chápaná ako taká, ktorá zobrazuje „Boha na zemi“ bez známok reality ľudskej existencie, Ježišova smrť v texte úzko koreluje s Jeho inkarnáciou
a misiou.48 Aj v uvedených textoch môžeme vidieť opakované otvorené
predpovede o smrti, konkrétne sú to v evanjeliu podľa Jána výroky špecifikujúce akou smrťou má zomrieť.

45

CARSON, D., A. – Moo, D., J. Úvod do Nového zákona, 114.
Ibidem, 136.
47
s. 241.
48
THOMPSON, M., M. The Humanity of Jesus in the Fourth Gospel. Philadelphia : Fortress
Press, 1998, 9.
46
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Spojenie zrady a spoločného stolovania učeníkov s Pánom pri Poslednej
večeri nachádzame opísané vo všetkých evanjeliách:
V. Predpoveď vlastnej zrady a smrti

1. Mt 26,21–25: „Ja musím zomrieť…“
2. Mk 14,18–21: „Syn človeka musí zomrieť…“
V 1. a 2. qavnato" (smrť) je spomínaná pred večerou.
3. Lk 22,21–23: „Viem, že musím zomrieť…“ qavnato" (smrť) je spomínaná po večeri.
4. Jn 13,21–30: zrada, bez zmienky o smrti
Súčasné novozmluvné štúdie otvárajú otázku Ježišovho pochopenia
vlastnej smrti. Jednak je diskutovaná Bultmannova skeptická pozícia, podľa
ktorej nemôžeme vedieť ako Ježiš chápal svoju smrť, ako aj Kesslerov výrok „nemôžeme určite vedieť, či Ježiš videl špeciálny význam vo svojej
smrti“. Podľa Fiedlera nie je Ježišove kázanie o kráľovstve Božom kompatibilné s konceptom jeho smrti ako obeti zmierenia. 49 V súvislosti s nastolenou otázkou skúma Antwi pasáže Novej zmluvy, ktoré sa obvykle
v diskusiách o koreňoch novozmluvnej soteriológie nevykladajú. Kladie si
tri otázky: vzťah Ježiša ku kultu obetovania, Ježišov postoj ku odpusteniu
hriechov a vzťah Ježiša ku chrámu a kultu zmierenia. V odpovedi na prvú
otázku argumentuje okrem iného citátom Mk 1,44 v ktorom je opísané
uzdravenie malomocného. Následne uzdravenému Ježiš prikázal ukázať sa
kňazovi a priniesť obeť podľa pravidiel očisťovania sa malomocných. Zdá
sa, že Ježiš v tomto aspekte povzbudzoval ku podpore oficiálneho kultu
obetovania. Výklad Mt 5,23–24 privádza autora k záveru, že pre Ježiša bol
postoj jednotlivca a správny vzťah k bratom, kľúčovým pre efektívne kultické uctievanie. Podľa farizejov bolo možné prerušiť obetovanie iba z rituálnych dôvodov, Ježiš však vysvetľuje prikázanie nezabiješ tak, že ak sa
hnevá prinášajúci obeť na brata, má sa najprv zmieriť s bratom, a až tak sa
vrátiť obetovať. Na druhej strane, v iných prípadoch, Ježiš reinterpretuje
kultový zákon, dokonca naznačuje zmenu funkcie chrámu (Mt 12,6) ktorý
bol inštitúciou pre zmierenie s Bohom. Rovnako aj Jeho autorita odpúšťať
hriechy ukazuje Božiu iniciatívu odpúšťať hriechy. Táto autorita je potvrdzovaná aj Jeho mocou uzdravovať chorých a podľa Antwiho aplikoval
Ježiš eschatologicky interpretované Písma na svoju službu. 50 Ježiš sám však
denne vyučoval v chráme, inštitúcia sama o sebe je Bohom daná a má byť
rešpektovaná, avšak nadišiel čas na jej transcendenciu. Súčasť Božieho
kráľovstva, ktorého príchod Ježiš vyhlasuje, so sebou však prináša všetko
49

ANTWI, D. J. Did Jesus Consider His Death to be an Atoning Sacriface? In Interpretation.
A Journal of Bible and Theology. 1991, 45 (1), 17–28; 17.
50
Ibidem, 26–27.
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čo ponúka chrám, takže nahradzuje a robí nadbytočným najväčší symbol Izraela.51 Následne vidíme aj v knihe Skutkov sv. apoštolov, že učeníci naďalej vyučovali v chráme, čo bolo považované za správne. Až keď nastalo obdobie, kedy boli podľa predpovede Ježiša učeníci vyháňaní zo synagóg,
hľadá si raná cirkev novú identitu súvisiacu s kultickým uctievaním. To ako
Ježiš chápal zmysel svojej smrti môžeme vidieť v Jn 10,17–18: „Otec ma
preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať.
Taký príkaz som dostal od svojho Otca.“ O tejto absolútnej cene vravel Ježiš
podľa synoptikov trikrát práve vtedy, keď si učeníci mysleli, že ide do Jeruzalema prevziať kráľovské postavenie.52 Predstava, že Ježišova smrť je obeť
zmierenia je založená na Ježišovom vlastnom pochopení chrámu a na kulte
obetovania vo svetle úsvitu nového veku.53
Poslednú zmienku o smrti vo výrokoch Pána Ježiša, ktorými sa budeme
zaoberať, vidíme v slovách, ktoré Ježiš vyslovil v žiadosti voči učeníkom
pred svojím zajatím. Žiada ich o podporu, pretože Jeho duša je smutná „až
na smrť“. Evanjelista Lukáš opisuje situáciu tak, že Ježiš sa modlil v smrteľnej úzkosti.
VI. Smrteľný zármutok a úzkosť Pána Ježiša

1. Mt 26,38
2. Mk 14,34
3. Lk 22,44
V evanjeliu podľa Lukáša je výzva učeníkom ku modlitbe, aby neprišli
do pokušenia, ešte pred tým, ako sa Ježiš vzdialil a modlil sa k Otcovi.
Evanjeliá podľa Matúša a podľa Marka uvádzajú túto výzvu neskôr. Ježiš sa
odovzdáva do Božej vôle, a to napriek tomu, že to pre neho znamená extrémne utrpenie. V opise tejto scény vidíme ako sa Ježiš vyrovnáva s reali tou svojej nadchádzajúcej obete. Ježiš sa modlí v smrteľnej úzkosti, jediný
Lukáš spomína anjelské povzbudenie a to, že Ježiš potil krv. Napriek
diskusiám o pôvodnosti tejto pasáže je zrejmé, že jej doplnenie v 2. storočí
je nepravdepodobné. Podáva nám totiž veľmi ľudský opis Ježiša, ktorý potrebuje pomoc a uistenie.54
V súvislosti s opisom svojej nadchádzajúcej smrti v rečiach Pána Ježiša
si ešte pripomeňme, ako je Ježiš vďačný žene, ktorá ho pomazala drahocen51

WRIGHT, N., T. Jesus and the Victory of God. Christian Origins and the Question of God.
Volume 2. London : Nicholas Thomas Wright, 1996, 432–435.
52
FAZEKAŠ, Ľ. Novozmluvný pohľad na premenu osobnosti človeka. In Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť. Zborník. Banská Bystrica : ZEC, 2005, 37–59; 47.
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ANTWI, D. J. Did Jesus Consider His Death to be an Atoning Sacriface? s. 28.
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BOCK, D., L. Jesus according to Scripture. Restoring the Portrait from the Gospels, 366–
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205

Ježišove výroky o smrti (θάνατος)

nou masťou a uvádza situáciu na pravú mieru – prišla vraj pomazať jeho
telo na pohreb (Mk 14,8; Jn 12,7), takže aj táto situácia je pripomienkou
Ježišovej smrti, napriek tomu, že sa v nej pojem qavnato" priamo nevyskytuje.
Pojem qavnato" sa v kanonických evanjeliách vyskytuje v rečiach Pána
Ježiša v niekoľkých významových kontextoch. Jedná sa hlavne o dve rozsiahlejšie skupiny textov týkajúcich sa predpovedí utrpenia učeníkov a utrpenia a smrti Ježiša samotného. V niektorých textoch sa predpoveď smrti
vyskytuje vecne vo forme predpovede utrpenia a zrady. Napriek tradičnému
dôrazu na „vysokú“ kristológiu v evanjeliu podľa Jána, môžeme v Ježišových predpovediach svojho utrpenia a smrti vidieť Jeho ľudskosť v konkretizovaní akou smrťou má zomrieť. Rovnako je veľmi plasticky opísaný
aj Jeho smrteľný zápas v evanjeliu podľa Lukáša. Ako môžeme vidieť
v citovaných pasážach, Ježiš vyučoval svojich učeníkov o nutnosti prichádzajúceho utrpenia, a to opakovane. Vzťah Ježiša ku vlastnej smrti je
diskutovaný jednak z hľadiska Jeho vzťahu ku kultu obetovania, ako aj
v súvislosti s Jeho postojom ku kultu zmierenia a odpusteniu hriechov. Ježiš
reinterpretuje kultový zákon a naznačuje zmenu funkcie chrámu, pričom sa
sám stáva inštitúciou pre zmierenie s Bohom. Ježiš vyhlasuje o tých, ktorí
v Neho veria, že prešli zo smrti do života, nepôjdu na súd a majú večný ži vot. Súčasne chápe nutnosť svojej smrti a predpovedá aj spôsob svojej smrti
a vzkriesenie. Preto sa jeho smrť stáva víťazstvom nad smrťou a prináša
Jeho nasledovníkom eschatologickú nádej.
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Čo vlastne perzistuje? – Kontroverzné portfolio analytickej filozofie
Marián AMBROZY
Abstrakt

Téma smrti a posmrtného života je vo filozofii pomerne frekventovaná
v oblasti etiky a antropológie. Obdobné témy sa vyskytujú aj v modernej
súčasnej filozofii. Cieľom článku je zmapovať názory niektorých predstaviteľov súčasnej analytickej filozofie ako aj hľadať na jej základe spôsoby vysvetlenia identity človeka v zmysle možnosti pokračovania jeho života po smrti. Problémom identity osoby sa zaoberajú konštitučné a perzistenčné koncepcie. Analytická filozofia II. polovice dvadsiateho storočia
kritizuje konštitučný prístup. Konštitutívny prístup sa usiluje určiť konštitutívny prvok pretrvávania identity osoby. Perzistenčný prístup sa usiluje odpovedať na diachrónnu identitu, ako môže pretrvávať, perzistovať.
Kľúčové slová: filozofia mysle, problém tela a duše, perzistenčný prístup,
konštitutívny prístup.
Summary

Our aproach is in comparison many philosophical ideas about philosophy of
mind. Concretly we are describing the body – mind problem. Center of
thoughts is in modern analytical philosophy. A problem strikes a theme of
identity the person too. Aproach in analytical philosophy of mind is talking
about two conceptions, persistence aproach and constitution aproach. There
are many method of solutions this problems.
Keywords: philosophy of mind, body mind problem, persistence aproach,
constitution aproach.
Z hľadiska filozofie kultúry nazeráme na problematiku cez optiku náboženstva, ktoré chápeme ako antropologickú konštantu. Kulturológ Michal
Benedik píše, že „vnímanie a reflexia sveta prostredníctvom náboženstva je
špecifická pre ľudskú spoločnosť i keď je náboženská tradícia regionálne
diferencovaná. Hlavný význam náboženstva pre jednotlivca vychádza z jeho
schopnosti dávať človeku zmysel života a v zmysle náboženských skupín
z neho vytvára aj člena, respektíve nositeľa konkrétnej sociálnej identity.“55
55
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Stará filozofická otázka o podstate printipium individuationis je zodpovedaná rôzne. Podľa Aristotela je princíp individuácie látka a opakuje to aj
Tomáš Akvinský. Všeobecný názor Dunsa Scota je, že individuáciu zapríčiňuje jedna z formalitates, haecceitas. „Individuácia nie je podľa Dunsa
Scota derivátom všeobecna, ale nadobudnutím ešte väčšej dokonalosti.“ 56
Formalitas predstavuje vo veci skutočnú entitu. Sám princíp individuácie
nie je formou. Je to forma v časti veci, akoby forma /formalitas a parte rei/.
Formalitates je vo veci viac. Spomínaná haecceitas je jedna z nich.
Čo hovorí doctor subtilis na princíp individuality osoby? Otázka je
trocha zložitejšia. V interpretácii Michala Chabadu človek, ktorý je stvorený
na boží obraz, neopakovateľný, jedinečný a samostatný je ponímaný ako
osoba. Osobou pritom nie je duša oddelená od tela. Osoba sama je definovaná negatívne, ako deprivácia závislosti. Scotus nazýva entitu zodpovedajúcu za indivíduum individuálnym rozdielom. Spoločná prirodzenosť,
zložená z látky a formy sa môže vyskytovať iba v indivíduách. Osoba má
oproti indivíduu charakter duchovnej prirodzenosti, iba niektoré druhy indivíduí spĺňajú označenie osoba. Osoba nemôže jestvovať bez individuality.
Personalitu vytvára negácia závislosti. „Scotovo stanovisko teda znie: naša
prirodzenosť sa nestáva stvorenou osobou prostredníctvom niečoho pozitívneho ako formálneho dôvodu, ktorým by singulárne bolo nekomunikovateľné, ale skôr sa singularite pridáva negácia komunikovateľnosti, čiže
závislosti.“57 Ontologickým určením osoby je tak jej najkrajnejšia jedinečnosť. Hoci je osoba určená ako pojem negatívne, obsah definície je pozitívny, pretože negácia závislosti znamená samostatnosť a negácia komunikovateľnosti znamená originalitu, exkluzivitu, nezameniteľnosť. Človek je
u Dunsa Scota nositeľom slobodnej vôle, ktorá je počas pozemského života
slobodná vo všetkom, aj v tom že sa môže odvrátiť od Boha, hoci má s ním
skúsenosť. „Avšak po smrti nemožno odmietnuť blažené nazeranie, pretože
Boh permanentne a silne pôsobí na človeka a tým ho udržuje pri sebe.“ 58
Klasický konštitučný prístup sa dostáva do problémov s vysporiadaním
sa napríklad s tzv. paradoxom rozdvojenia. Nie je potrebné klásť otázku
spôsobom, čo je príčinou identity, čo ju spôsobuje, ale ako je identita
možná. Identita je pri entite conditio sine qua non, Quineove slová žiadna
entita bez identity poukazujú na triezvosť ontologického redukcionizmu.
Spôsob kladenia otázky ako je identita možná považujeme za flexibilnejší,
než pýtanie sa na príčinu identity.
56
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Konštitučné koncepcie riešia problematiku identity človeka troma spôsobmi – biologickou kontinuitou ako funkčnou kontinuitou mozgu, psychologickou kontinuitou ako kontinuitou vedomia a skrz dušu ako nemateriálnu
podstatu. „Východiskom týchto koncepcií je teda predovšetkým to, aby
stanovili základnú konštitutívnu časť, na základe ktorej sa potom prisudzuje
relácia identity.“59 Posledná koncepcia kontinuity cez dušu je napádaná oponentmi za problematickú evidenciu cez empirické preukázanie, spomeňme
si len na legendu o tom, ako jeden zo zakladateľov čchan – budhizmu Bódhidarma meditoval v jaskyni 9 rokov a Huiko si odrezal ruku, aby zaujal
jeho pozornosť. Na Bódhidarmovu otázku o čo ide mu Huiko adresoval
prosbu: ukľudni moju dušu. Nenos mi ruku, povedal Bódhidarma, dones mi
dušu. Neviem ju nájsť, odpovedal Huiko. Odpoveď Bódhidarmu je príznačná pre čchanový budhizmus: no vidíš, tvoja duša je pokojná. 60 Pri ďalších dvoch koncepciách kontinuity je zasa prioritným problémom, ako vymedziť to, čo je alebo nie je súčasťou biologickej alebo psychologickej kontinuity.
Naozaj zaujímavým je Parfitov myšlienkový pokus paradoxu rozdvojenia. Predstavme si, že Sam je človek, ktorého pravá a ľavá mozgová
hemisféra je rozoperovaná tak, že mozog ostane žiť, no jeho pravá a ľavá
mozgová hemisféra jestvuje v každá v inom tele. Pokiaľ majú obaja ľudia
vedomie i spomienky pôvodného Sama, otázka potom znie, ktorý človek je
identický s pôvodným Samom, ľavý Sam, pravý Sam, obaja alebo žiaden
z nich? Podľa námietok niektorých teoretikov konštitučné koncepcie nedokážu tento problém zodpovedať. Koncepcia vysvetľovania cez dušu ako
princíp identity narazí na princíp jej nedeliteľnosti (takýto výsledok by dával za pravdu skôr budhistickej verzii rozpadu duše po smrti tela na päť
skándh), biologické a psychologické koncepcie zasa nevedia vysvetliť rozlišnosť medzi rozdvojením mozgu a prúdu vedomia na dve entity. 61 Parfitov
paradox má teda oslabiť uvedené koncepcie identity osoby. Dovoľujeme si
použiť kontraragument. Ako hovorí doktor filozofických vied Václav
Černík, „myšlienkový experiment je myšlienkovou operáciou (sledom myšlienkových operácií) s teoreticky podloženým, z vedeckých predpokladov
odvodeným, myšlienkovo – konkrétnym obrazom (obrazom – modelom)
objektu, základným cieľom ktorého je názorné overenie logickej konzistentnosti teórie a vyčlenenie čistých podmienok zákona.“ 62 Obdobne akademik
Vojtech Filkorn hovorí o obmedzenej výpovednej hodnote predexperimentálneho alebo neexperimentálneho obrazu, ktorého „jednoznačnovzťahový
výskum bez zasahovania do reality nemôže zistiť ani pojmovo vyjadriť ich
59
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závislosti, a teda ani podmienky, za ktorých časti a veci môžu jestvovať.
A rozdiel medzi súvislosťami a závislosťami je mimo- či neexperimentálnymi výskumami nerozlíšiteľný.“63 Dokiaľ myšlienkové experimenty
nebudú mať elementárny kontakt s reálnymi výskumami, nebudú uvažovať
o jestvujúcich vedeckých predpokladoch ale budú používať situácie, ktoré
sú postavené na mnohých úplne neoverených hypotézach, nebudú mať prakticky nijakú relevanciu. Výstižne to za oblasť filozofie vyjadrila Ľubov
Vladyková: „Filozofi často využívajú prostriedok nazývaný „myšlienkový
experiment“. Ich myšlienkové experimenty často obsahujú aj fantastické či
absurdné prvky.“64 Paradox rozdvojenia je postavený nielen na hypotéze
transplantácie jednej mozgovej hemisféry, ale aj prežitia oboch mozgových
hemisfér pri ich oddelení, ako aj na hypotéze kontinuity vedomia pôvodného mozgu s jeho polovicou v iných telách. Argumenty, ktoré paradox používa nie sú vhodné ako seriózne vedecké argumenty, ale ako námet do scifi literatúry.
Oproti konštitučným koncepciám stoja perzistenčné koncepcie. Pýtajú
sa, ako môže objekt zotrvať v čase pri zachovaní vlastnej identity. Perzistenčné koncepcie sa delia na tie, ktoré zastávajú názor, že objekt pretrváva
celý, nazývajú sa endurantistické koncepcie a na tie, ktoré hovoria že objekt
pretrváva len ako časť, nazývajú sa perdurantistické koncepcie. „Podľa endurantizmu objekty perzistujú tým, že endurujú.“ 65 Objekt je teda stále plne
prítomný. Človek v rozličných časových epochách má podľa endurantizmu
rozličné, ale plne prítomné vlastnosti. Sú to však protikladné vlastnosti
v rôznych časových obdobiach. Jeden človek podľa endurantizmu má mať
rovnaké vlastnosti a nie protikladné vzhľadom na plynutie času. Je to problém kontroverznosti vlastností. Tento problém javí objekt skutočne ako kontroverzný, protirečí si vlastnosťami, sú rôzne v čase.
Perzistenčný perdurantizmus je príznačný tvrdením, že objekty v čase
perzistujú tým, že perdurujú. Majú v sebe priestorovú a časovú zložku, tzv.
časopriestorový červ. Časti objektu nie sú identické, celok je identický.
Rozdielne stavy objektu v čase nie sú prekážkou. Teória tento problém rieši.
Objekt jestvuje v priestore, v čase a nemusí mať identické vnútorné vlastnosti. Endurantizmus nevie riešiť problém rozdvojenia, perdurantizmus
tento problém vníma ako tri časové stavy jedného štvordimenzionálneho objektu. Rozdielne stavy objektu sa ukazujú ako metafyzicky bezproblémové.
Perdurantizmus dokáže teda sformulovať bezproblémovú teóriu. Diachrónna identita je časovo stála. Genetický kód síce môže byť považovaný za
identitu, no nie úplne, 99,8 % je identické, monozygóty rovnaké DNA. Ži63
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vot ľudského organizmu je vnímaná ako príslušnosť k homo sapiens. Pokiaľ
je telo pokladané za princíp identity, prirodzene nasleduje otázka, čo po
smrti? Podľa Locka je osoba rozumné bytie, vedomie seba samého. Kritériom osoby u Locka je vedomie. Avšak ide o prístup ucelenej mysle, pri
ktorom platí dostatočné vyvinutie mozgu, ktoré je prítomné od neskoršej
fázy tehotenstva a končí smrťou vyššieho mozgu a nie celkového mozgu.
Okrem toho sa objavuje skeptický názor, že nie je možné určiť princíp identity osoby.
Hylemorfické riešenia ponúkajú Aristoteles a Tomáš Akvinský. Vo veci
identifikovania osoby nastáva problém napr. u Quinea, ktorý veci redukuje
na okamihové stavy vecí, na priestorovo oddelené časti. Ako môže teda jestvovať duša bez tela, ak je formou? Môže teda duša bez tela myslieť? Otá zok je naozaj dosť a portfolio riešení azda poskytne analytická filozofia.
Dôležitou akademickou otázkou je samozrejme správne určenie kritéria
smrti, ak sa chceme zaoberať otázkou eventuálneho pokračovania podstaty
človeka po smrti. Ján Mária Lancisi pokladá za isté kritérium smrti iba rozklad ľudského tela. Arthur Schopenhauer zastáva názor, že smrť organizmu
znamená vo svojej podstate smrť mozgu. Protirečí mu názor Roberta D.
Truoga o tom, že činnosť organizmu môže byť ešte koordinovaná cez
miechu alebo názor Stephena Nelsona, podľa ktorého je „človek so smrťou
mozgu (či už celkovou alebo smrťou vyššieho mozgu) podľa neho ešte živý,
je osobou.“66 Je to názor, že smrť mozgu je iba parciálna smrť. Celková
smrť je smrťou všetkých orgánov. Mozgová smrť má i kritikov z inej
strany, napr. Peter Singer. Tento filozof kritizuje mozgovú smrť ako kritérium, hovorí že pri živote treba udržiavať iba osobu (a tou je u neho aj
zviera), ale nie telo. Stojí v opozícii napr. proti názoru Nelsona, ktorý aj
v takomto prípade pokladá človeka za osobu, ak mu fungujú iné orgány.
V takomto je odobranie živých orgánov nemorálne, je eutanáziou.
Súčasná analytická filozofia sa k téme podstaty človeka, konca života
a možnosti pokračovania života po smrti tela vyjadruje naozaj rôzne. Konzervatívne sa vyjadruje kalvínsky filozof Richard Swinburne, ktorý je striktným karteziánskym dualistom. Ernst Mach a Bertrand Russell zastávajú
v tomto ohľade neutrálny monizmus, s fyzikálnym modelom elektrónu
v zmysle korpuskulárno vlnového dualizmu, alebo Fregeho úsilie pokladať
referenciu termínu za vyjadriteľnú rôznymi spôsobmi, čo sa napokon neujalo. Snaha zodpovedať na otázku konštitúcie človeka prináša napr. rôzne
typy behaviorizmu – logický (G. Hempel, G. Ryle), zastáva pozíciu, myseľ
je správanie. Teória psychofyzickej identity zasa zotrváva na názore, že myseľ nie je správanie, ale časť mozgu (U. T. Place, J. J. C. Smart, H. Feigl.)
David Lewis, Hilary Putnam a D. Amstrong sa zasa domnievajú, že myseľ
66

VOLEK, Peter, Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov, Ružomberok, Verbum, 2009,
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je kauzálna funkcia, ktorá sa realizuje fyzicky, podobne ako napr. počítač.
„Téza epifenomenalizmu K. Campbella a teória superveniencie D. Davidsona a J. Kima, myseľ nie je ani chovanie ani mozog, ani funkcia, ale kauzálne impotentná a anomálna fenomenálna kvalita, fyzicky fixovaná.“ 67
Úplne v opozite je téza eliminatívneho materializmu, ktorú zastávajú P. K.
Feyerabend, W. V. O. Quine, R. Rorty, P. Churchland, hovorí že myseľ je
iba zbytočne postulovaná entita. Naturalisti – J. R. Searle a T. Nagel pokladajú myseľ zasa za skutočnú vlastnosť mozgu. Popper a Eccles sa domnievajú, že myseľ je samostatná entita, ktorá je s mozgom v interakcii.
Tí najtvrdší materialisti hlásajú empirickú identitu mozgu a mysle. Identitu predmetov možno vyvodzovať zo zdanlivého nerozlíšenia vlastností.
Wittgenstein proti tomu namieta, že potom by sme museli poznať všetky
vlastnosti. Kripke vystupuje protipsychofyzickej identite. Obraňuje ju napr.
Moritz Schlick, hovoriac že ide o tú istú skutočnosť, označenú dvoma rôznymi pojmovými schémami.
Donald Davidson zastáva anomálny monizmus, tvrdiac že mentálne
a psychofyzické procesy nepodliehajú zákonom, napriek tomu že sú identické. Fyzické procesy zasa zákonom podliehajú. D. Davidson sa usiluje
zmieriť predikabilitu a nepredikabilitu (podobne ako Raymond Smullyan),
Davidson tvrdí síce totožnosť mysle a tela, no popiera zákonitosť vzťahu
medzi mysľou a telom. Nedá sa redukovať mentálne na fyzické, jednu a tú
istú realitu je možné vymedziť dvoma inkompatibilnými pokusmi. Aspoň
niektoré mentálne procesy sú však identické s fyzickými procesmi.
Ponuka riešení modernej filozofie, založenej na báze analytickej metódy
a tradície je nejednotná. Totožnosť a identita, diferencia a odlišnosť, rozličné vzťahy včítane rôznej formy vzájomnej či jednostrannej závislosti,
vidíme šírku palety ponuky, ktorá nemôže byť v nijakom prípade konzistentná. Medzi jej portfolio jestvujú minimálne niektoré, vhodné pre model
zobrazenia potenciality perzistencie ľudskej identity po fyzickej smrti, či už
napr. dualizmus Richarda Swinburnea, alebo teória úplnej samostatnosti
mysle, ktorá je iba v interakcii s mozgom, čo zastávajú K. Popper a J. Eccles. Aj v analytickej filozofii sa nájdu riešenia, použiteľné pre výklad sveta
v kresťanskom zmysle, preto ju jednoznačne pokladáme za vhodnú pre aplikácie v prospech nielen neutrálnej theologia naturalis stojacej na báze
metodickej náboženskej skepsy, i kresťanskej filozofie stojacej na báze
viery.
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NOSEK, Jiří, Mysl a tělo v analytické filosofii, Praha, Filosofia, 1997, 14.
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Moving Towards an Ecumenism of Koinonia –
A Critical Response to The Church: Towards
a Common Vision from a baptistic Perspective
Joshua T. SEARLE
Abstrakt

Dokument Svetovej rady cirkví „Cirkev na ceste k spoločnému pohľadu“
(The Church: Towards a Common Vision) sa zaoberá problémami, ktoré sú
v centre problematiky baptistickej a ekumenickej identity. Konzistentné zameranie textu je na Kráľovstvo Božie a Ježišovo učenie spolu so zameraním
na integráciu ideí „missio Dei“ a „koinonia“. Tieto môžu byť baptistami
prehlásené za hodnoty ústredného významu a sú v samom centre každého
ekumenického pohľadu, ku ktorému môžu baptisti prispieť ako nadšení
účastníci. Pri kritickej úvahe o uvedenom dokumente článok používa pojem
„baptistický názor“ (baptist vision) Jamesa Wm. McClendona ako východisko s cieľom umožniť spoločné uvažovanie medzi ekumenickými partnermi o sporných bodoch ekumenického dialógu.
Kľúčové slová: cirkev, missio Dei, koinonia, rozličnosť, baptistický pohľad, McClendon.
Summary

The WCC document, The Church: Towards a Common Vision, raises salient
issues that lie at the heart of baptistic and ecumenical identity. The text's
consistent focus on the Kingdom of God and the teachings of Jesus, together
with the integration of missio Dei and koinonia can be acclaimed by
Baptists as core values that must be central to any ecumenical vision to
which Baptists can contribute as enthusiastic participants. Reflecting critically on the document this article uses the ‘baptist vision’ of James Wm. McClendon Jr. as a point of departure in order to facilitate common discernment among ecumenical partners on contentious points of ecumenical dialogue.
Keywords: Church, missio Dei, koinonia, diversity, baptist vision, McClendon.
Introduction

There is an apprehension among many Baptists that participation in ecumenical dialogue constitutes a grievous compromise that will lead to a diTestimonium fidei 2 (2014/2), 217–231. ISSN 1339-3685
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minishing of the distinctiveness of Baptist witness. 68 The anti-ecumenical
sentiment of some Baptists is often manifested in the fear that the ecumenical movement is paving the way towards a syncretistic liberal church,
which subordinates the truth of the gospel to the claims of unity. My hope
would be that some of these legitimate concerns would be allayed by the
document, entitled, ‘The Church – Towards a Common Vision’. This text
raises salient issues that lie at the heart of baptistic and ecumenical identity.
The text's consistent focus on the Kingdom of God and the teachings of Jesus, together with the integration of mission and community (or missio Dei
and koinonia) can be acclaimed by Baptists as core values that must be central to any ecumenical vision to which Baptists can contribute as enthusiastic
participants.
Therefore, although this paper will highlight some potential shortcomings in the document and will raise some issues that seem to require further
consideration, it should be asserted from the outset that this document offers
a stimulating and helpful clarification of how far the churches have advanced in their common understanding of mission and the Kingdom of God.
All of the critical comments concerning the document should thus be read
against the backdrop of this sincere appreciation for the way that the Faith
and Order Commission of the World Council of Churches has elucidated the
key issues of current ecumenical dialogue.
The Faith and Order Commission, which produced this document, has
invited churches to submit official responses to the document by highlighting aspects of the life of the church that call for further discussion. Given
this invitation, the question can be raised about what would be the most constructive way of responding to this appeal from a ‘baptistic’ 69 perspective. It
would be far beyond the scope of this brief critical response to offer a pointby-point analysis of all the issues addressed in the document. The aim of
68

In this sense, Baptists express an apprehension that is common to many evangelicals, who,
as William J. Abraham points out, ‘have criticized the ecumenical movement on the grounds
that it sacrificed doctrine to experience or common service.’ See Abraham, in Gerald R.
MCDERMOTT (ed.), The Oxford Handbook of Evangelical Theology (Oxford: OUP, 2010),
304.
69
Note the intentionality of the lower-case ‘b’. The late Baptist theologian, James McClen don, used the adjective, ‘baptist’, in order to emphasise that the ‘baptist vision’ which he advocates is not confined to a specific ‘Baptist’ denomination, but encompasses a whole range
of ‘baptistic’ expressions of Christianity, associated with the tradition of the Radical Refor mation, including Baptists, Mennonites, Brethren, some expressions of Pentecostalism, and
believers' churches; MCCLENDON, Systematic Theology: Volume 1: Ethics (Nashville:
Abingdon, 2002), 26–34. This approach, admittedly, is not without its critics, even among
those who are sympathetic towards whose who favour the ‘baptistic’ rather than ‘Baptist label’. Paul Fiddes notes the danger that this label could be used to create ‘a highly personalized view of what it means to be baptist’; FIDDES, Tracks and Traces: Baptist Identity in
Church and Theology (Carlisle: Paternoster, 2003), 14.
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this article will thus be to highlight a brief sample of salient issues and to
elucidate and clarify them from an avowedly baptistic perspective.
It should be made clear that I approach this text not as someone who is
able to offer the Baptist perspective on the issues under discussion. Rather,
I am responding to this document as one whose theological convictions
have been formed by a particular tradition, which James McClendon, Keith
G. Jones and Parush R. Parushev and others have called ‘baptistic’. 70 The
designation, ‘baptistic’, as Curtis W. Freeman remarks, is ‘not so much
a denominational, historical, or sociological account as much as it is a theological standpoint’.71 Yet this distinctive theological vision emerged neither
out of doctrinal formulations nor from the desks of academic theologians,
but out of ‘the convictions and practices that comprise the lived-out shared
life in Christ.’72 The distinctiveness of baptistic theological identity – as
a perspective that is neither Catholic nor Protestant73 – has been developed
by leading Baptist theologians, such as Walter Klaasen and James McClendon.74 These writers were heavily indebted to the theological vision of
the early Anabaptists, which, according to Harold Bender, included three
major emphases: ‘first, a new conception of the essence of Christianity as
discipleship; second, a new conception of the Church as a brotherhood; and
third, a new ethic of love and non-resistance.’ 75 Standing in this tradition,
I will attempt to respond to the document produced by Faith and Order,
“The Church Towards a Common Vision”, in an appreciative, but critical
reflection on a selection of the salient issues that it addresses. Whilst es70

MCCLENDON, Ethics, 17–39.
FREEMAN, ‘Introduction’, in MCCLENDON, Systematic Theology: Volume One: Ethics, 2nd
edition, revised and enlarged with an Introduction by Curtis W. Freeman (Waco: Baylor University Press, 2012), xii.
72
Curtis W. FREEMAN et al (eds.), ‘Preface’, Baptist Roots: A Reader in the Theology of
a Christian People (Valley Forge: Judson Press, 1999), ix.
73
Mark Noll, while acknowledging that the doctrinal contributions of the early Anabaptists
did ‘represent differences from traditional Protestant teaching’, nevertheless considers the
followers of the Radical Reformation to have been essentially ‘Protestant’ in their theology;
NOLL, Turning Points: Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity
(Grand Rapids: Baker, 2000), 224–5. Referenced in P. R. PARUSHEV, Christianity in Europe:
The Way We Are Now (Oxford: CMS, 2009), 14.
74
A classic work that set out baptistic theology as a distinctive ‘third way’ is Walter
KLAASSEN, Anabaptism: Neither Catholic Nor Protestant (Waterloo, Ontario: Conrad,
1973); for McClendon's exposition of the distinctiveness of baptistic theology, see his Systematic Theology trilogy. See also, Parush PARUSHEV, ‘Doing Theology in a Baptist Way
(Theologie op een baptistenmanier)’, in Teun VAN DER LEER, (ed.), Zo zijn onze manieren!
In Gesprek over gemeentetheologie, Baptistica Reeks (Barneveld, Nederland: Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, September 2009, in Dutch), 7–22 and 66–75; Helen DARE
and Simon WOODMAN (eds.), The Plainly Revealed Word of God? Baptist Hermeneutics in
Theory and Practice (Macon, GA: Mercer University Press, 2011).
75
Bender, quoted in G. R. ELTON (ed.), The New Cambridge Modern History II: The Reformation 1520–1559 (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 133.
71
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pousing the value and insights of the ‘baptistic’ tradition, I adhere to it
without believing that it embodies final and exclusive truth, and without
thereby abandoning the hope that more can be learned from other traditions.
Ecumenism and Missio Dei

Baptists can gladly acclaim the central insight of the document, which is
summed up in the statement that the church is ‘essentially missionary, and
unity is essentially related to this mission’ (3). This basic contention in the
introduction is reflected in the conclusion, which laments that, ‘Our brokenness and division contradict Christ's will for the unity of his disciples and
hinder the mission of the Church’ (31). This is a significant insight because
it highlights an important distinction between the means and ends of the
ecumenical movement that is of particular concern to Baptists, but which is
often inadequately addressed in ecumenical dialogue. 76 The document suggests that the current disunity of the church is lamentable, not merely because division is inherently sinful or deplorable, but, above all, because it
hinders God's activity in saving and redeeming the world. In other words,
the implication is that the missio Dei, rather than unity per se, is the ultimate
aim or telos of the ecumenical movement. This is the central insight that
Baptists can draw out of this document. 77
Recognising the central place of missio Dei as the object and point of departure of the whole of the church's life would militate against dubious assumptions and exaggerated statements concerning the alleged missional significance of Church ‘sacraments’. It is not immediately apparent, for instance, how (as the document claims), ‘the celebration of the eucharist …
enables the Church to participate in the mission of God for the transformation and salvation of the world’ (2). This statement seems to be without
foundation in Scripture or experience. As well as the lack of any reference
to the eucharist in the Great Commission (Matthew 28), it is difficult to see
any connection between missio Dei and the eucharist. Moreover, from
a baptistic perspective, it is difficult to understand how the consumption of
bread and wine by Christians in church buildings empowers or enhances the
church's witness in the world.78 Still less is it apparent, as the document puts
it, that ‘the eucharist brings into the present age a new reality which trans76

One notable exception is John G. Flett's important study on missio Dei, which offers original insights concerning the ecumenical significance of recent missiological scholarship. See
FLETT, The Witness of God: The Trinity, Missio Dei, Karl Barth and the Nature of Christian
Community (Grand Rapids, Eerdmans, 2010), 6–10.
77
James Wm. MCCLENDON Jr, Systematic Theology: Volume 2: Doctrine (Nashville: Abingdon, 1995), 334–35.
78
The alleged central place occupied by the eucharist in the life of the church and its witness
to the world is reiterated throughout the document and is seen particularly in the term, ‘espe cially in the Eucharist’ (5, 9, 30).
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forms Christians into the image of Christ and therefore makes them his effective witnesses’ (19–20). This seems to be an exaggerated claim that is
without warrant in Scripture, history or experience. According to the document, the Church ‘reveals Christ to the world by proclaiming the Gospel’
and ‘by celebrating the sacraments’ (27). It is apparent how proclaiming the
gospel reveals Christ to the world; less clear is how the celebration of the
‘sacraments’ fulfils the missio Dei. While many Baptists would join ecumenical partners from other traditions in affirming the importance of the
eucharist79 as a celebration of the finished work of Christ and as a joyous
anticipation of the coming of the Kingdom of God in all its fullness 80, many
Baptists reading this document would question the purported connection
between mission and the celebration of the eucharist. It seems reasonable to
ask for this connection to be clarified and substantiated, rather than merely
assumed and asserted, in any subsequent ecumenical discussion on these issues.
The Baptist Vision and the Issue of ‘Legitimate’ and ‘Divisive’ Diversity

The integration of ecumenism and mission Dei is relevant to the document's
attempt to clarify what constitutes an appropriate balance between unity and
diversity in the church’s witness to the world. From a baptistic perspective
one of the salient parts of the document is the discussion concerning ‘legitimate’ and ‘divisive diversity’ (13–14). Missio Dei can be invoked to resolve some of the issues on which differences of opinion continue to hinder
the saving work of God in the world. Taking missio Dei, rather than unity
per se, as the object and point of departure for ecumenical dialogue, it is
possible to develop a vigorous criterion against which to distinguish
between these two categories of diversity. On this basis, it can be argued
that diversity which facilitates the missio Dei can be considered as ‘legitimate diversity’; diversity, by contrast, that hinders the missio Dei should be
rejected as ‘divisive’.
It is on this point that I believe McClendon's baptist vision could be
a useful aid to facilitate common discernment among ecumenical partners.
In a recent essay published in the Journal of European Baptist Studies, I argued that the eschatological undercurrent of the baptist vision lends
a powerful stimulus to the unity of the church. 81 This article explained how
McClendon developed the notion of the baptist vision as an ‘organising
principle’, which brings together diverse characteristics of baptistic identity,
79

Most European Baptists would refer to the eucharist as ‘the Lord's Supper’. See K. G.
JONES, ‘Eucharistic Liturgy’, in J. H. Y. BRIGGS et al (eds.), A Dictionary of European Baptist Life and Thought (Milton Keynes: Paternoster, 2009), 175.
80
Nigel G. WRIGHT, Free Church, Free State: The Positive Baptist Vision (Milton Keynes:
Paternoster, 2005), 101–4.
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such as mission, community, biblicism, liberty and discipleship. 82 The
baptist vision, according to McClendon, exhibits a radical ‘awareness of the
biblical story as our story … of mission as responsibility for costly witness,
of liberty as the freedom to obey God without state help or hindrance, of
discipleship as life transformed into obedience to Jesus' lordship, and of
community as daily sharing in the vision.’83
It is this sense of continuity, sustained by an eschatological narrative,
which renders the baptist vision not merely a useful internal orientation
point for baptistic communities, but a means towards the enrichment of
a common understanding of the distinction between ‘legitimate’ and ‘divisive diversity’ among diverse participants in contexts of ecumenical dialogue. By maintaining a ‘shared awareness of the present Christian community as the primitive community and the eschatological community’ 84,
the baptist vision posits an eschatological point of departure that offers a potential criterion for determining the difference between ‘legitimate’ and ‘divisive’ diversity. This vision operates through the understanding that ‘the
church now is the primitive church and the church on the judgment day.’ 85
Based on this understanding of the eschatological continuity of the present
church and the primitive church, the baptist vision acknowledges that there
are several different (yet complementary) ways of participating in and thinking about the Christian faith. There are many different ways of following
the crucified and risen Christ today and of living out our common eschatological vocation.
The eschatological orientation of the vision offers a positive criterion
against which to determine whether aspects of church beliefs and practices
constitute ‘legitimate’ or ‘divisive’ diversity. According to the baptist vision
of the present church’s radical shared awareness of and continuity with the
primitive Christian community, all aspects of church beliefs and practice
must be judged according to their fidelity to the eschatological culmination
of the biblical narrative. Each ecclesial group that participates in the ecumenical conversation bears collective witness to this narrative which will
culminate in the ‘recapitulation of all things’ and will result in the kingdoms
of this world being transfigured into the Kingdom of our Lord and God.
This narrative is neatly summarised by the New Testament scholar Richard
Hays:
81

Joshua T. SEARLE, ‘The Ecumenical Imperative and the Kingdom of God: Towards a baptistic perspective on church unity’, Journal of European Baptist Studies 14 (September,
2013), 5–23.
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McClendon, Ethics, 32.
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McClendon, Ethics, 33.
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The God of Israel, the creator of the world, has acted (astoundingly) to rescue a lost and broken world through the death and
resurrection of Jesus; the full scope of that rescue is not yet apparent, but God has created a community of witnesses to this
good news, the church. While awaiting the grand conclusion of
the story, the church, empowered by the Holy Spirit, is called
to re-enact the loving obedience of Jesus Christ and thus to
serve as a sign of God's redemptive purposes for the world.86
The crucial test of faithfulness to this narrative is not whether our tradition or church background is Catholic, Protestant, Orthodox or Baptist, but
whether our embodied life as the pilgrim people of God conforms to the
eschatological vision of salvation and reconciliation.
This key criterion enjoins upon ecumenical partners the obligation to
work creatively towards its realisation through the love and humility required of those who claim to follow the example of Christ. The ecumenicity
of the baptist vision consists in its essentially trans-denominational nature
and scope. The baptist vision can be expressed by any church that identifies
itself as participating in the shared eschatological narrative that involves
‘yoking God and humankind as co-partners in redemption’ 87, and which culminates in the coming of the Kingdom of God in all its fullness. The question of how this is attained will be answered differently by different groups
of Christians.
Institutional Christianity and the Faith of the Gospel

A further problem with this document from the perspective of McClendon's
baptist vision is that it gives too much credence to the notion that the church
is a ‘divinely instituted structure’, rather than a living, organic and spiritual
union of believers. This emphasis is apparent despite the promising characterisation of the church as ‘the pilgrim people moving toward the kingdom
of God’ (3). There are some churches that revere tradition to such an extent
that the ministerial orders and institutional structures of the church are regarded as having been ‘instituted by Christ himself for all time’ (12). It is
thus argued that in apparent ‘faithfulness to the gospel, Christians would
have no authority fundamentally to alter this divinely instituted structure’
(12). Such thinking betrays a dangerous institutional foundationalism that
promotes a distorted, utopian aspiration to reclaim a lost golden age of the
Church. As Parushev rightly maintains, ‘Jesus was more concerned with en86

Richard B. HAYS, The Moral Vision of the New Testament: A Contemporary Introduction
to New Testament Ethics (London: T&T Clark, 1996), 193.
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Michael Goldberg, cited in PARUSHEV, ‘Kingdom of God’, 288.
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actment of the coming of the kingdom rather than the establishment of the
institution of a church.’88
Institutional commitments are also apparent in the notion of ‘apostolic
succession’, which is avowed by some of our ecumenical partners. The Orthodox and the Catholic Church regard apostolicity as something conferred
by the succession of bishops in an ordered church hierarchy. The chain of
episcopal ordinations is said to link contemporary incumbents of the church
hierarchy to the apostles as the authentic witnesses of the events that led to
the birth of the Christian religion.89 The Protestant churches, by contrast, regard apostolicity as a matter of fidelity to the proclamation of the apostles.
Baptists have maintained that the message of Christ cannot be reduced to
a set of rules and dogmas passed down by traditions. Fidelity to the gospel,
for Baptists, is not a matter of being faithful to church tradition; nor is it
a matter of returning to some utopian ideal supposedly represented by the
early church; nor is it even simply a matter of espousing so-called ‘sound
doctrine’. Rather, according to McClendon's baptist vision, fidelity to the
gospel means to live and believe in accordance with the vision inspired by
the world-changing events that gave birth to the early church. McClendon
maintains that, ‘we are Jesus' followers; the commands are addressed directly to us.’90 As Parushev put it, the story of Jesus and his first disciples
‘is still the story that shapes our lives today.’ 91
According to the baptist vision of radical continuity between the early
and contemporary church, the events that gave birth to the early church and
which unleashed such a powerful and world-transforming missional movement in the first few centuries of the church, are as present now as they were
at any time since then. These events of the ‘realistic narrative’ 92 of the scriptures are as real and normatively-binding for the faith and practice of today's
church as they were for the primitive church described in the Book of Acts.
We are sustained by the same vision and we remain faithful to the event that
gave birth to Christianity not by imitation of rituals and dogma associated
with tradition, but by advancing boldly into the new creation opened up by
the events of incarnation, crucifixion and resurrection. This tension between
88
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the ‘institution’ and the ‘event’ is helpfully clarified by the Catholic theologian, William Henn. In a response to the ‘Church Towards a Common Vision’ document, Henn argues that on this and other polarising issues concerning ‘Word/sacrament’, ‘Scripture/tradition’, ‘In each and everyone of these
pairs it is a question of both/and, as years of multilateral and bilateral dia logue have revealed.’93
The Continuing Influence of Christendom Thinking on the Ecumenical
Movement

This issue of so-called ‘apostolic succession’ is just one instance of the basic shortcoming of the document from the perspective of Baptist and Anabaptist ecclesiology: namely, its underlying allegiance to a Christendom
model of ecclesiology. Although the document makes promising references
to the role of the Church as a prophetic change-agent in society (29–30), the
very fact that the document has been produced by a central committee of
a mainstream organisation like the WCC is indicative of one of the problems faced by the contemporary ecumenical movement. While the attempt
to clarify points of common understanding among various churches may be
laudable, the WCC should explicitly recognise the inherent limitations of its
role as a centralised institution that attempts to facilitate multilateral unity
through the publication of consensus documents and the organisation of
ecumenical conferences.
Therefore, notwithstanding the many valuable and perceptive insights
concerning the mission of the church in the world that this document contains, the approach to these issues could benefit from an appropriate humility, which understands the challenges as well as the opportunities of witnessing to the world as marginal communities in a post-Christendom context. Perhaps it would be appropriate in subsequent revisions of this
document to use explicitly the language of ‘post-Christendom’ and to acknowledge openly that the church (at least in the West) finds itself in a postChristendom missional context. This may also offer scope to incorporate
important anabaptist themes as a means towards the expansion and enrichment of mainstream ecumenical discourse.
Christendom thinking posits the illusion that the church continues to occupy a place of privilege at the centre of society. Post-Christendom delineates a context in which Christian attitudes and values are no longer the
dominant factors shaping Western culture. Baptist – and particularly anabaptist – communities (with certain historical exceptions) 94 have tended to
stand outside of the religious and political mainstream of public life. Living
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in post-Christendom is therefore regarded by Baptist and anabaptist communities not as an unfortunate disappearance of an alleged golden age in
which the church wielded power, but as a natural and appropriate condition
of living in the world as the people of God and serving a Lord who willingly
relinquished power and earthly status for the sake of love (Phil 2,5–11). 95
As the church moves from the centre to the margins and makes the transition from privilege to plurality96, these shifts will have important implications for how we think about mission in relation to the ecumenical task. This
issue should be addressed or at least mentioned in any future publication by
the Faith and Order Commission. In post-Christendom mission will not be
regarded as inviting people into the fold of a church institution, but will be
understood more in terms of enabling people to participate in God's saving
activity in the world in radical, creative and diverse ways that integrate life
and faith. In light of the ‘post-Christendom shift’, the church needs a new
ecumenical vision, which, as Stuart Murray notes, ‘will be different from
the imposed hierarchical unity of Christendom. It will be organic, missional
and messy – but perhaps more effective than twentieth-century efforts to
foster unity by consultations, official statements and denominational mergers.’97
The Root Causes of Disunity

Another basic shortcoming of this document is its assumption that the fundamental causes of disunity and division among various churches are
primarily matters of doctrinal disagreement on specific issues, such as the
sacraments, ordination, apostolic succession, Eucharist and baptism. On
closer inspection, however, as H. Richard Niebuhr demonstrated in his 1929
book on the Social Sources of Denominationalism, disunity in the church reflects not doctrinal disagreement, but the church's compliance with divisive
socio-economic forces such as free-market capitalism and socio-political
ideologies, such as nationalism and racism. 98 In order to overcome such divisions, the ecumenical movement must be sustained by a vision of a transfigured world and the fusion of the entire human community. This vision is
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expressed in terms of the Kingdom of God, which constitutes a spiritual fellowship without barriers or distinctions of any kind.99
Therefore the Kingdom of God, rather than any particular model of ecclesial organisation or hierarchy, must be both the object and point of departure of all our ecumenical endeavours. The Kingdom of God both encompasses and transcends any particular church community. This understanding
of the Kingdom of God should engender an element of humility born of the
conviction that the full realisation of the Kingdom can be compared to an
ever-receding horizon that will evade all our efforts to dominate it or to
grasp it completely. The conviction that one church group embodies in an
exclusive way the true fulfilment of the Kingdom vision is antithetical to the
true spirit of ecumenism. Moreover, if a particular church that makes such
a claim assumes that this privileged status confers upon it the right to impose its own structures on others, it thereby deviates from the true ecumen ical vision of unity in diversity in favour of insipid forms of uniformity and
institutional hierarchy.
Conclusion: Moving Towards an Ecumenism of Koinonia

From my experience of involvement in ecumenical gatherings, it seems that
one of the basic problems with the ecumenical movement today is that we
continue to profess our intellectual adherence to the concept of ecumenism,
but as soon as the ecumenical discussions have finished – as soon as the ink
is dry on the documents of doctrinal consensus and the expressions of goodwill have been exchanged – we often go back to our own churches and continue to participate materially in structures that preclude any kind of meaningful engagement in ecumenical koinonia.
One regrettable aspect of contemporary ecumenism (at least in Western
Europe) is that it has tended to be an overwhelmingly middle class, bourgeois enterprise. The ecumenical agenda tends to be set by committees composed of privileged representatives of the mainline denominations. Baptist
history and experience teaches us that the most valuable and edifying theological reflection is produced not in committee rooms of ecumenical commissions nor in the armchairs of theological faculties that are occupied by
tenured, comfortable academic professionals. Rather, the most valuable and
beneficial theological reflection is produced by those outside of mainstream
academic and church life – by those who recognise with Dietrich Bonhöffer
that ‘theology means struggle’. Recognising the struggle and pathos of theological reflection, it may be that ecumenical theology could benefit from
taking a more avowedly polemical and critical stance. The desire for order
99
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and harmony can degenerate into insipid orderliness and uniformity, which
is antithetical to the true spirit of ecumenism. As our Baptist tradition
teaches us through a long history of persecution and discrimination, theological reflection thrives on creative tension and edifying conflict.
The document could address these issues by moving away from the usual
‘propositional’ and ‘magisterial’ forms of ecumenism towards a ‘grassroots’
and ‘kerygmatic’ ecumenism that aims not at bland consensus, but at building missional communities and deep friendships between Christians of diverse convictional perspectives. Therefore, with appropriate humility,
Baptists can remind the ecumenical movement of the need to move beyond
propositional ecumenism to warmer and deeper expressions of koinonia.
This calls for the establishment of a genuine and holistic ecumenism that
goes beyond the polite discussions and pleasantries that are typically exchanged among high-level denominational dignitaries at official ecumenical
consultations.
Notwithstanding these critical comments on the document, it is important to recognise that this text offers thoughtful and considered reflections
that have emerged as a result of a 20-year-long discussion among representatives from Protestant, Catholic, Orthodox Churches. After receiving the
text from Faith and Order in 2012, the WCC Central Committee commended the report to churches and invited formal responses to be submitted by
December 2015. Following the example of the ‘Baptism, Eucharist and
Ministry’ report, the ‘Church Towards a Common Vision’ document the
Faith and Order Commission was engaged in dialogue with the churches
through two earlier documents – ‘The Nature and Purpose of the Church’
(1998) and ‘The Nature and Mission of the Church’ (2005). These documents were sent to churches, theological faculties, seminaries and regional
ecumenical associations with invitations to respond. Representatives from
Baptistic churches and organisations were also been invited to contribute
and there are parts of the document, such as the notion of unity as a mis sional imperative, that clearly express key baptistic principles. The October
2013 issue of the Ecumenical Review included six articles that responded
directly to the document and offered other legitimate criticisms and constructive perspectives from writers who raised concerns about such issues as
the document's omission of any reference to the equal participation of women in the life of the church. 100 Peniel Jesudason Rufus Rajkumar, an Indian
theologian, also raises the pertinent issue of how the document's call for
unity challenges what he calls ‘the sin of casteism, which cuts through and
across church denominations.’101 In addition to the space devoted to responses to the document in the Ecumenical Review, the text has been sup100
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plemented with various of study guides and supporting documents 102 that attempt to clarify the nuances of contentious issues concerning apostolic succession and the meaning of the eucharist. These supplementary documents
offer helpful explanations of key issues of the criticisms identified above. 103
Moreover, the intention of the document is not to impose a blueprint concerning the nature of the church, but to set out a vision of missional unity to
which all churches should aspire: ‘Drawing on the best insights from the diverse churches from around the world, the Commission on Faith and Order
has produced an ecumenical vision that challenges churches to grow more
into what God calls the Church to be in terms of self-understanding, unity,
witness and mission.’104 The document is thus to be seen not as a final or
comprehensive statement, but as part of an ongoing process of dialogue and
exploration.
The metaphor of being on a journey towards truth, reconciliation and
visible unity is helpful because journey involves change and movement.
James McClendon avers that, ‘the church must change, for God is on the
move, and the end is not yet … the forms of Christian community so far
achieved are at best tentative or provisional steps towards the full unity
Christ commanded.’105 Furthermore, acknowledging the limitations of dialogues and documents, we recognize that, in the final analysis, our commitment to church unity will be decided not by the words that we utter or by the
statements of doctrinal consensus to which we can give our assent, but by
the redeemed life of transformed faith communities that reflect the unity in
diversity of the Holy Trinity. 106 The doctrinal issues on specific points of ecclesiology with which the ecumenical movement is concerned are best approached not as problems to be dissected by theological analysis, but as
mysteries in which to participate and truths to be transformed by. In the
same way that Lesslie Newbigin said that ‘the only hermeneutic of the gospel is a congregation of men and women who believe it and live by it’ 107, so
is it the case that the only true ecumenical hermeneutic is an embodied
koinonia of disparate believers whose unity in diversity reflects the Trinit101
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arian nature of God.108 Most of all, we need to recognise that the ecumenical
imperative is – in its most important and fundamental essence – an expression of the love of God and a manifestation of the anguished heart cry of
Christ that his church should be one (John 17:21).
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Učenie o ospravedlnení u Luthera
a v rímskokatolíckej teológii
Štefan ŠROBÁR
Abstrakt

Lutherov objav oslobodzujúceho evanjelia bol vyvolaný jedným miestom
v liste Rimanom (Rim 1,17). Boh ospravedlňuje hriešnika, to znamená, že
strateného človeka radikálne zachraňuje svojou milosťou a do svojej milosti
ho zahrňuje. Od človeka sa vyžaduje len viera. Viera nie je len to, v čom verím, či súhlas s objektívnou pravdou, ale úplné vzdanie sa seba samého,
priľnutie, ktoré v tomto zmysle zahrňuje nádej a lásku k Bohu. Dôvody pre
rozdielnosť medzi luterskou a katolíckou teológiou milosti sa najzreteľnejšie prejavujú v odlišnom užívaní ústredného termínu viera. Katolícka teologická tradícia nazerá na milosť tak, že pôsobí na ľudskú slobodu a pretvára
ju. V Lutherovom ponímaní je ľudská sloboda odsunutá na okraj, a tak vytvára priestor pre absolútnu prioritu a nezaslúženosť milosti Božieho odpustenia. Luther popri primáte milosti videl aj človeka a Tridentský koncil
všetko to, čo povedal o omilostenom človeku zvažoval za predpokladu
suverénneho milostivého konania Boha. Učenie o ospravedlnení už v súčasnosti nerozdeľuje cirkvi.
Kľúčové slová: ospravedlnenie, milosť, viera.
Summary

A single point in Romans (Rom 1,17) caused Luther's discovery of the liberating Gospel. God justifies the sinner, it means that God radically saves the
lost man in his grace and God's mercy covers him. He requires only faith
from the man. A faith is not just in what I believe or a consent to an objective truth, but it's a total surrender to yourself, an adhesion, which in this
context includes a hope and a love to God. The reasons of the difference
between Lutheran and Catholic theology of grace are clearly manifested in
the different use of the main term that belief is. The Catholic theological tradition considers grace as an effect on a human freedom that transforms it. In
Luther's terms, human freedom is marginalized, thus creating space for the
absolute priority and undeserving of God's grace and forgiveness. Luther
saw along the primacy of grace a man and everything that was said by Trent
about the man considered the pardon provided sovereign gracious proceedings of God. Doctrine of justification already distributable Church.
Keywords: justification, grace, faith.
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Učenie o ospravedlnení u Luthera a v rímskokatolíckej teológii

1. Ospravedlnenie – základný pojem Pavlovej teológie

Lutherov veľký objav oslobodzujúceho evanjelia bol vyvolaný jedným
miestom v liste Rimanom (Rim 1,17). Boh ospravedlňuje hriešnika, to
znamená, že strateného človeka radikálne zachraňuje svojou milosťou a do
svojej milosti ho zahrňuje. Od človeka sa žiada len viera, inak nič. To je
jedno z ústredných učení apoštola Pavla. Pre toto učenie reformátori formu lovali svoj protest a neústupne ho obhajovali. V evanjeliu sa zjavuje Božia
spravodlivosť, ktorá je prijímaná vierou a vedie k viere: „Spravodlivý bude
žiť z viery“ (Rim 1,17). O evanjeliu bolo predtým povedané, že je „Božou
mocou“ (Rim 1,16). Teraz sa hovorí o ňom ešte niečo významnejšie: Evanjelium zjavuje „Božiu spravodlivosť“. Čo sa týmto výrazom myslí? 109 Kým
pre nás je spravodlivosť sociálnou cnosťou, v biblických textoch má toto
slovo hlbší význam. Spravodlivý je ten, kto je správny, to znamená, kto je
vo všetkom v poriadku pred Bohom, kto má správny vzťah k Bohu a k svojmu blížnemu. Taký človek smie dúfať, že ho aj Boh raz pri súde oficiálne
vyhlási za spravodlivého a daruje mu život a spásu. Základ Božieho výroku:
Ty si v poriadku, ty si spravodlivý nie je v konaní človeka. Len preto, že
Boh svojím oslobodzujúcim výrokom daroval hriešnikovi nový priestor pre
život a existenciu, dokáže teraz aj hriešnik dať odpoveď Bohu. 110
2. Reformačné poznanie

Reformačné poznanie sa Lutherovi podľa jeho slov dostalo v bleskovom
zážitku vo vežovej miestnosti wittenberského kláštora. Preto hovoríme
o „vežovom zážitku“. V reči u stola z júna 1532 opisuje reformátor svoj „vežový zážitok“ takto: „Slová spravodlivý a Božia spravodlivosť pôsobili na
moje svedomie ako blesk; keď som ich počúval, desil som sa: Keď je Boh
spravodlivý, musí trestať. Ale keď som raz v onej veži a komnate uvažoval
o slovách v liste Rimanom (Rim 1,17), že ‚Spravodlivý bude žiť z viery‘
a ‚Božia spravodlivosť‘, pomyslel som si naraz: Keď máme žiť ako spravodliví z viery a keď má každému, kto verí, byť Božia spravodlivosť na spásu,
potom táto spravodlivosť nebude našou zásluhou, ale Božím milosrdenstvom. Tak bola moja myseľ povzbudená. Lebo Božia spravodlivosť je
v tom, že sme ospravedlnení a vykupovaní Kristom. Tu sa mi oné slová premenili na slová radosti. V onej veži mi Duch svätý zjavil zmysel Písma.“
Viera, ktorou jedine sme ospravedlňovaní, je aj pre Luthera živá viera, ktorá
sa prejavuje v skutkoch, nie fides historica, ktorej sú schopní aj démoni.
Luther síce rázne odmietal formuláciu „fides caritate formata“, nie však
vec, ktorá je ňou mienená. To súvisí s jeho postojom k nominalistom, ktorí
109
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učili, že človek môže milovať Boha nad všetko len prirodzenými silami
(„ex puris naturalibus“). Preto sa Luther obával, aby s láskou nebolo do
procesu spásy vnášané ako rozhodujúci prvok niečo eticky ľudské. 111
Hlavný Lutherov prínos, okrem iného, spočíva v návrate k jazyku Písma
a v predstavení dynamiky milosti v personalistických kategóriách viery.
Viera nie je len to, v čo verím, či súhlas s objektívnou pravdou, ale úplné
vzdanie sa seba samého, priľnutie, ktoré v tomto zmysle zahrňuje nádej
a lásku k Bohu. Vyslobodenie z hriechu teda musí byť chápané tak, že sa
uskutočňuje v kontexte medziosobného vzťahu medzi Bohom a každým
človekom.112 Človek aj keď je hriešny, je oslobodený od záťaže hriechu,
zvlášť od frustrujúcej a drviacej ilúzie pokúšať sa dokázať svoju hodnotu
pred Bohom.113 Mnoho novších štúdií psychológov, psychoanalytikov a psychiatrov konštatujú určitú bezmocnosť pri riešení pocitu viny. Človek všetkých čias zlyháva a v dôsledku zlyhaní ho ťaží vina. Nie je zlé konať dobré
skutky, ale nie je správne a osožné si myslieť, že dobrý skutok je prostriedok na odpustenie hriechov a upokojenie srdca. Dobré skutky nekonáme
ako kompenzáciu alebo aby sme získali Božiu priazeň, ale preto, že vieme,
že sme omilostení a prijatí, nič neplatiaci, ale radostne dávajúci a darujúci,
lebo aj nám bolo darované.114 Luther hovorí, že skutočne „dobré skutky
musia byť robené s radostným srdcom a s dobrým svedomím pred Bohom,
teda možno ich začať konať tam, kde je odpustená vina.“ 115 Vo výklade listu
Galaťanom (Gal 2,16) poznamenáva: „…človek sa nestáva spravodlivým –
to znamená pred Bohom nie je považovaný za spravodlivého na základe
skutkov … ale vierou v Ježiša Krista. Ale vierou – to znamená na základe
skutkov Kristových, ktoré sú naše skrze vieru. … A tak nemožno dosiahnuť
ospravedlnenie a spásu ani bez skutkov, ani skrze skutky, ale so skutkami,
s tým rozlíšením, že v tej miere, v akej vnútorne rastieme a pokračujeme,
ustupujú vonkajšie skutky do pozadia.“116 Dôvody pre rozdielnosť medzi luterskou a katolíckou teológiou milosti sa najzreteľnejšie prejavujú v odliš111
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nom užívaní ústredného termínu viera. Teologická tradícia – od Augustína
k Tomášovi Akvinskému nazerá na milosť tak, že pôsobí na ľudskú slobodu
a pretvára ju. V Lutherovom ponímaní je ľudská sloboda odsunutá na okraj,
a tým vytvára priestor pre absolútnu prioritu a nezaslúženosť milosti
Božieho odpustenia. Darcom milosti je Kristus a Božie slovo. Pasivita viery
znamená, že ospravedlnenie človeka je vždy spravodlivosťou iného, teda
Krista, s ktorým je kresťan spojený. Na rozdiel od toho, sú v dekréte
Tridentského koncilu O ospravedlnení zdôraznené témy ľudskej zodpovednosti a slobody, ku ktorým sa dokument stále vracia, hoci uznáva prednosť
a nezaslúženosť milosti. Mnoho z týchto rozdielov medzi luterským a katolíckym teologickým jazykom používaným v súvislosti s milosťou, pretrváva
doteraz. Tieto rozdiely však nemusia cirkvi rozdeľovať, lebo mnoho z toho,
bez čoho sa náuka o milosti nezaobíde, je prijímané oboma stranami. Inak
povedané, aj keď zmienené dve pojmoslovia nemožno celkom zladiť, zdá
sa, že ich môžeme vnímať v rámci oprávnenej teologickej plurality.117
3. Náuka Tridentského koncilu o milosti v ekumenickom kontexte

Pred Tridentským koncilom, počas neho až po nedávne obdobie, bol zápas
medzi katolíckou a reformátorskou teológiou predovšetkým zápasom
o učenie o milosti. Ekumenické rozhovory posledných rokov ukázali, že teologické pozície Luthera a Tridentského koncilu boli pozíciami stojacimi
v polemickom kontexte, pretože ich teologický záujem išiel rozdielnym
smerom, čo sa prejavilo v rozdielnom položení dôrazu. Lutherovi išlo
predovšetkým o dve skutočnosti: Postavil sa proti mysleniu a praktikám,
rozšíreným vo vtedajšej cirkvi, ktoré stavali na skutkoch a zásluhách, pretože v tom videl pokusy takpovediac „poistiť sa“ pred Bohom, a tak dospel
ku požiadavke „sola gratia“. S tým je spojená skutočnosť, že videl základ
spásy hriešneho človeka iba v Bohu a nie aj v človeku. Preto staval bezmocnosť a pasivitu človeka polemicky proti moci a suverénnosti Boha. Presne
opačným smerom sa uberal záujem a polemické zameranie Tridentského
koncilu. Žiadny koncil doteraz nepodáva kompletnú, integrálnu katolícku
náuku, ale hovoril vždy z konkrétnej situácie pre konkrétnych ľudí, a preto
bol konkrétne zameraný. Vyjadroval určité časti katolíckej viery, predovšetkým tie, ktoré boli protivníkmi popierané a odmietané. Tento všeobecne
platný jav je zvlášť dôležitý pre pochopenie a správnu interpretáciu tridentského Dekrétu o ospravedlnení. V predslove dekrétu je preto výslovne vyzdvihnuté, že motívom predstavenia katolíckej viery v ospravedlnenie je
predstavenie katolíckej náuky za podmienok presadzujúcej sa herézy. Preto
117
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je dekrét Tridentského koncilu poznačený vyzdvihnutím človeka, čím sa
stavia proti skoro exkluzívnemu teocentrickému charakteru Lutherovho
učenia o milosti. Koncil tak zdôrazňuje, že človek je skutočne ospravedlnený, že hriechom nebola celkom zničená jeho stvorená prirodzenosť, že
preto milosť nevchádza do prázdna, ale je spúšťajúcim momentom spoluúčinkovania človeka s milosťou, ktorá ho vnútorne pretvára. Toto spoluúčinkovanie človeka je aj podľa Tridentského koncilu primárne účinkom absolútnej iniciatívy a milostivého konania Boha. Nie je možné spochybniť
skutočnosť, že Tridentský koncil, napriek všetkým akcentom proti reformátorom, učil tak ako oni prvenstvo milosti. Preto nie je potrebné, aspoň v náuke o milosti, vidieť neprekonateľnú a predovšetkým cirkev štiepiacu
priepasť medzi evanjelickou a katolíckou stranou. Zaiste sa názory oboch
strán nekryjú celkom ani dnes, ale sú voči sebe otvorené, ba správajú sa
k sebe komplementárne.118 Učenie o ospravedlnení už nerozdeľuje cirkvi. 119
Deň 31. október 1999 sa zaradí medzi významné dátumy ekumenického
hnutia. V tento deň podpísali v Augsburgu Svetová luteránska federácia
a Rímskokatolícka cirkev Spoločnú deklaráciu k náuke o ospravedlnení.
V tejto náuke videl Luther „článok, s ktorým stojí a padá cirkev“ (articulus
stantis vel cadentis Ecclesiae). Táto jeho interpretácia vyvolala vzájomné
odsúdenia, ako o tom svedčia luteránske Vyznania viery a kánony Tridentského koncilu. Náukové odsúdenia Tridentského koncilu dnes už nepostihujú luteránske učenie, rovnako ako učenie Katolíckej cirkvi nespadá pod
odsúdenia vynesené kedysi luteránskymi Konfesiami. Deklarácia v závere
zdôrazňuje, že dosiahnutý súhlas má prinášať ovocie v živote a učení oboch
cirkví tým, že bude vnášať svetlo aj do iných problémov, o ktorých budú
musieť luteráni a katolíci ešte viesť dialóg. 120
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Analýza kontextu zvestovania evanjelia u synoptikov
vo svetle klastrovej kritiky
Gabriella KOPAS
Abstrakt

Zvestovanie evanjelia sa v kresťanských spoločenstvách považuje prevažne
za verbálne komunikovanú časť služby. Svedectvo evanjelií však podáva
správu aj o iných aspektoch služby Ježiša Krista a jeho učeníkov. Tento
článok hľadá odpoveď na otázku, aké aspekty služby tvoria kontext komunikácie evanjelia v podaní synoptických evanjelií. Metódou skúmania tejto
otázky je klastrová analýza, jeden z nástrojov rétorickej kritiky. Podľa nej
pojmy, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v spojení s kľúčovými symbolmi
v danom texte, tvoria klastre. Tieto zhluky pojmov rozširujú alebo prehlbujú
význam kľúčového symbolu v rétorickej projekcii autora. Výsledky predmetnej klastrovej analýzy naznačujú, že proces šírenia evanjelia u synoptikov vykazuje širšiu rétorickú projekciu zvestovania, nepozostáva totiž iba
z verbálnej komunikácie zvesti na intelektuálnej úrovni, ale je sprevádzané
aj ďalšími prejavmi a potvrdeniami Božej nadprirodzenej moci. Výsledky
analýzy môžu prispieť k ďalšej interpretácii a aplikácii biblických textov
pre dnešného poslucháča.
Kľúčové slová: klastrová analýza, klastre, rétorická kritika, zvestovanie,
synoptické evanjeliá.
Summary

The article at hand traces the possibility of a broader rhetorical context of
the proclamation of good news in the synoptic gospels. To achieve this goal
it employs cluster analysis for identifying key symbols and the words clustering around them. The cluster analysis in this case has revealed a broader
terministic sreen of communicating the good news evidenced in the rhetoric
of the gospel writers. Associational clusters around the identified key symbols in the text point to a proclamational context much broader than verbal
communication (preaching or teaching) containing also other aspects of
ministry as well as manifestations of divine power.
Keywords: cluster analysis, clusters, rhetorical criticism, proclaimation of
the gospel, synoptical gospels.
Evanjelium doslova znamená dobrá správa. Obsahom dobrej správy v Novej
zmluve bola blízkosť Boha, a jeho kráľovstva, jeho moc zachrániť človeka
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a ponuka večného života. Šírenie evanjelia sa dialo v prvom rade formou
verbálneho ohlasovania (kázanie, vyučovanie). Pozemská služba Ježiša
Krista však podľa podania synoptických evanjelií nepozostávala iba z ústneho podania dobrej správy, ale zahŕňala aj iné aspekty. Pomocou klastrovej
analýzy, jedného z nástrojov rétorickej kritiky sa pokúsim odhaliť tieto aspekty a zodpovedať otázku: aký je hlbší kontext zvestovania u synoptikov?
Článok poukáže sa kontext kľúčových symbolov označujúcich komunikáciu
evanjelia skúmaním rétorických vzorcov a klastrov, ktoré sa s nimi najčastejšie spájajú, a tým rozširujú ich obsah a význam.
Rétorická kritika a klastrová analýza

Rétorickú kritiku biblických textov dnes mnohí považujú za súčasť modernej či štrukturalistickej lingvistiky. Tento druh skúmania textov je však
oveľa starší – Meynet datuje jej začiatky do doby anglosaského empirizmu
v polovici 17. storočia (Lowth) a začiatkom 19. storočia (Jebb a Boys). 121
Kým rétorická kritika nie je obmedzená na napísaný text (ponúka aj možnosť analýzy výtvarných diel, hudby atď.), v prípade aplikácie tejto metódy
na texty Biblie je v istom zmysle špecifickou úlohou. Predpoklady biblickej
rétorickej kritiky podľa Meyneta sú nasledovné: biblické texty sú starostlivo
komponované, ďalej sú organizované podľa špecifickej biblickej rétorike
(nie západnej, ale skôr semitskej), a v opozícii s historickou kritikou čitateľ
by mal dôverovať týmto textom na základe ich vlastnej vnútornej logiky. 122
V práci už spomenutých praotcov biblickej rétorickej analýzy pokračovali ďalší učenci, avšak pre prevládajúci historicko-kritický prístup tento typ
výskumu postupoval iba pomaly. Opäť ožil až v prvej polovici 20. storočia
vďaka Lundovi, keď sa upustilo od vnímania grécko-rímskych rétorických
pravidiel ako jediných platných kritérií pri analýze textov. Lund totiž poukázal na odlišnosti medzi gréckou a biblickou rétorikou. Postupne sa ukázalo, že biblická rétorika je špecifická, prevažne semitská a celkom zrejme
orálna rétorika.
Napriek tejto špecifickosti sa v rétorických analýzach biblických textov
čoraz častejšie uplatňujú aj moderné nástroje rétorickej kritiky. Tieto sa už
nevenujú iba paralelizmom a identifikácii štylistických figúr či segmentov
kompozície, ale vychádzajú z poznatkov štrukturalizmu v snahe prehĺbiť
a obohatiť exegetickú prácu. Teoretikom, ktorý doteraz najviac ovplyvnil
modernú rétorickú kritiku bol štrukturalista Kenneth Burke. Hoci pôsobil
naprieč rôznymi disciplínami, jeho záujem sa predovšetkým sústreďoval na
jazyk, jeho charakter a funkcie. Najznámejšia Burke-ova definícia rétoriky
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znie: „používanie slov ľudskými agentmi s cieľom formovania postojov
alebo vyvolania konania v druhých ľudských agentoch“. 123
Rétorickí kritici získavajú informácie o rétorovi a jeho motívoch analýzou terminologických projekcií jeho rétoriky. Takými sú napríklad druhy
pozorovaní, ktoré vyjadruje terminológia použitá rétorom, pričom jej výber
môže byť tak vedomý ako aj spontánny. Kritik pritom neskúma a neinterpretuje iba realistický aspekt opísaného (napr. doslovný opis určitého
mesta), ale aj nerealistický aspekt použitých slov (napr. prečo práve toto
mesto opisuje, aký má význam v jeho živote, čo toto mesto symbolizuje
apod.). Práve v tomto vidí Burke kľúč k odhaleniu rétorovho pohľadu na
svet, a pozýva k načrtnutiu schém (charting) dôležitých zložiek terminologických projekcií rétora a k zisteniu prípadných vnútorných prepojení a následností.
Jedným z Burke-ových metód k dosiahnutiu tohto cieľa je aj klastrová
kritika. V nej význam kľúčových symbolov pre rétora sa zisťuje zostavením
schém zo symbolov, ktoré sa zoskupujú, klastrujú okolo týchto kľúčových
symbolov v danom artefakte. 124 Tieto klastre fungujú akoby rovnice. Sledovaním kľúčových symbolov (slov) kritik zisťuje, aké činy, obrazy, osobnostné črty a situácie priraďuje k nim autor, čím sa pred ním odhalí autorovo porozumenie a pohľad na dané symboly. Symboly tvoriace tieto klastre
sa spravidla znovu a znovu objavujú pri používaní kľúčového symbolu.
Analýza však musí byť dôkladná a kritik musí zvážiť všetky výskyty
daného symbolu a jeho klastrov v celom artefakte.
Opis artefaktu

Ako naznačuje aj názov článku, artefaktom klastrovej analýzy budú v tomto
prípade synoptické evanjeliá. Synoptickými nazývame evanjeliá podľa
Matúša, Marka a Lukáša. Tieto evanjeliá spracovávajú rovnaký materiál
chronologicky i obsahovo, sledujúc pozemskú službu Ježiša Krista, jeho vyučovania a interakcie.
Samozrejme aj medzi ich podaniami sú značné rozdiely tak po formálnej
stránke (usporiadanie materiálu) ako aj po stránke obsahovej (napr. Marek
vynecháva podanie o Ježišovom narodení a detstve). Tieto rozdiely vyplývajú o.i. odlišnými cieľovými skupinami, ktorých chceli autori osloviť.
Matúš spísal udalosti pre židokresťanov, podanie Marka je prvé z evanjelií
a považuje sa za univerzálne (neurčení adresáti), Lukáš adresoval svoj opis
udalostí „vznešenému Teofilovi“ na základe výpovedí očitých svedkov,
jeho evanjelium je aj pre čitateľov pohanského pôvodu (Lk 1,1–4).
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Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že tieto evanjeliá sú veľmi
podobné. Mojim cieľom je klastrová analýza kontextu komunikácie evanjelia v podaní synoptikov – a) určenie kľúčových symbolov, b) klastrov,
ktoré sa okolo nich vytvárajú u jednotlivých evanjelistov, a c) interpretácia
výsledkov klastrovej analýzy.
Klastrová analýza

a) Kľúčové symboly u synoptikov, ktoré označujú sémantický okruh
zvestovania sú διδάσκω, κηρύσσω a εὐαγγελίζω. Lexikón Louw–Nida uvádza tieto pojmy v spoločnom sémantickom okruhu komunikácie 125.
Význam slova διδάσκω je vyučovať formálnym alebo neformálnym
spôsobom126. V slovesnej forme sa tento lexém objavuje u synoptikov v 45
veršoch. Podrobná analýza týchto miest odhalila nasledovné rétorické
vzorce:
V niekoľkých veršoch sa predmetný lexém objavuje vo všeobecnom
kontexte bez bližšieho určenia či detailov obsahu či situácie (napr. Mt
5,2.19; Mk 4,1.7,7 alebo Lk 11,1). V mnohých prípadoch sa však bezprostredne pred alebo po tomto vyučovaní nachádza uzdravenie alebo iný zázrak (prejav Božej moci prostredníctvom Ježiša alebo učeníkov?). Napr.
v Mk 2,13 čítame, že Ježiš učil zástupy a v predchádzajúcom odseku je opísané uzdravenie chromého (2,1–12). V odseku Mk 1,21n Ježiš vošiel do synagógy v Kafarnaume a učil ako ten, čo má moc, nie ako zákonníci. Po
tomto vyučovaní nasleduje v Markovom podaní uzdravenie človeka s nečistým duchom (prejav moci po kázaní). V Mk 6,34 je opísaná situácia, kde sa
Ježiš „zľutoval nad zástupmi a učil ich“. Bezprostredne potom nasleduje zázrak rozmnoženia chleba a rýb. Posledným príkladom z Markovho evanjelia
pre tento rétorický vzorec je Mk 10,1. V tomto verši Ježiš opäť má okolo
seba zástupy a vyučuje ich, avšak Marek kvalifikuje toto vyučovanie
slovom εἰώθει. ἐθίζω znamená zvyk, dodržiavanie určitej tradície či zvyklosti, z čoho môže čitateľ dedukovať, že aj toto vyučovanie bolo sprevádzané nadprirodzenými demonštráciami moci rôzneho druhu – ako to bolo
obvyklé v jeho službe.
Predmetný rétorický vzorec používania διδάσκω v Lukášovom evanjeliu
zahŕňa pravidelné (ἐν τοῖς σάββασιν) vyučovanie v synagóge v Kafarnaume
(Lk 4,31), ktoré urobilo na ľudí veľký dojem ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος
αὐτοῦ. Bezprostredne po tejto poznámke nasleduje uzdravenie človeka
s nečistým duchom, ako obvyklá forma demonštrácie Božej moci, o ktorej
Ježiš učil. V ďalšej kapitole Lukáš opisuje podobnú situáciu, Ježiš vyučoval
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v prítomnosti farizejov a zákonníkov z rôznych miest, aj z Jeruzalema (Lk
5,17). V tomto prípade špecificky dodáva poznámku o moci uzdravovať:
καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς, čo sa prakticky prejavilo
v uzdravení chromého, ktorého priatelia spustili do miestnosti cez strechu
(Lk 5,17–26). Podobné výskyty tohto vzorca u Lukáša sú Lk 6,6 vyučovanie
a následne uzdravenie v sobotu, alebo Lk 13,10 vyučovanie v synagóge
v sobotu a následne uzdravenie ženy, ktorá už 18 rokov trpela a vďaka Ježišovej službe bola oslobodená od svojej nemoci (v. 12).
Ďalším vzorcom je používanie διδάσκω v kombinácii s vyššie spomenutými kľúčovými symbolmi zvestovania, resp. ich klastrami, o ktorých bude
reč neskôr. V Matúšovom evanjeliu sa nachádza klaster slov διδάσκω,
κηρύσσω a εὐαγγέλιον (subst) a θεραπεύω dvakrát (Mt 4,23 a Mt 9,35), pričom v Mt 9,35 nie je uvedené geografické obmedzenie na Galileu.
V Mt 11,1 nachádzame kombináciu διδάσκειν καὶ κηρύσσειν. U Marka tieto
kombinácie διδάσκω nenachádzame vôbec. U Lukáša sa vyskytuje iba raz
(Lk 20,1), opisujúc Ježiša ako učil v chráme a hlásal evanjelium.
Posledným rétorickým vzorcom používania lexému διδάσκω je kontext
nadprirodzenej moci a prejavov. V Matúšovom podaní sú tri zmienky
o tom, že poslucháči Ježišových vyučovaní či kázní považovali za nezvyčajné a mocné (Mt 7,29 učil ich ako ten, kto má moc a nie ako zákonníci; Mt 13,54 vrátil sa do Nazareta, učil v synagoge a všetci sa pýtali:
πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις). Ako to budeme vidieť neskôr,
pri vyslaní dvanástich Ježiš dal svojim učeníkom moc (δυνάμις) k nadprirodzenej službe evanjelia. Dvojica slov σοφία a δυνάμις naznačuje rôzne
spôsoby prejavov (jedno sa počúva, druhé sa vidí alebo okúsi inými
zmyslami), ktoré boli prítomné ako dva aspekty tej istej služby Ježiša (a neskôr aj jeho učeníkov). Na inom mieste Matúš opisuje reakciu ľudí na Ježišovo vyučovanie: ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν
ἐξουσίαν ταύτην (Mt 21,23). Otázka, ktorú sa ľudia pýtajú sa netýka slov,
ale moci, ktorou „toto robí“. V tomto prípade sa teda pozornosť nesústreďuje na jeho verbálne vyučovanie. Táto otázka naznačuje, že ide o reakciu starších na nadprirodzené prejavy či znamenia Božej moci, ktoré sprevádzali Ježišove vyučovanie a ktoré na ľudí pôsobili ako neočakávané.
Veľmi podobnú paralelu Mt 21,23 uvádza Marek s variáciou Πόθεν
τούτῳ ταῦτα καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ
τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι (Mk 6,2). V tomto prípade je ešte jasnejšie
sformulované, že na jednej strane ide o múdrosť, na druhej sa to však deje
jeho rukami, čo je prakticky dôkazom toho, že ide o nezvyčajné a neočakávané skutky. O niekoľko veršov (Mk 6,5) je ďalšie potvrdenie správnosti
tejto interpretácie, keďže tu Marek dodáva, že okrem niekoľkých uzdravení
Ježiš v Nazarete nemohol urobiť nijaký zázrak pre nedostatok ich viery
(v. 6a).
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Lukášovo evanjelium svedčí o nadprirodzených prejavoch Ježišovej
služby a o všeobecnom rozšírení správ o nej. V Lk 4,15n Ježiš začína službu
v Galilei, prichádza do Nazareta, kde ľudia odkazujú na jeho diela (zázraky)
v Kafarnaume, o ktorých počuli a žiadajú ho o podobné zázraky aj vo svojej
vlasti. (Lk 4,23). Lukáš uvádza, že dokonca aj Herodes ho chcel vidieť, pretože mnoho o ňom počul a dúfal, že aj pred ním predvedie nejaký zázrak
(σημεῖον) (Lk 23,8).
Ďalší kľúčový symbol, κηρύσσω, sa v rámci sémantického pola komunikácie nachádza v podmnožine „kázať, ohlasovať“ 127. Označuje verejné
ohlasovanie náboženských právd a princípov, pričom nabáda k ich akceptovaniu a prispôsobeniu sa k nim. Prekladáme ho aj slovom „kázať“. Okrem
používania tohto slovesa na službu Jána Krstiteľa (4 výskyty) ho u synoptikov nachádzame v 16 veršoch. Opäť sa bližšie pozrieme na rétorické vzorce
používania tohto lexému:
V niekoľkých veršoch sa predmetný lexém objavuje vo všeobecnom kontexte bez bližšieho určenia či detailov obsahu či situácie. Napr. Mt 4,17 či
Mk 1,14 konštatujú začiatok Ježišovej služby či kázania. V ostatných prípadoch tohto vzorca nejde o ohlasovanie dobrej správy Ježišom, ale o vydávanie svedectva o jeho zázrakoch osobami, ktoré boli objektmi jeho služby.
Ide teda o zvestovanie bezprostredne po uzdravení alebo inom zázraku.
Tieto miesta sú: Mk 1,45 kde Ježišom očistený malomocný „začal o tom
veľa rozprávať a rozchyrovať, čo sa stalo“ (SEB); Mk 5,20, kde vyslobodený z posadnutosti v Gerazénskom kraji rozhlasoval v Desaťmestí,
„aké veľké veci mu vykonal Ježiš“ (SEB) (paralela: Lk 8,39); v Mk 7,36 je
zmienka o šírení správy o uzdravení hluchého aj napriek vyslovenému zákazu Ježiša. Navyše obsah tejto správy naznačuje, že katalyzátorom radosti
a šírenia zvesti boli Ježišom vykonané zázraky (v. 37).
Ďalší rétorický vzorec výskytov tohto kľúčového symbolu je v kombinácii s vyššie spomenutými kľúčovými slovami zvestovania, resp. klastrami.
Mt 4,23 uvádza, že Ježiš vyučoval, šíril evanjelium a uzdravoval. Podľa
Mt 9,35 kázal a uzdravoval všade a všetkých. Mt 10,7–8 uvádza príkaz
učeníkom obsahujúci plný klaster symbolov označujúcich obsah zvestovania Božieho kráľovstva: hlásajte, uzdravujte, krieste, očisťujte a vyháňajte!
Keď Ježiš skončil s poučovaním dvanástich učeníkov (akýsi koniec ich formálnej prípravy), „odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách“ (Mt
11,1 SEB). Naznačuje to, že symboly „učenie“ a „kázanie“ neoznačovali tú
istú činnosť, zrejme mali rôzne rozmery, na ktoré už spomenuté klastre poukazujú.
Istý otáznik zostáva nad výskytom vzorca v Mk 3,14–15, kde je uvedené
Markovo podanie o ustanovení dvanástich apoštolov. Rôzne rukopisy obsa127
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hujú kratšiu či dlhšiu verziu obsahu ich služby a poslania: podľa jedných ich
poslal kázať a dal im moc vyháňať zlých duchov, niektoré rukopisy – prevažne byzantínske, teda neskoršie – však uvádzajú: dal im moc uzdravovať
(choroby) a vyháňať zlých duchov.
Posledným vzorcom symbolu κηρύσσω je jeho výskyt v kontexte moci
a zvláštnych prejavov Božej moci. U Matúša sa tento vzorec nevyskytuje,
u Marka iba raz: „Chodil po celej Galilei, kázal v synagógach a vyháňal
zlých duchov“ (Mk 1,39, SEB). Ostatné výskyty tohto vzorca sa nachádzajú
v Lukášovom evanjeliu. Lk 4,44 uvádza po detailnom opise Ježišovej
služby v galilejskom Kafarnaume (vyučovanie, vyháňanie zlého ducha,
uzdravenie Petrovej svokry a mnohých chorých), že odtiaľ odišiel „a kázal
po judjských synagogách.“ Tento verš akoby uzatvára túto progresiu udalostí a komunikuje, že podobným spôsobom sa prejavovala Ježišova služba
aj v iných mestách. Začiatok Lk 8 podáva správu o ďalšej fáze Ježišovej
služby, spolu s dvanástimi chodil po mestách a dedinách, kde kázal a hlásal
kráľovstvo Božie. Dokonca nespomína iba apoštolov, ale aj ženy, ktoré
Ježiš uzdravil alebo vyslobodil spod posadnutosti (Lk 8,2–3). Ako v iných
prípadoch, aj v týchto mestách či dedinách mohli slúžiť takto vyslobodené
osoby ako svedkovia a ich životy ako dôkazy Božej moci pre poslucháčov.
V ďalšej kapitole Lukáša čítame o vystrojení a vyslaní apoštolov. Aj
v tomto prípade ide o spojenie verbálneho podania zvesti o Božom kráľovstve s mocou liečiť a poslaním uzdravovať. (κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ
θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας, Lk 9,1–2).
Posledný identifikovaný kľúčový symbol, εὐαγγελίζω sa v rámci sémantického pola „komunikovať“ podľa Louw–Nida nachádza v podmnožine
„informovať, ohlasovať“128. Význam slova je komunikovať dobrú správu
ohľadom niečoho, v NZ s odkazom na správu evanjelia Ježiša Krista. Takisto teda znamená hlásať dobrú správu, ako aj ohlasovať evanjelium. Vo
forme slovesa ho u synoptikov nájdeme v 11 veršoch (z toho 10 je v Lk!).
Zaujímavé pritom je, že u Lukáša sa substantívum εὐαγγέλιον nevyskytuje,
iba slovesná forma!
Aj pri tomto kľúčovom symbole budeme sledovať rovnaké vzorce ako
v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Po prvé, výskyty symbolu vo všeobecnom kontexte. Tento vzorec sa v prípade εὐαγγελίζω nachádza v úvode
Lukášovho evanjelia, keď anjel Gabriel predpovedá narodenie Jána Krstiteľa (Lk 1,19), a neskôr keď anjeli hlásajú pastierom dobrú zvesť o narodení
Mesiáša (Lk 2,10). Podľa Lk 3,18 Ján Krstiteľ povzbudzoval ľud a hlásal
mu evanjelium. Vo všeobecnom kontexte sa εὐαγγελίζω vyskytuje ešte
v Lk 20,1 o Ježišovi, ktorý učil ľud v chráme a ohlasoval evanjelium (SEB).
Ďalší rétorický vzorec výskytov tohto kľúčového symbolu je v kombinácii s vyššie spomenutými kľúčovými slovami zvestovania, resp. klas128
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trami, ktoré sú zároveň zvláštnymi prejavmi Božej moci. Tieto dva rétorické
vzorce teda v Lukášovom prípade splývajú. Do tejto skupiny patrí napríklad
odsek, kde Ježiš v nazaretskej synagóge číta Izaiášove proroctvo a hovorí,
že sa ono vzťahuje naňho (Lk 4,16–30). Aj z tohto vyznania misijnej úlohy
je jasné, že ani samotný Ježiš nevníma svoju úlohu ako čisto učiteľskú, obmedzenú iba na verbálne ohlasovanie. Vyslobodenie a prepustenie zajatých,
navrátenie zraku sú praktické sprievodné znaky tejto služby. To, čo prehlásil
v Nazarete sa čoskoro potvrdilo v meste Kafarnaum (Lk 4,31–37). Ježiš tam
kázal v synagóge a ľudia žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc
(v. 32). V synagóge bol aj posadnutý duchom nečistého démona – vyslobodil ho. Hneď odtiaľ išiel do domu Šimona, kde uzdravil jeho svokru
(Lk 4,38–44). Po západe slnka privádzali k nemu všetkých chorých a on ich
uzdravoval (v. 41). V oboch týchto perikopách Ježiš prakticky demonštruje
svoje poslanie – vyslobodzuje, uzdravuje, ohlasuje. Na záver kapitoly Lukáš
uvádza, že na naliehanie zástupu, aby zostal v meste, Ježiš reaguje slovami:
„Aj iným mestám musím zvestovať (εὐαγγελίσασθαί) Božie kráľovstvo,
lebo na to som poslaný.“ (Luk 4:43)
Lk 7,18–23 je paralelou odseku v Mt 11,2–6. V oboch je zaznamenaná
Ježišova interakcia s poslami Jána Krstiteľa, že cez neho sa deje ohlasovaná
služba Mesiáša. Hoci umiestnenie jednotlivých prvkov v tomto zozname neznamená nutne stupeň dôležitosti (viď napr. proroctvá Izaiáša – Iz 29,18–
19; Iz 35,4–6, kde ich poradie nie je totožné), lexém εὐαγγελίζονται je na
konci tohto zoznamu rôznych prejavov, čo pôsobí ako akýsi dôraz či podčiarknutie toho, čo vlastne tvorí obsah tejto služby. Ježišove slová v predchádzajúcom verši: Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ
βλέπετε· (Mt 11,4) už vlastne aj naznačujú, že jeho služba sa nezvestuje výlučne slovom (počujete), ale aj inými prejavmi Božej moci (vidíte). Rozdiel
medzi podaním Matúša a Lukáša je iba v tom, že tieto slová sú u Lukáša
v aoriste, kým u Matúša v prezente.
Ďalšími príkladmi tohto vzorca sú už vyššie analyzovaný verš Lk 8,1
(κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ), ako aj záver
správy o službe dvanástich v Lk 9,6. Tento posledný verš perikopy je akoby
zhodnotenie ich misie: Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium (εὐαγγελιζόμενοι) a uzdravovali (θεραπεύοντες). Opäť teda
vidíme dva aspekty ich služby: zvestný i praktický (nadprirodzený).
b) Klastre, ktoré sa tvoria okolo kľúčových symbolov
Tzv. charting, teda načrtnutie schém dôležitých zložiek terminologických projekcií rétora vedie podľa rétorickej kritiky k zisteniu prípadných
vnútorných prepojení a následností. Takto identifikované klastre tvoria teda
slová, ktoré sa zoskupujú okolo kľúčových symbolov, buď sa vyskytujú
v ich bezprostrednej blízkosti, alebo stoja napríklad vždy v protiklade
s nimi. V prípade troch kľúčových symbolov kontextu zvestovania v synop246
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tických evanjeliách sa ponúka niekoľko spôsobov načrtnutia týchto klastrových schém.
Po prvé, slovesá, ktoré vytvárajú klaster súvisiacich či súbežných činností okolo kľúčových symbolov sú uzdravovať, liečiť, vyháňať, očisťovať,
kriesiť, ozdraviť, pomazať, dostať, dávať, počúvať, diviť sa, poslať, prikázať, chodiť, potvrdzovať (βεβαιόω, Mk 16,20). Tieto pojmy odhaľujú nadprirodzené sprievodné znaky, už spomínaný druhý aspekt Ježišovej služby
šírenia evanjelia o Božom kráľovstve. Po druhé je to činnosť ľudí, ktorí boli
poslucháčmi, divákmi, resp. prijímateľmi tejto služby – počúvali, divili sa,
ich život, fyzický či psychický stav bol náhle a nadprirodzene zmenený. Po
tretie, v tomto klastri je aj množina pojmov bezprostredne spojených s Ježišom (v určitých prípadoch aj s učeníkmi/apoštolmi) – on ich poslal, pomá hal im „a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali“ (Mk 16,20,
SEB).
Ďalší klaster okolo kľúčových symbolov zahŕňa slová vyjadrujúce obsah
zvestovania a prostriedok, ktorý ho umožňuje či potvrdzuje. Tento klaster
tvoria pojmy moc, autorita, znamenia, zázraky, Božie kráľovstvo, pokánie,
učenie, slovo. To naznačuje nadprirodzený pôvod a charakter Ježišovej
služby, z čoho vyplýva podobný charakter aj služby jeho nasledovníkov (on
bol poslaný Otcom, on sám potom poslal do sveta svojich učeníkov). Obsahom jeho učenia a kázní bolo Božie kráľovstvo, resp. jeho blízkosť. Práve
zvláštne prejavy, ktoré potvrdzovali jeho slová, poukazovali na tento autentický nadprirodzený zdroj Ježišovej služby.
Po tretie, zvláštny klaster tvoria objekty služby Ježiša, resp. učeníkov.
Medzi ne patria rôzne pomenovania Bohu nepriateľských síl – neduhy, zlý
duch, nečistí duchovia, démoni. Po druhé, sú to rôzne negatívne stavy psychiky či tela – choroba, slabosť, chorí, mŕtvi, malomocní, posadnutí, postihnutí, námesační, ochrnutí, utrápení. Skupiny osôb, ktoré boli očitými svedkami alebo aj prijímateľmi Ježišovej služby zahŕňajú apoštolov (niekedy aj
Dvanásti), zástupy, Jánovi učeníci, ženy (niektoré dokonca uvedené aj po
mene, Lk 8,2–3). Tento klaster poukazuje na to, že Ježišova služba
zvestovania Božieho kráľovstva na zemi bola zameraná do dvoch smerov –
jednak proti silám znepriateleným voči Bohu (rôzne pomenovania agentov
zla), jednak v prospech ľudí, ktorí trpeli rôznorodými následkami pôsobenia
týchto nepriateľských agentov (posadnutosť, slabosť, choroba či smrť). Posledná podmnožina – prijímatelia či svedkovia – poukazuje na verejný a dostupný charakter služby šírenia evanjelia. Ježiš neslúžil vo vákuu, evanjeliá
často popisujú, že kdekoľvek išiel, všetkých uzdravoval a všetkých vyučoval. S týmto aspektom súvisí i ďalší klaster.
Zaujímavým klastrom sú aj lokality, kde sa služba zvestovania odohrávala podľa podania synoptikov. Do tohto klastra patria napríklad synagóga,
mestá, dediny, chrám, Galilea, Júdsko, Kafarnaum, Šimonov dom, Desať247

Analýza kontextu zvestovania evanjelia u synoptikov vo svetle klastrovej kritiky

mestie, Jeruzalem, Zajordánsko, dokonca i Sýria (Mt 4,24). Tento výpočet
je skutočne pestrý a potvrdzuje široký záber šírenia evanjelia – od bezvýznamných dedín v Galiley až po Zajordánsko či Sýriu. O tom, že takéto, ba
i masívnejšie, rozšírenie zvesti o Božom kráľovstve bolo pôvodným Božím
zámerom, svedčia aj záverečné slová Ježiša adresované učeníkom, ktoré
dnes nazývame „Veľké poverenie“ (Mt 28,19–20).
c) Celková prítomnosť najčastejších klastrov u synoptikov
Nasledujúca tabuľka sumarizuje výskyt kombinácií kľúčových symbolov
a dvoch najčastejších prejavov, ktoré sprevádzali službu zvestovania tak
v prípade Ježiša, ako aj jeho učeníkov. Pre lepšiu prehľadnosť som zhrnula
tieto prejavy do dvoch okruhov: uzdravenie a exorcizmus. Prvý okruh pokrýva najčastejšie sa vyskytujúce synonymá θεραπεύω a ἰάομαι, kým druhý
pokrýva najmä výskyty lexému ἐκβάλλω.
Mt
Mt 4,23
Mt 9,35
Mt 10,5–8
Mt 11,1
Mt 11,5
Mk
Mk 1,21–39
Mk 3,14–15Â
Mk 6,2–5
Mk 6,7.12–13
Mk 16,15–20
Lk
Lk 4,18
Lk 5,17
Lk 6,6–11
Lk 6,17–18
Lk 7,22
Lk 8,1–2
Lk 9,1–2
Lk 9,6
Lk 9,11
Lk 13,10–17

διδάσκω

κηρύσσω

✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗

εὐαγγελίζω

uzdravenie

exorcizmus

✗
✗
✗

✗

✗ (viacnásobne)

✗
✗

â

✗
✗

✗
✗

✗

✗

✗

✗
✗
(*)
✗

✗
✗

✗
✗
✗

(*)
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗

✗
✗
✗

(*)

✗ (viacnásobne)

(*)

Tabuľka 1.: Súhrnná tabuľka najčastejších klastrov kľúčových symbolov
248

Gabriella Kopas

Tento súhrnný pohľad129 ukazuje, že v bezprostrednej blízkosti kľúčových symbolov sa uzdravenie v nejakej forme vyskytuje v 15 zo skúmaných
20 veršov. Najfrekventovanejšie sa to deje v evanjeliu podľa Lukáša, kde
s výnimkou jedného odseku sa vyskytuje vo všetkých tu preskúmaných odsekoch. θεραπεύω sa v nejakej forme objavuje celkovo v 42 veršoch u synoptikov, z toho 21 krát u Lukáša, kým rôzne formy ἰάομαι 17 krát, a z toho
12 krát u Lukáša.
Rôzne opisy exorcizmu v kontexte komunikácie evanjelia sa nachádzajú
vo všetkých skúmaných odsekoch/veršoch u Marka, u Lukáša iba v troch
(presnejšie raz doslovne a dvakrát inak formulované, napr. moc nad zlými
duchmi, oslobodená od (ducha) nevládnosti), kým u Matúša len raz. Súhrnná tabuľka poukázala aj na to, že kľúčový symbol εὐαγγελίζω je podľa
tejto analýzy typickým Lukášovským termínom.
Porovnanie podania synoptikov o vyslaní dvanástich

Doposiaľ sme sa venovali prevažne Ježišovej službe, resp. jej kontextu
a klastrom v rétorickej projekcii synoptikov. Zaujímavé je však aj porovnanie synoptických podaní o vyslaní dvanástich apoštolov, teda perikopy
Mt 10,1–8, Mk 6,7–13 a Lk 9,1–2. Stredobodom tu už nie je Ježišova služba
a jej komplexnosť, ale služba jeho učeníkov, ktorá však – ako to uvidíme –
takisto vykazuje túto komplexnosť, teda spájanie verbálnej komunikácie
s demonštráciou evanjelia nadprirodzenými prejavmi moci.
Rozdiely v podaniach jednotlivých synoptikov poukazujú na odlišné
ponímanie, resp. odlišný zámer evanjelistov. Najdetailnejšie je podanie
Matúša (Mt 10). Po podrobnom opise vystrojenia mocou (tri komponenty)
a vyslaní zvestovať tu nasleduje podobne dôkladný popis obsahu služby
v imperatívoch (štyri komponenty), ako aj jej objektov (tiež štyri komponenty).
Markovo podanie (Mk 6) sa od Matúša líši v prvom rade svojim opisným charakterom (nie sú v ňom imperatívy). Ďalším rozdielom je
jednoduchší opis zmocnenia. Obsah služby pozostáva z troch komponentov,
z čoho vyplýva, že uvádza tri skupiny objektov služby. Na rozdiel od
Matúša tu chýba očistenie malomocných a vzkriesenie mŕtvych, avšak pridáva nový komponent – pomazanie olejom. Objekty služby v Markovom
podaní sú iba dva: démoni a chorí. V Lukášovom podaní (Lk 9) je jednoznačným stredobodom vystrojenie – akýsi kľúč k službe, ku ktorej Ježiš posiela svojich učeníkov. Toto vystrojenie je na rozdiel od predchádzajúcich
variantov dvojnásobné: δύναμιν καὶ ἐξουσίαν. Podľa sémantického lexikónu
129

Znakom (*) označujem prípady, v ktorých je daná činnosť naznačená alebo inými slovami
vyjadrená, ale explicitne sa dané slovo nepoužíva. Znak + upozorňuje na vyššie spomenutý
dodatok v niektorých rukopisoch v Mk 3,15.
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θεραπεύετε
καθαρίζετε

zvestovanie

„Priblížilo
sa nebeské
kráľovstvo“

prejavy
moci

vyslanie

ἐκβάλλετε
Okruh zasiahnutých:
ἀσθενοῦντας, νεκροὺς,
λεπροὺς, δαιμόνια

Vystrojenie
(ἐξουσίαν)
vyhánať
zlých duchov

ἐγείρετε

(uzdravovať)
všetky neduhy

uzdravovat
všetky choroby

Obrázok 1: Schéma vyslania v odseku Mt 10,1.5.8

ἐξέβαλλον
ἤλειφον

zvestovanie

pokánie

vyslanie

Vystrojenie
(ἐδίδου)

prejavy
moci

ἐθεράπευον

Okruh zasiahnutých:
δαιµόνια πολλὰ,
πολλοὺς ἀρρώστους

ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων
τῶν ἀκαθάρτων (v. 7)

Obrázok 2: Schéma vyslania v odseku Mk 6,7.12–13
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Vystrojenie
(δύναμιν καὶ ἐξουσίαν
ἔδωκεν αὐτοῖς)

K exorcizmu
(ἐπὶ πάντα τὰ
δαιμόνια)

K uzdravovaniu
καὶ νόσους
θεραπεύειν

vyslanie

zvestovať
(κηρύσσειν
τὴν βασιλείαν
τοῦ θεοῦ)

uzdravovať
καὶ ἰᾶσθαι
[τοὺς ἀσθενεῖς]

Obrázok 3: Schéma vyslania v odseku Lk 9,1–2

Louw–Nida oba pojmy spadajú do sémantického pola „moc, sila“ 130. Po vystrojení mocou u Lukáša nasleduje vyslanie špecifikované dvoma smermi:
jednak ide o zvestovanie Božieho kráľovstva, zároveň o uzdravovanie
chorých.
Vo všetkých troch prípadoch teda je zrejmé, že vyslanie apoštolov zahŕňalo nielen odovzdanie zvesti, ale vystrojení nadprirodzenou mocou boli
poslaní zároveň aj demonštrovať Božiu moc rôznymi nadprirodzenými
prejavmi. Tieto skutky mali sprostredkovať poslucháčom zvesti evanjelia aj
praktickú a hmatateľnú zmenu v ich živote – tak po duchovnej ako aj po fyzickej stránke. To potvrdzuje okrem iného aj Ježišova odpoveď poslom Jána
Krstiteľa (Mt 11, Lk 7), kde zvestovanie evanjelia je vymenované ako posledné spomedzi všetkých prejavov Božej moci sprevádzajúcich Ježišovu
službu, ktoré ľuďom prinášali veľmi konkrétne fyzické, psychické i duchovné zmeny (slepí vidia, chorí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium, Mt 11,5). Podobným príkladom sú slová apoštola Pavla v liste korintským kresťanom: Moje
slovo a moje ohlasovanie (κήρυγμά) nespočívali v presvedčivých slovách
múdrosti, ale v dokazovaní (ἀποδείξει, odvodené od ἀποδείκνυμι s významom demonštrovať, ukázať, teda dokázať pravdivosť niečoho) Ducha
a moci (δυνάμεως), aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale
na Božej moci (δυνάμει θεοῦ). (1K 2,4–5, SEB) Pavlove slová naznačujú,
že služba evanjelia je v prípade výlučne verbálnej komunikácie zvesti neúplná. To isté naznačuje aj Ježišova služba, a rovnako aj vyslanie dvanástich
(a zrejme neskôr aj sedemdesiatich, Lk 10).

130

LOUW – NIDA, semantic domain º76 – Power, Force.
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Záver

Cieľom klastrovej analýzy v rétorickej kritike je odhaliť autorovo porozumenie a pohľad na kľúčové symboly skúmaním činov, obrazov, osobnostných čŕt či situácií, ktoré k nim autor priraďuje. V prípade skúmania troch
kľúčových symbolov označujúcich zvestovanie Božieho kráľovstva Ježišom
a neskôr jeho učeníkmi (διδάσκω, κηρύσσω a εὐαγγελίζω) podľa podania
synoptikov táto analýza odhalila niekoľko zásadných klastrov: klaster činností súvisiacich či súbežných so zvestovaním, klaster slov vyjadrujúcich
obsah zvestovania a prostriedok, ktorý ho umožňuje či potvrdzuje, klaster
rôznych objektov Ježišovej služby, a nakoniec klaster lokalít, v ktorých sa
služba zvestovania odohrávala. K podobným záverom ako klastrová analýza
viedlo aj porovnanie podania synoptikov o vyslaní dvanástich. Ich poslanie
vo všetkých troch prípadoch zahŕňalo tak verbálnu komunikáciu ako aj príkaz demonštrovať Božiu moc sprostredkovaním Božieho nadprirodzeného
zásahu do života ľudí.
Odpovedajúc na otázku stanovenú v úvode, výsledky predmetnej klastrovej analýzy naznačujú u synoptikov širší kontext rétorickej projekcie
zvestovania Božieho kráľovstva. Podľa rétorických vzorcov, klastrov
a schém sa ukazuje, že v prípade Ježiša a jeho učeníkov proces šírenia evanjelia nepozostával iba z verbálnej komunikácie zvesti na intelektuálnej
úrovni, ale sprevádzali ho aj ďalšie prejavy a potvrdenia Božej nadprirodzenej moci, ako o tom svedčí prax prvotnej cirkvi či už v Jeruzaleme, po
mučeníckej smrti Štefana v Samárii, ale aj v ďalších lokalitách navštívených
Kristovými učeníkmi podľa Skutkov apoštolov až po súčasnosť.
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Hermeneutická retrospektíva pentekostalizmu
Ioan Dinu LAKATOS
Abstrakt

Príspevok má za cieľ priblížiť čitateľom vývoj letničnej hermeneutiky. Poukazuje sa v ňom na vývoj prístupu k hermeneutike a hermeneutickým
metódam. Uvažuje sa o vhodnosti a výhodach kritickej metódy, hermeneutiky založenej na skúsenosti ako aj o jej vzťahu k postmodernizmu. Rieši
sa problém integrácie skúsenosti do hermeneutického procesu. Taktiež
problém s vplyvmi postmodernizmu. Zisťujú sa rozdiely medzi letničnou
hermeneutikou a protestantskou hermeneutikou. Poukazuje sa na vzťah
medzi letničnou teológiou a evanjelikálnou teológiou. Záver poukazuje na
emancipáciu a prínos letničnej teológie pre súčasnú kresťanskú teológiu.
Kľúčové slová: letničná hermeneutika, skúsenosť, letničná teológia,
kritické metódy, postmodernizmus.
Summary

This article deals with the problematics of the Pentecostal hermeneutic. The
study points out Pentecostal hermeneutic´s development in regard to hermeneutical methods, the issues of a critical method, the integration of experience into the interpretation and the hermeneutic´s relationship to postmodernism. At the same time the thesis evaluates the hermeneutic´s relationship
towards Protestant and Evangelical theology. The Conclusion presents the
contribution of the Pentecostal hermeneutics to theology.
Keywords: Pentecostal hermeneutic, experience, Pentecostal theology,
Critical method, Postmodernism.
1 Písmo a kritické metódy jeho výkladu

Prvým letničným teológom, ktorý zdôrazňoval nevyhnutnú potrebu zakotviť
letničné učenie na solídnom biblickom základe a na prekonaní fáze nekritickostí je považovaný Gordon Fee. On tvrdil: „Protijedom na zlý výklad nie je
vzdanie sa výkladu, ale dobrý výklad, založený na dobrých pravidlách.“ 131
Tiež on varuje, že „jestvuje vlastné nebezpečenstvo v pojme „sensus
plenior“ (plný význam). Ak skutočne Boh chce povedať nad slova, ktoré
ľudský autor hovorí – a ja s istotou toto nepopieram – potom kto hovorí za
131

Gordon FEE a Douglas STUART, How to Read the Bible for All Its Worth, Grand Rapids,
Zondervan, 1982, 18.
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Boha? Kto, určí aký je hlbší zmysel, ktorý nám chce Boh odovzdať?“ 132
Podobné stanovisko vyjadruje aj Donald Gelpi, ktorý zdôrazňuje nebezpečenstvo vykladať Písmo len na základe skúseností, alebo na základe chvíľkového osvetlenia: „Nikto nemôže si byť istý, či isté myšlienky alebo
pocity, ktoré má niekto keď si číta Písmo reflektujú inšpirované pochopenie
textu.“133 Popredné miesto Písma v letničnej teológii a praxi je rozpoznaná
aj Brunnerom, ostrým kritikom letničného hnutia. On poznamenáva: „Pentekostalizmus otvorene prehlasuje že ak by si nemohol obhájiť biblickými argumentmi stanovisko, nemal by vážne dôvody pre svoju existenciu.“ 134 Avšak biblická argumentácia spúšťa kritické metódy pojednávania ako je textová kritika, kritika písania, historicko – gramatická kritika, literárna kritika
atď. Používanie kritických metód, nám vytvára platformu kde je priestor na
vytvorenie spoločného kontextu pre porozumenie Písma. Vzhľadom na dôležitosť kritických metód interpretácie, Cargal poznamenáva: „Aj keď racionalizmus nám nemôže poskytnúť každú informáciu o Biblii a o jej pochopení, môže nám poskytnúť podstatné množstvo informácii – najmä
vzhľadom na rozdiely historického razu a kultúrneho, ktoré nás delia od
biblických textov.“135 Ak výklad na základe skúseností môže byť problematický, čisto racionálny prístup tiež nie je výnimkou. V prvom rade exegéta nedisponuje všetkými potrebnými informáciami, a keby aj disponoval
neexistuje žiadna záruka toho, že by ich správne použil. Za druhé, pokusy
o historickú rekonštrukciu udalostí popísané v mimobiblickej literatúre,
ktoré predchádzali Biblie priniesli aj pozitíva, ale aj negatíva (neistoty
a spochybnenia biblických tvrdení). Pokus vysvetliť Biblické odkazy len racionálne môže spôsobí, že Písmo sa stane len súborom antických spisov,
ktoré je treba študovať ako akúkoľvek inú knihu. Napriek tomu, že správne
zodpovedané historické a literárne otázky kritického štúdia nie sú ešte zárukou správneho výkladu bolo by na veľkú škodu ich ignorovať. Práve oni
nám pomáhajú porozumieť písmu. Týmito dôrazmi sa letničná hermeneutika veľmi zbližuje s protestantskou hermeneutikou. Rozdielom je podľa
Johna Tipeia, že: „Letničná hermeneutika sa líši od protestantskej hermeneutiky v tom, že (okrem používania kritických metód), podčiarkuje jedinečným spôsobom úlohu Ducha Svätého v interpretácii, už či formou duchovnej skúseností kresťanskej komunity, ako aj formou ‚osvietenia‘ toho ktorý
vykladá…“136
132

Gordon FEE, Hermeneutics and Common Sense, in Inerrancy and Common Sense, editované Roger NICOLE a J. Ramsey MICHAELS, Grand Rapids, Baker Book House, 1980, 181.
133
Donald GELPI, Pentecostal Piety, New York, Paulist Press, 1972, 68.
134
Donald GELPI, Pentecostal Piety, New York, Paulist Press, 1972, 63.
135
TIMOTHY B. CARGAL, J. Beyond the Fundamentalist-Modernist Controversy: Pentecostals
and Heimeneutics in a Postmodern Age, in Pneumay Č. 15, 1993, 186–187.
136
John F. TIPEI, Hermeneutica Penticostala: O Retrospectiva, in Pleroma Č. 2, 2003, 12.
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2 Hermeneutika založená na skúsenosti

Napriek tomu, že letniční od začiatku zdôrazňovali potrebu opodstatnenia
hnutia na biblických princípov, v skutočnosti letničná doktrína bola dlhý čas
založená skôr na skúsenosti ako na pozornom biblickom štúdiu. 137 Najfrekventovanejšou formou výkladu bola alegória. Michael Harper poskytuje
jeden príklad alegorizovania, ktorý on zažil na jedných letničných bohoslužbách: „…počas modlitieb, povedal: Dostal som slovo od Pána: Neodkryješ
nahoty svojej sestry (Levitikus). Ten ktorý viedol modlitebné stretnutie toto
interpretoval: Pán nám týmto hovorí, že na nejaký čas, nemáme hľadať a ani
dovoliť žiadnu publicitu (reklamu). Toto je Božia práca ktorú netreba odhaľovať.“138 Z tohto vyplýva, že námietky adresované v minulostí letničnému
hnutiu sú oprávnené. Avšak dnes, významný letničný rumunský teológ, Tipei konštatuje, že už letničná teológia dozrela a touto emancipáciou si získava rešpekt v teologických radoch. Napriek tomuto ešte stále počuť hlasy
že aj v dnešnej dobe niektorí letničný nerobia exegézu ale „eisegézu“ biblického textu (nie vykladajú text, ale vkladajú do textu). Inými slovami vykladajú bibliu vo svetle ich skúseností a ich teologickej predispozícii. Aj
dobre známy letničný teológ Gordon Fee poznamenáva: „je pravdepodobne
správne – a tiež aj dôležité – aby sme zdôraznili skutočnosť, že vo všeobecnosti skúsenosť letničných predchádzalo ich hermeneutike. V istom zmysle,
letniční majú tendenciu robiť exegézu ich skúseností.“ 139 Za prvý úspešný
krok možno považovať to, že si tento fakt uvedomujú a otvorenie o ňom
hovoria. Sú teológovia ktorí tento stav chcú zmeniť a iní ktorí tento stav obhajujú. Tipei v rumunskom prostredí letničnej cirkvi túto situáciu rieši
veľmi špecifickým spôsobom. Snaží sa spojiť tieto dva prístupy. Hovorí, že
letničným sa je treba posunúť vo výklade písma a mali by začať aktívne používať kritické metódy. Avšak skúsenosť netreba zanedbávať, nakoľko hrá
dôležitú úlohu v interpretácii písma. Podľa neho tu ide o objektívnosť interpretácii. Tvrdí, že je všeobecne zaužívané, že výklad Písma na základe
osobnej skúseností je subjektívnejší ako výklad ktorý ma východisko rozum
a logiku. Lenže on vidí aj v intelekte a logike istú dávku subjektivity. Preto
háji stanovisko skĺbenia skúsenosti a rozumu. Vynára sa nám otázka subjektivity pri interpretácii. Theiselton sa k tejto problematike vyjadruje nasledovne: „Niektorí vedci snažia sa umlčať si vlastnú subjektivitu, v snahe
nájsť neutrálnu objektivitu, čo okrem toho že je len ilúziou, predpokladá aj
137

Robert H. CULPEPPER, Evaluating the Charismatic Movement, Valley Forge, Judson
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obetovanie otázok na ktoré Biblia dáva odpoveď.“ 140 Je jasné, že absolútnou
neutralitou nedisponuje nikto (ani exegéta) a každý do istej miery pristupuje
k textu s istým predpochopením. To že nejestvuje absolútna neutrálna objektivita ešte nemusí znamenať, že sa treba vzdať snahe čo najviac byť neutrálny. Pokiaľ racionálny prístup nám poskytuje lepšiu platformu byť objektívnejší ako skúsenosť potom ho treba dávať do popredia napriek tomu, že
nie je dokonalý. MacDonald141 a William Menzies142 integrujú skúsenosť do
hermeneutického procesu, ktorého hlavnou úlohou je v závere overiť a potvrdiť interpretáciu. Napriek tomu, že tento prístup je veľmi prajný letničnej
teológie, Roger Stronstad sa predsa rozhodol ho „vylepšiť“ väčším dôrazom
na skúsenosť: „…skúsenosť vstupuje hneď na začiatok do hermeneutického
procesu.“ 143 Zhrnutím by sa dalo teda povedať, že letničná hermeneutika sa
snaží zakladať tak na kognitívnych prvkoch (historicko – gramatická exegéza) ako aj na skúsenosti (skúsenosť spásy, charizmatická skúsenosť), čo
sa snaží spojiť.
3 Hermeneutika a postmodernizmus

V jednom článku publikovanom v teologickom časopise Pneuma, Timothy
B. Cargal sa vyjadruje veľmi pozitívne k postmodernizmu, vzhľadom na
biblickú hermeneutiku. On považuje, že je veľa podobností medzi klasickou
letničnou hermeneutikou a tou postmodernistickou, preto jeho radou pre letničných, ktorí nechcú ostať „nerelevantní“ v dnešnej dobe je „nech nastúpia
do voza postmodernizmu.“144 Jediná vec čo preto musia urobiť letniční,
tvrdí Cargal, je nech sa oddelia od aspektov, ktoré definujú evanjelikálnu
kresťanskú fundamentalistickú hermeneutiku. Inými slovami, sugeruje letničným nech sa vzdajú ich zaujatosťou smerom k biblickému naratívnemu
historizmu a nech objímu nové spôsoby interpretácie Písma, špecifické postmodernizmu, kde v pozorností stojí skôr čitateľ ako biblický text a skutočnosť z pozadia textu.145 Týmto sa letničným nepriamo naznačuje nech si pri140
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znajú ich subjektivizmus, ktorý charakterizuje takmer každú ich interpretáciu a nech použijú toto postmoderné vedomie v ich prospech v zmysle nech
ukážu mnohoraké spôsoby, ktoré môže mať jeden text a spôsob akým Svätý
Duch môže osvetliť niekoho, nasmerujúc ho na jeden, alebo druhý zmysel
čítanej stati.146 Tento krok, tvrdí Cargal, musia urobiť nielen letniční teológovia, ale všetci letniční, ktorí chcú byť „relevantní“ pre postmoderní svet.
Cargalove optimistické hodnotenie postmodernizmu sa stretlo s kritikou
zo strany Roberta P. Menziesa v nasledujúcom čísle toho istého teologického časopisu.147 Menzies radil už hneď v titule svojho článku „Vyskočte
z voza postmodernizmu“. Jeho prvý námet bol, že epistemologický skepticizmus postmodernizmu a prijatie nehistorickej pozícii sú prehnanosti, ktoré
v konečnom dôsledku vedú k relativizmu. Tak ako ukazujú Klein, Blomberg
a Hubbard, len ten zmysel ktorý pramení z historicity textu nám dáva mož ností aby sme hodnotili protirečivé interpretácie. 148 Postmodernizmus neposkytuje žiadne hodnotiace kritérium správnosti nejakej biblickej interpretácie. V paradigme postmodernizmu všetky interpretácie sú platné. Takáto
hermeneutická metóda, ktorá nerozlišuje medzi pravdou a nepravdou, medzi
platnou a neplatnou interpretáciou a len sa uspokojí s poznamenaním, že
z množstva možných interpretácii, v danej situácii je táto interpretácii najadekvátnejšia, nie je postačujúca pre teológiu. V druhom rade, historická
kredibilita biblického textu ma nesmiernu dôležitosť pre všetkých kresťanov. Čo znamená, že úmysel autorov vzhľadom na literárny štýl týchto textov (história, poézia, podobenstva, epištoly atď.) je treba brať veľmi vážne.
Ak napríklad, apoštol Pavol podčiarkuje tak kategorickým spôsobom, historický charakter zmŕtvychvstania Ježiša (1Kor 15), bolo by vhodné sa stávať tak nezainteresovane k problému historicity tejto udalosti?
Pri pohľade na tieto dva názory (Cargalov a Menziesov), sa dá stotožniť
s Menziom, nakoľko pri Cargalovej ponuke by sa ocitli letniční v hermeneutickom „labyrinte,“ s mnohými výstupmi, utvoreným tak aby naplnil
všetky hľadania. Tak ako ukazoval Menzies, cena, ktorú musia zaplatiť letniční za postmodernú hermeneutickú paradigmu, by bola strata autority
s ktorou zvestovali: „Postmodernizmus môže dovoliť kresťanom hovoriť
o transcendentnej realite, ale bez autority…“ 149
146
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4 Implikácia letničnej hermeneutiky

Napriek odporúčaniam Cargala letničnému hnutiu, nech opustí hermeneutickú pozíciu evanjelikalov, s jej dôrazmi na historicko – gramatickú
metódu, Tipei navrhuje pravý opak a hovorí, že „letniční by mali rozpoznať
a vážiť si ich evanjelikálne dedičstvo, obzvlášť v oblasti interpretácii
Písma.“150 S týmto poznamenaním sa dá súhlasiť a snáď by bolo ešte užitočné poznamenať, že letničná teológia je ešte celkom mladá nachádzajúca
sa v neustálom vývoji. Tento vývoj je neodlučiteľne spojený s evanjelikálnou teológiu v „náručí“ ktorej sa i zrodil. S týmto súvisí skutočnosť, že letničná teológia môže nielen čerpať z evanjelikálnej teológii ale zároveň jej aj
dávať a byť jej prínosom. Tipei si dokonca myslí, že „pri vnímavostí ktoré
sú dnes vzhľadom na letničný fenomén, tak v radoch evanjelikálov ako aj
v radoch historických cirkví, letniční by mohli poslúžiť ako styčný bod
medzi evanjelikálnym a neevanjelikálnym kresťanstvom.“ 151 Tipei tu nachádza opodstatnenie dôrazu na kresťanskú skúsenosť a považuje to za pozitívny efekt na hermeneutiku. Roberts to hodnotí nasledovne: „Letniční
„prinútili“ cirkev nech si prizná nedôslednosť v tom, že káže o Ježišovi,
ktorý očistil malomocného od jeho malomocenstva, ktorý spôsobil aby
chromý chodil, nemý hovoril, hluchý počul, slepý videl a mŕtvy nech je
vzkriesený, no napriek tomu stavia sa k týmto Ježišovým skutkom ako nerelevantnými pre naše časy.“ 152
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Rôzne aspekty utrpenia a hľadanie jeho významu
z novozmluvného hľadiska
Vladimír VUKSTA
Abstrakt

Témou príspevku je Význam utrpenia a problematika potešovania z novozmluvného hľadiska. Práca je pokusom o biblicko-teologickú reflexiu
a zhodnotenie jednej z najaktuálnejších a zároveň najzložitejších otázok –
významu utrpenia. Taktiež obsahom príspevku je reflexia otázky potešovania človeka, ktorý prechádza určitou ťažkou situáciou a zažíva určitú formu
utrpenia. Pre lepšie uchopenie a vysvetlenie danej témy jej spracovanie prebiehalo s pomocou viacerých teologických disciplín, a to konkrétne biblických náuk – Exegéza NZ, Teológia NZ, ďalej systematickej teológie – Dogmatika a Hermeneutika – a praktickej teológie – Pastorálna teológia.
Prvá časť, ktorá je vstupom do problematiky danej práce, sa venuje definícii utrpenia a napomáha k lepšiemu pochopeniu otázok spojených s významom utrpenia. Práve význam utrpenia je témou druhej kapitoly, ktorá sa
na základe novozmluvných textov snaží o kategorizáciu a popis významu
utrpenia. Po pojednávaní o vzťahu Božieho zámeru v utrpení a samotnom
významu utrpenia, sa venujem ďalšej časti práce, obsahom ktorej je potešovanie v utrpení. Podkapitoly tretej časti definujú parenetické texty Novej
zmluvy, poukazujú na ich význam pri potešovaní a následne zdôrazňujú ich
korektné používanie v homiletike a pastorálnej starostlivosti.
Kľúčové slová: utrpenie, význam utrpenia, Boží zámer, potešovanie, Nová
zmluva.
Summary

The theme of the article is Meaning of suffering and problems of the comfort from the New Testament perspective. The work is an attempt to biblical-theological reflection and evaluation of one of the most topical and
also the most complex questions – the meaning of suffering. This work also
includes the reflection of issue of comfort a person who goes through a difficult situation and is experiencing some form of suffering. For better understanding and an explanation of the topic it was used several theological disciplines, namely biblical subjects – NT Exegesis, NT Theology, also systematic theology – Dogmatic and Hermeneutic – a Practical Theology –
Pastoral Theology.
The first chapter, which is the entry into the issue of the work is devoted
to the definition of suffering and promotes a better understanding of issues
Testimonium fidei 2 (2014/2), 261–288. ISSN 1339-3685
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related to the meaning of suffering. The meaning of the suffering is the
theme of the second chapter, which is trying to categorize and describe the
meaning of suffering based on New Testament texts. After writing about the
relationship God's purpose in suffering and the meaning of suffering, I focus
on next part, the content of which is comfort in suffering. Subchapter of the
third part defines parenethical texts of the New Testament, amphasise their
importance in comfor and then pay attention at their correct use in homiletic
and pastoral care.
Keywords: suffering, meaning of suffering, God's purpose, comforted, New
Testament.
ÚVOD

Problém utrpenia je veľmi aktuálnou a dôležitou témou. Na danú tému bolo
napísané množstvo rôznych kníh, ktoré ju podávali a rozoberali z rozličných
strán. Táto skutočnosť však neubrala na aktualite, zaujímavosti a dokonca
ani na zložitosti témy utrpenia. Ešte stále existuje veľa otázok spojených
s utrpením, ktoré trápia skoro každého človeka a ktoré aj naďalej budú predmetom záujmu mnohých autorov.
Otázky o utrpení zamestnávajú množstvo ľudí, medzi ktorými sú tí, čo
priamo prežili alebo prežívajú utrpenia, ako aj jednoduchí diváci, prispievajúci k problematike utrpenia iba teoretickými úvahami. Tu však chcem
podotknúť skutočnosť, že k spracovaniu danej témy ma viedla silná túžba
napomôcť človeku, ktorý prechádzal alebo prechádza určitým druhom utrpenia, uchopiť jeho zmysel a následne víťazne prejsť cez túto bolesť. Pod
výrazom „víťazne prejsť“ rozumiem naplnenie zámeru, ktorý Boh sleduje
pri dopustení utrpenia na určitú osobu.
Je potrebné ešte poznamenať dôležitú skutočnosť, že pochopenie utrpenia a zodpovedanie množstva naliehavých otázok, ktoré sa s touto problematikou spájajú, je vecou spirituality, nielen racionality. Týmto výrokom
vôbec nechcem podceňovať ľudský rozum. V skutočnosti chcem povedať
len toľko, že náš rozum nestačí na to, aby mohol úplne pochopiť bolesť.
O danej problematike sa dá veľa uvažovať, diskutovať, snažiť sa nájsť racionálne argumenty, ale skutočne uchopiť utrpenie môžeme len v Božej
prítomnosti.
Vyššie uvedené skutočnosti sú zároveň aj dôvodmi, ktoré ma viedli
k spracovaniu predkladanej štúdii. Mojím cieľom je odborné a systematické
podanie problematiky utrpenia s významom pre jej následne teoretické
a praktické využitie.
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1 POJMOVÁ ČASŤ
1.1 Pojem utrpenia v Novej Zmluve
1.1.1 Paqhvma (pathéma)

Grécke slovo paqhvma (pathéma) znamená (neutrálny význam) príhoda, udalosť, alebo (negatívny význam) útrapa, utrpenie, strasť, krivda, súženie, nešťastie, bolesť, choroba, ťažkosť. 153 Používa sa predovšetkým vo vzťahu
k utrpeniu Ježiša Krista (Žid 2,9–10; 2Kor 1,5; Fil 3,10; 1Pt 1,11; 4,13; 5,1).
Potom aj v súvislosti s utrpením Pánových nasledovníkov (Rim 8,18; 2Kor
1,6; 2Tim 3,11; Žid 10,32; 1Pt 2,9). Každý kresťan musí na seba vziať
podiel na Kristovom utrpení (paqhvma) (Fil 3,10) a tieto dočasné utrpenia
„nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás“ (Rim 8,18).154
Pôvodne tento pojem znamenal „byť niečím ovplyvnený“. Homér týmto
slovom menoval určitú udalosť, skutočnosť alebo skúsenosť, ktorá mala
vplyv na človeka, a to buď pozitívny alebo negatívny. 155 Postupne sa toto
slovo začalo používať na utrpenie. V Novej zmluve nájdeme aj rad iných
slov morfologicky príbuzných pojmu paqhvma. V Sk 26,23 apoštol Pavol
hovorí, že Ježiš Kristus musel „trpieť“ a potom ako prvý vstať z mŕtvych.
Grécke slovo paqhtov" (pathetós), ktoré je tu preložené ako trpieť, znamená
predmet utrpenia, schopnosť trpieť, vydaný utrpeniu. Nasledujúce slovo je
pavqo" (páthos), čo sa prekladá ako utrpenie, pašie, ale aj vášeň. V Novej
zmluve sa používa len v Rim 1,26; Kol 3,5; 1Tes 4,5. Slová sumpaqh'sai
(synkakopathésai) – znášať ťažkosti spolu s niekým a kakopavqw
(kakopathó) – znášať útrapy, trpieť, trpezlivo znášať nešťastie, sa používajú
vo vzťahu k utrpeniu kresťanov, ako učeníkov Ježiša Krista (Žid 4,15;
10,34; 2Tim 2,9; 4,5).156
pavscw (paschó) je sloveso, ktoré sa vyskytuje 42-krát v Novej zmluve
a znamená trpieť (telesne), znášať zakúšať, podstupovať niečo (duševne) 157.
Existuje len niekoľko prípadov, kde sa sloveso pavscw vyskytuje vo všeobecnom zmysle. Nájdeme ich v Gal 3,4; Lk 13,2; Sk 28,5 a taktiež v Mk
5,26, kde nemocná žena „mnoho trpela“ od lekárov. Vo väčšine prípadov
toto slovo je vyhradené pre utrpenie Krista a Jeho nasledovníkov. 158
153

PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava: Lingea, 2012, 926.
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Pojem pavscw a jeho používanie v súvislosti s utrpením Ježiša Krista si
zaslúži osobitnú zmienku. V Novej zmluve sa vyskytuje v dvojakom význame – vo vzťahu na Ježišovu osobu a jeho činnosť. Za prvé sa používa
ako exkluzívny pojem v spojení s udalosťami, ktoré predchádzali Ježišovmu
vzkrieseniu a oslaveniu (Lk 22,15; 24,16; Sk 1,3; 3,18; 17,3). Tu sa síce
pavscw spomína v súvislosti so smrťou, ale nie je ekvivalentom slova
zomieranie. Poukazuje skôr na koniec Ježišovho života, ktorý bol poznamenaný odmietnutím a smrťou.
Druhý význam slova pavscw sa vyskytuje v priamom spojení so smrťou
Ježiša Krista. Predovšetkým tu ide o texty, v ktorých Pán predpovedá svoje
utrpenie (Mk 8,31; Mt 16,21; Lk 9.22; 17,25). Výraz polla; paqei'n (pollá
pathein) znamená „mnoho trpieť“. Ale otázkou je, čo sa myslí pod týmto
výrazom? Evanjelisti ho viac špecifikujú a poukazujú na to, že polla;
paqei'n zahŕňa zavrhnutie a smrť. 159
Je dôležité poznamenať, že Nová zmluva nikdy nechápe Kristove pašie
ako ľudský omyl, ale ako Božiu nevyhnutnosť pre spasenie (Mt 16,21;
Lk 13,33; 17,25; 24,26; Sk 17,3).
Unikátnosť Ježišovho utrpenia sa potvrdzuje aj faktom, že synoptické
evanjelia používajú slovo pavscw len vo vzťahu na Ježišove pašie.
V liste Židom pavscw je jediným slovesom, ktoré sa asociuje so smrťou
Syna Božieho. Taktiež je tesne spojené so zastupiteľskou obeťou Ježiša
Krista (Žid 13,12).160
1.1.2 Sumpaqevw (sympatheó) a sumpavscw (sympáschó)

Grécke sloveso sumpaqevw (sympatheó) znamená spolucítiť, súcitiť, mať
súciť k niekomu. 161 Autor listu Židom hovoriac o osobe Ježiša Krista poznamenáva: „Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť (sumpaqhvsai)
s našimi slabosťami, lež máme Veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom,
ale bez hriechu (Žid 4,15).
Človek, ktorý je sumpaqev" je súcitný, sústrastný, pozorný a milosrdný
(1Pt 3,8).162
Sloveso sumpavscw znamená trpím spolu s niekým, trpím takisto ako
niekto, sympatizujem s niekým. 163 Treba povedať, že tento pojem je vý159
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znamovo podobný so slovesom sumpaqevw, pričom viac zdôrazňuje pašijný
aspekt.
1.1.3 Qli?yi" (thlípsis)

Slovo qli?yi" znamená súženie, úzkosť, tieseň, útrapa, skľúčenosť. 164
Souček to doslovne prekladá ako zovretie, obmedzenie, trápenie. 165
qli?yi" sa používa na označenie rôznych foriem trápenia a súženia, ktoré
prichádzajú na človeka buď zvonku, alebo z vnútra.
V Novej zmluve tento pojem nájdeme na mnohých miestach: sužovanie
a vraždenie nasledovníkov Ježiša Krista pre Jeho meno (Mt 24,9), súženie
v posledných dňoch (Mt 24,21), pôrodné súženie (Jn 16,21), Ježišova predpoveď súženia pre učeníkov (Jn 16,33), Pavol prežíval súženia kvôli korintskému zboru (2Kor 2,4), žiadne súženie a úzkosť neodlúčia od lásky Božej
(Rim 8,35), cestou súženia do Kráľovstva Božieho (Sk 14,22), Boh dáva zasľúbenia v úzkostiach (2Kor 12,10), telesné súženia kvôli rodine (1Kor
7,28), získavanie hojnosti večnej slávy cez terajšie súženia (2Kor 4,17),
súženie je spojené so štedrosťou (2Kor 8,2), Pavlovo súženie kvôli evanjeliu
Ježiša Krista (Fil 1,17), doplnenie súžení Kristových (Kol 1,24), chválenie
sa prenasledovaním a súžením (2Tes 1,4), sužovanie spravodlivého je
divadlom pre svet (Žid 10,33).
1.1.4 Basanismov" (basanismós)

Basanismov" sa prekladá ako 1) trápenie, mučenie, trýznenie, 2) byť trápený, trýznený; utrpenie, trápenie, muky. 166 Podľa Součka tento pojem
znamená jednať v bezpráví, ponižovať, lopota, bieda, ťažkosti a nezdar,
s ktorými človek zápasí, zahorklosť, otrocké nosenie bremien, roztrpčenie.167
Apoštol Pavol opisujúc svoje ťažkosti, ktorými prechádzal vo svojom živote, používa slovo basanismov": ejgw; ga;r ta; stivgmata tou' jIhsou' ejn
tw'/ swvmativ mou bastavzw – „Lebo ja znaky Ježišove nosím na tele“ (Gal
6,17).
1.1.5 Luvph (lypé)

Grécke slovo luvph znamená zármutok, smútok, žiaľ, bôľ (duševné) a núdza,
bieda, utrpenie (telesné). 168 Souček k tomu dodáva ďalšie významy ako
164

PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava: Lingea, 2012, 619.
165
SOUČEK, J., B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu. Praha: KEBF, 1973, 122.
166
PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava: Lingea, 2012, 274.
167
SOUČEK, J., B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu, 1973, 54.
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nechuť, starosti a obavy. 169 Tento pojem sa používa aj pre vyjadrenie nemoci, duševnej bolesti, bolesti pri pôrode. Slovo luvph (lypé) vyskytuje
v spojení s „bolesťami sveta“ pred parúziou. Luvph (lypé) bude spojené
s hladom, vojnami, zemetrasením, nenávisťou medzi ľuďmi, náboženskou
prevrátenosťou (falošní proroci) a inými znameniami konca (Mt 24,8).
Autor listu Židom v 12. kapitole, 11. verši, používa slovo luvph pre vyjadrenie bolesti, ktorú spôsobuje výchova človeka jeho rodičmi alebo
Bohom: pa'sa de; paideiva pro;" me;n to; paro;n ouj dokei' cara'" ei\nai
ajlla; luvph" – „Pravda, nijaká prísna výchova, dokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou“ (Žid 12,11).
Pojem luvph (lypé) sa vyskytuje aj na mnohých ďalších miestach: srdce
naplnené smútkom (Jn 16,6), zármutok v srdci (Jn 16,22), bolesť v srdci za
Izrael (Rim 9,2), zármutok nad korintskou cirkvou (2Kor 2,1), zúfalstvo
kvôli prílišnému zármutku (2Kor 2,7), Božie zasľúbenie týkajúce sa odstránenia bolesti (Zj 21,4).
1.1.6 Stenocwriva (stenochória)

Stenocwriva sa dá prekladať ako stiesnenosť, núdza, útrapy, súženia, nedostatok, skľúčenosť, tieseň a úzkosť.170
Souček tento pojem prekladá nasledovne – osočiť niekoho, protiviť sa,
naháňať, obžalovať, klásť odpor a potierať.171
V 2 Tim varuje mladého služobníka, že každý, kto chce nasledovať
Ježiša Krista, musí byť pripravený čeliť prenasledovaniam: kai; pavnte" de;
oiJ qevlonte" eujsebw'" zh'n ejn Cristw'/ jIhsou' diwcqhvsontai – „A všetci,
ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježiši, budú prenasledovaní“ (2Tim 3,12).
S pojmom stenocwriva sa stretneme aj v Ježišovej reči na vrchu, kde sa
hovorí o blahoslavenstve vyplývajúcom z prenasledovania (Mt 5,10–12),
taktiež v predpovedi o prenasledovaní učeníkov Ježiša Krista (Jn 15,20).
Apoštol Pavol učí, že kresťan má reagovať na prenasledovanie dobrorečením (1Kor 4,2).
2 DEFINÍCIA UTRPENIA
2.1 Biblicko-teologická definícia utrpenia

Existuje množstvo definícií utrpenia, ktoré sa snažia uchopiť a popísať daný
jav ľudskej existencie z rôznych hľadísk.
168

PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava: Lingea, 2012, 783.
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HUDYMAČ, P., PRISTÁŠ, P.: Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu, 2000, 123–124.
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PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava: Lingea, 2012, 1126.
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SOUČEK, J., B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu, 1973, 72.
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Americký evanjelikálny teológ Barry D. Smith definuje utrpenie ako:
„prežívanie fyzickej bolesti alebo duševné utrpenie“. 172 Ďalšia definícia utrpenia znie nasledovne: „Utrpenie je globálne narušenie kvality života vyvolané kombináciou bolesti, obmedzením funkčnosti a početnými psychosociálnymi faktormi“.173 Filozof a teológ Michael Stoeber hovorí o utrpení
ako o bolestivom stave vedomia, ktoré by človek nerád prežíval. 174
Profesor z Katolíckej univerzity v Ružomberku Anton Fabian poukazuje
na skutočnosť, že „za každou formou utrpenia možno teda vybadať určité
prežité zlo, kvôli ktorému človek trpí“.175 Podľa neho utrpenie má somatickú
a psychickú dimenziu, čo napomáha k presnejšiemu definovaniu určitých
stavov človeka a adekvátnej voľbe prostriedkov na „dosiahnutie správnych
cieľov“.176
Na základe exegézy novozmluvných textov sa dá povedať, že Nová
zmluva definuje utrpenie ako stav prežívania telesnej, alebo duševnej
bolesti, ktorá je dôsledkom pádu a hriešnej porušenosti človeka. 177
Dané definície poukazujú na skutočnosť, že utrpenie v živote kresťana je
reálne prítomné a je neoddeliteľnou súčasťou jeho existencie. Bolesť a utrpenie patrí k činiteľom človeka, ktorými človek prevyšuje stvorené veci.
Utrpenie má v sebe určité tajomctvo, prebúdza v človeku súcit, vyvoláva
úctu a napĺňa ho obavou. Novozmluvné texty podávajú jeden celistvý obraz
a zanechávajú jednu konzistentnú správu o utrpení, ktoré obklopuje človeka
v rôznych podobách a formách. Práve problematike foriem utrpenia sa bude
venovať nasledujúca kapitola.
3 FORMY UTRPENIA

Na základe pojmovej analýzy, ktorá bola predmetom prvej kapitoly, v danej
kapitole by som sa chcel venovať exegéze novozmluvných textov, pojednávajúcich o utrpení a následne kategorizovať formy utrpenia.
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ELWELL, A. Walter: Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Michigan: Baker Book House Company, 1996.
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KULICHOVÁ, Marta: Bolesť – definícia, patofyziológia, terminológia. In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2008, č. 1 (3). 109.
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STOEBER, M.: Reclaiming Theodicy: reflections on Suffering, Compassion and Spiritual
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FABIAN, A.: Utrpenie má aj iný rozmer. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 10.
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FABIAN, A.: Utrpenie má aj iný rozmer. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 12.
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Viď kapitola 1.2 Pojem utrpenia v Novej Zmluve.
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3.1 Nemoc
3.1.1 Novozmluvný pohľad na nemoc

Výrečným príkladom novozmluvného chápania nemocí sú predovšetkým
slová a činy Pána Ježiša Krista. Pri skúmaní Majstrovej služby si všímame
skutočnosť, že v mnohých prípadoch ide o jasnú väzbu medzi prestúpením
Božej vôle a chorobou. Toto sa zreteľne ukazuje na Ježišovom uzdravení
porazeného. Spojením výrokov „odpúšťajú sa ti hriechy“ a „…vstaň, vezmi
si lôžko a choď domov“, Pán Ježiš Kristus podporuje starozmluvný pohľad
na vzťah hriechu a nemoci, ako príčiny a následku (Mk 2,1–12).
Druhým, nemenej výrečným príkladom, by mohol slúžiť príbeh
o uzdravení nemocného v Betezde. Po uzdravení nemocného Ježiš Kristus
ho varuje: „Ajhľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho“ (Jan 5,14). Tento výrok poukazuje na fakt, že nemoc dotyčného bola
spôsobená jeho vlastným hriechom.
Avšak, nie vždy nemoc je priamym dôsledkom hriechu človeka. O tom
svedčí napríklad príbeh o uzdravení slepého od narodenia: „Ako šiel, zbadal
človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani
jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie
skutky.“ (Jn 9,1–3) Ježiš v danej situácii „odmieta hovoriť o otázke osobnej
viny človeka slepého od narodenia“ 178 a zdôrazňuje Boží zámer z týmto
človekom: „…stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky“
(Jan 9,3).
3.1.2 Uzdravenie v Novej zmluve

S problematikou nemoci súvisí aj otázka uzdravenia. „Keď je nemoc znamením odsúdenia a prekliatia odsúdenia, je uzdravenie obdobne znamením
milosti a požehnania“.179 Boh nechce, aby človek zomrel, ale Jeho vôľa je,
aby sa obrátil a mal život večný (Jn 3,16). A preto nemoc, takisto ako smrť,
je určená na zánik.
V Novej zmluve sa stretávame s prejavom uzdravujúcej Božej moci
v osobe Ježiša Krista. On prišiel, aby zjavil Božiu vôľu, ukázal, kto je Boh,
a svojimi uzdravujúcimi činmi oznámil Boží postoj k nemoci (Jn 5,19).
Nová zmluva nám ukazuje, že Pán Ježiš Kristus uzdravoval všetkých, ktorí
prichádzali k nemu (Mt 9,35; 12,15; 14,14; 35–36; 15,30–31; Mk 6,56; Lk
6,19, 9.11; Sk 10,38). Je to zároveň svedectvom o hlbokom zmysle príchodu
Mesiáša na túto zem. Svoju autoritu Božieho Syna nepotvrdzuje len
slovami, ale aj činmi uzdravenia. Taktiež poukazuje na skutočnosť, že On je
178
179
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tým Mesiášom, ktorého zvestovali proroci (Mt 11,4–5) a ktorý prišiel naplniť Božie zasľúbenia (Mt 8,17).180
Keď skúmame problematiku nemoci cez službu Pána Ježiša Krista, pozorujeme, že On stojí a účinne zasahuje proti nej. To poukazuje na skutočnosť, že Ježiš Kristus považoval každé uzdravenie za návrat k normálnemu
a pôvodnému stavu človeka. S týmto rezonuje aj Jeho vyhlásenie: „…ja som
prišiel, aby život mali a hojne mali“ (Jn 10,10). Ježiš Kristus prišiel na túto
zem, aby človek mal život v plnosti. V spasiteľnom diele na kríži vidíme
snahu Boha k návratu celého človeka, jeho ducha, duše a tela, k pôvodnému
stavu. Tento návrat sa začína už tu na zemi a jeho kompletné zavŕšenie je
eschatologickou udalosťou. Boh si želá, aby ľudia nie živorili na tejto zemi,
ale „aby mali hojnosť dobré pastvy a tešili sa zdraviu“.181
Ako som sa už zmienil, Nová zmluva chápe uzdravenie ako súčasť spásy
v diele Ježiša Krista.
Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že uzdravenie sa nechápe, ako
niečo druhoradé a nesúvisiace so spásou.
Pojem spása, v gréčtine swthriva (sótería), znamená aj záchrana, vykúpenie a uzdravenie. Grécke sloveso swvzw (sódzó) sa prekladá ako zachraňujem, liečim, vyslobodzujem, robím blaženým. 182 Človek, ktorý bol zachránený Bohom, posvätený a ktorému sa dostalo vnútorného uzdravenia,
môže prostredníctvom viery prijímať aj telesné uzdravenie.
Súhrnom môžeme konštatovať, že celé Písmo reprezentuje Boha ako
Toho ktorý uzdravuje. Hospodin má moc nad každou chorobou a sa stará
o celého človeka, jeho duch, dušu a telo. Toto je vyjadrené aj v novozmluvnom chápaní uzdravenia, ako súčasť spásy. Božou vôľou je, aby človek
mohol viac prijímať z Jeho požehnania a zažívať viac Jeho uzdravujúcej
milosti, než ako to veľakrát robí.
3.2 Zomieranie a smrť

Ďalšou formou utrpenia, o ktorej sa bude pojednávať v tejto podkapitole je
zomieranie a smrť.
3.2.1 Zomieranie a smrť z medicínskeho hľadiska

V užšom slova zmysle zomieranie je individuálny degeneratívny proces,
ktorý trvá rôzne dlho a ktorý končí smrťou.183 Zomieranie v prípade nevyliečiteľných chorých začína diagnózou nevyliečiteľného ochorenia, keď
uzdravenie je vnímané ako nereálna skutočnosť a smrť je očakávaná v blíz180
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kej budúcnosti. Z klinického hľadiska sa posledná fáza umierania označuje
ako terminálny stav. Zomieranie je považované za finálnu fázu života. 184
„Proces zomierania znamená dekompenziu, postupné slabnutie a emocionálne zúženie.“185
Smrť je dôsledkom trvalého, so životom nezlučiteľného poškodenia mozgového tkaniva. „Z biologického hľadiska je smrť udalosť, ktorá ukončí
funkcie organizmu ako jednotného homeostatického systému a zaháji postupnú dezintegráciu jeho zložiek.“186 Fyziologická smrť nastáva vtedy, keď
sa naplnil geneticky daný program života. Patologická smrť je smrť spôsobená chorobou, úrazom alebo násilím v dobe kratšej, než je určená genetickým programom.187
Aj napriek tomu, že sa o smrti väčšinou hovorí ako o biologickosomatickej udalosti, vzťahuje sa na človeka ako celok. To znamená, že ide
aj o psychickú, sociálnu a predovšetkým duchovnú dimenziu ľudskej existencii.
3.2.2 Zomieranie a smrť v Novej zmluve
3.2.2.1 Vznik smrti

V Novej zmluve nachádzame najpoužívanejšie slovo θάνατος (thánatos),
ktoré sa prekladá ako smrť. Tento biblický pojem vyjadrujú telesnú, duchovnú ale aj večnú smrť. O smrti čítame už na prvých stránkach Svätého
Písma. Smrť je následkom hriechu. Vzpurný človek neposlúchol Hospodina
a jedol z ovocia stromu života, aby sa mohol podobať svojmu Stvoriteľovi.
Následkom tohto činu smrť sa stala súčasťou ľudskej existencii. Apoštol Pavol hovorí: „…skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze
hriech smrť…“ (Rim 5,12).
3.2.2.2 Pozitívny prístup k smrti

Nová zmluva ukazuje, že telesná smrť nie je koncom, ale je vnímaná ako
akýsi prechod do večného života. Smrť je koniec pozemského putovania
človeka, času Božej milosti, ktorý je udelený človeku, aby slúžil Hospodinovi a tak rozhodol o svojom večnom živote.
Na jednej strane vidíme neposlušnosť prvého človeka, na druhej strane
sa poukazuje na vykupiteľské dielo Ježiša Krista: „ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.“ (Fil 2,8) Ježiš Kristus svojou poslušnosťou porazil smrť. Teraz, vďaka Kristovi kresťanská smrť má pozi184
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tívny zmysel: „Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk“ (Fil 1,21). Smrťou Boh povoláva veriaceho človeka k sebe. Preto kresťan môže pociťovať
voči smrti podobnú túžbu ako apoštol Pavol. Veriaci človek vie, že keď
skončí život v smrteľnom tele, má pripravený večný príbytok v nebesiach.
„Biblia prináša zvesť o nádeji, sláve a víťazstve, istotu o živote po smrti.
Smrť pre toho, kto jej zvesť príjme, znamená cestu ‚domov‘“188. Na inom
mieste apoštol Pavol podotýka: „Vierohodné je toto slovo: Ak sme spolu
s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť“ (2Tim 2,11). Sväté Písmo taktiež
hovorí, že ten, kto verí už teraz prešiel zo smrti do života: „Amen, amen,
hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý má poslal, má
večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Jn 5,24).
3.2.2.3 Edukačný význam smrti a zomierania

Treba povedať, že zomieranie a smrť zohrávajú špecifickú úlohu v živote
človeka a pomimo iného majú aj edukačný zmysel z biblicko-eschatologického hľadiska. Perspektíva smrti zbavuje človeka jeho nekorektných
a skreslených pohľadov na život. Myšlienky na koniec ľudského života odvádza myseľ od prehnaného egocentrizmu a redukuje strach, ktorý mizne
pri koncentrácii ľudskej mysli na večné Božie veci.
Smrť veľakrát zasahuje aj do života. Jej predzvesťou je choroba, utrpenie, bolesť a strach. Ukazuje, že človek nie je pánom svojho života a raz
príde čas, že sa mu život definitívne odníme. Smrť takto dáva životu pečať
konečnosti a ohraničenosti. Písmo porovnáva život človeka s „parou, ktorá
sa na chvíľu ukáže a potom zmizne“. (Jk 4,14).189 A preto je potrebné pamätať na výzvu Ježiša Krista: „Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš
Pán… Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa
nenazdáte“ (Mt 24,42–44). Tento text Písma upozorňuje kresťana na nutnosť žiť tak, aby smrť ho našla pripraveného. Tiež Jakub poukazuje na limitovanosť ľudského života a náhlosť jeho konca (Jk 4,13–15).
3.2.2.4 Zhrnutie

Pri téme zomierania a smrti vo vzťahu k utrpeniu treba poznamenať, že vo
väčšine prípadov utrpenie ako sprievodný jav zomieranie sa týka v prvom
rade trpiaceho. Zomieranie prináša bolesť fyzickú ale aj psychickú. Nakoľko človek bol stvorený pre večnosť (nesmrteľnosť) je prirodzene, že sa
smrti bráni. Samotný Ježiš Kristus pred ukrižovaním prežíval smrteľnú úzkosť, sa modlil: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie
188
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sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú
a my odlietame.“ (Žalm 90,10). „...telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa“ (Žalm 78,39).
Človek „vypučí ako kvet, a zvädne, mizne ako tieň a nemá stálosti“ (Jób 14,2).
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ako ja chcem, ale ako ty“ (Mt 26,39) Následne ukrutné bolesti a utrpenie
prežíval na kríži. Na druhej strane samotná smrť nie je utrpením pre
zomierajúceho ale pre pozostalých.
3.3 Prírodné katastrofy

Existujú však utrpenia, ktoré nie sú zapríčinené priamou intervenciou
človeka, ale sú dôsledkom prírodných katastrôf. Medzi ne patria napríklad
zemetrasenia, záplavy, tajfúny, hurikány, lavíny a iné. Treba však povedať,
že sa často iracionálna aktivita človeka stáva príčinou prírodných katastrôf.
Teda veľakrát človek nepriamo participuje na vzniku utrpení vyvolaných
prírodnými katastrofami.
V Písme Svätom vidíme, že prírodné katastrofy postihujú všetkých ľudí
– spravodlivých aj nespravodlivých. Pre každého z nich má však iný účinok.
Človek, ktorý pozná Pána a dôveruje Mu, prejde cez utrpenie a bude posilnený. Prežije naozajstnú Božiu milosť v týchto najhorších situáciách.
Spravodlivý, ktorý zahynie, bude sa tešiť z Božej prítomnosti. Na druhej
strane, nespravodlivý človek prechádzajúc cez utrpenia bude to zažívať ako
Boží trest.
Ježiš Kristus hovoriac o svojom druhom príchode poukazuje na znaky,
ktoré budú sprevádzať túto udalosť. Medzi nimi sú aj prírodné katastrofy:
„…bude hlad (a mor) a miestami zemetrasenia“ (Mt 24,7). Človek sa musí
pripraviť na toto obdobie, lebo je to „počiatok bolesti“ (Mt 24,8).
Súhrnom treba povedať, že utrpenie spojené s prírodnými katastrofami
má veľa nezodpovedaných otázok a človek má obmedzené schopnosti mu
predísť.
3.4 Ustarostenosť

Na úvod by som chcel na základe exegézy novozmluvných textov definovať
pojem ustarostenosť a následne poukázať na legitimnosť zaradenia
ustarostenosti do formy utrpenia.
3.4.1 Definícia pojmu ustarostenosť

V Reči na vrchu, ktorá je akousi „Magna chartou“ nebeského kráľovstva,
obsahujúcou jeho princípy a zákony, Pán Ježiš Kristus, medzi iným, hovorí
svojim učeníkom aj o ustarostenosti a jeho nebezpečenstve pre ich život
(Mt 6,25–34). S Pánovým slovami rezonuje aj perikopa z Fil 4,6–7.
Ježiš Kristus povedal: „nebuďte ustarostení“ (Mt 6,25).190 V tomto verši
je použite grécke slovo merimnavte, ktoré je odvodene od slovesa merimnavw
190

„Dia; tou'to levgw uJmi'n: mh; merimna'te th'/ yuch'/ uJmw'n tiv favghte [h] tiv pivhte,] mhde;
tw'/ swvmati uJmw'n tiv ejnduvshsqe. oujci; hJ yuch; plei'ovn ejstin th'" trofh'" kai; to; sw'ma
tou' ejnduvmato"“ (Mt 6,25).
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a znamená byť ustarostený, utrápený, ustráchaný, úzkostlivý, trýznivo rozmýšľať o niečom, strachovať sa o niečo alebo trápiť sa určitou vecou. 191
John Wesley „ustarostenosť“ označuje za: „úzkostlivú, znepokojujúcu
starostlivosť, starostlivosť, ktorá mučí, starostlivosť, ktorá zraňuje dušu
alebo telo… starostlivosť, ktorá podľa zlej skúsenosti pije krv a vysáva ducha, ktorá sa vopred bojí biedy, vopred nás mučí… starostlivosť, ktorá
otravuje požehnanie dneška strachom z toho, čo môže prísť zajtra, ktorá sa
nemôže radovať z prítomnej hojnosti kvôli obáv z budúceho nedostatku“ 192
Na druhej strane treba ujasniť, čo ustarostenosť nie je alebo, presnejšie
povedané, s čím by sa nemala stotožňovať. Slovo ustarostenosť by sa nemalo zamieňať s pojmom aktivita alebo práca. Keď človek pracuje, neznamená to, že musí byť ustarostený alebo trápiť sa s touto prácou.
Ustarostenosť nie je ani starostlivosť o niečo. Starostlivosť je normálnou
súčasťou života každého človeka, ktorá je vlastná aj Stvoriteľovi (1Pt 5,7).
Ustarostenosť nie je totožná ani s plánovaním budúcnosti. Práve naopak,
ľahkomyseľnosť a nedbanlivosť by mala byť vzdialená kresťanskému poňatiu.
3.4.2 Ustarostenosť versus dôvera v Boha

Ďalej, pokračujúc vo svojom vyučovaní na vrchu, Ježiš Kristus uvádza príklady z prírody a bežného života, aby ukázal Božiu starostlivosť o človeka
a nebezpečenstvo, a spolu s tým aj nezmyselnosť, ustarostenosti (Mt 6,25–
32). Zároveň nastoľuje správne hodnoty a priority pre život svojho nasledovníka, ktoré mu pomôžu prekonať túto formu utrpenia (Mt 6,33–34).
Tam, kde je prítomná ustarostenosť, tam nie je dôvera v Boha. Začiatok
ustarostenosti je koniec viery, začiatok viery je koniec ustarostenosti. Výraz
„ľudia malej viery“ vo verši 30, poukazuje, že koreňom ustarostenosti je absencia viery v Boha.
V súvislosti s vyššie povedaným, sa stáva jasné, prečo Ježiš Kristus prikazuje: „Nebuďte ustarostení!“193
3.4.3 Oslobodenie od ustarostenosti
3.4.3.1 Hľadanie Božieho kráľovstva

Pán však nezostáva len pri rozkaze, ale nastoluje konkrétne kroky
k oslobodeniu zo zajatia ustarostenosti. Prvé, čo by každý ustarostený
človek mal urobiť, je, že si správne ustanoví priority a bude sa usilovať dosiahnuť ich. To znamená, že bude „hľadať najprv kráľovstvo Božie a Jeho
191

GAEBELEIN, E., F.: The Expositor´s Bible Commentary. Volume 8. Michigan: Grand Rapis, 1984, 181.
192
WESLEY, J.: Kázání našeho Pána na hoře. Praha: 1988, 156.
193
Grécke sloveso merimnavte sa nachádza v tvare imperatívu. Ide teda o Ježišov rozkaz.
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spravodlivosť“ (Mt 6,33). Takže tu vidíme, že kresťan nielenže by nemal
„hľadať“ a túžiť po pominuteľných pozemských veciach, ako to robia pohania, ale má „hľadať“ niečo oveľa hodnotnejšie a vzácnejšie – Božie kráľovstvo.
Spolu s hľadaním Božieho kráľovstva sa kresťan má usilovať o „Jeho
spravodlivosť“. Spravodlivosť je ovocím Božej vlády v srdci kresťana.
Spravodlivosť je láska k Bohu a ľuďom, ktorá pochádza z viery v Pána
Ježiša Krista. Táto láska vedie k správnemu zmýšľaniu voči Bohu a ľuďom
a k svätému životu. Je to Boží dar, ktorý bol udelený človeku pre spravodlivého Ježiša Krista a skrze Neho. Spravodlivosť je Pánovým dielom, ktoré
koná v každom svojom nasledovníkovi, a to prostredníctvom Ducha Svätého.194
Treba zdôrazniť, že „hľadať kráľovstvo Božie“ a „spravodlivosť“ treba
„najprv“. Ježiš tu nemá na mysli časový rozmer, ale týmto slovom poukazuje na kráľovstvo Božie ako na primárnu hodnotu v živote kresťana. Božie
kráľovstvo nie je jednou z mnohých priorít nasledovníka Ježiša Krista,
ktorej sa musí venovať ako prvej (časovo), ale je tou „najprvšou“, primárnou a jedinečnou hodnotou v jeho živote.
Keď kresťan bude „hľadať najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť“, to všetko ostatné mu „bude pridané“. Všetko, čo človek potrebuje
pre svoje telo a život, a to v takej miere, v akej Boh uzná za vhodné, bude
mu dané. Pri hľadaní kráľovstva Božieho, človek nenájde len to, čo hľadá,
ale aj to, čo nehľadá, t.j. materiálne veci.
3.4.3.2 Dôvera v Boha

Za druhé, cesta k oslobodeniu od utrpenia vo forme ustarostenosti leží v dôvere v Boha a v úplnom odovzdaní sa do Jeho rúk.
Veď On zasľúbil, že „pridá“ všetko, čo človek potrebuje pre život. Túto
starostlivosť Boh vzal na seba. Človeku zostavá len dôverovať Pánovi.
Okrem toho, každý deň má dosť „svojho trápenia“. Grécke slovo kakiva,
ktoré je tu preložené ako trápenie, znamená aj zlobu, neprávosť alebo
bolesť.195 Zajtra môžu prísť nové starosti, trápenia, útlaky, ktoré sa budú
riešiť „zajtra“. Preto je nesprávne sa trápiť tým, čo bude zajtra. Veď je
možne, že k tomu ani nedôjde. Istá je skutočnosť, že sa Boh dnes postará
o svoje deti a zajtra pre nich má novú milosť. 196
3.4.4 Zhrnutie

Zhrnutím by som chcel povedať, že ustarostenosť je obrovským problémom
dnešného človeka. Každú chvíľu postmoderný človek je vystavený určitým
194

WESLEY, John.: Kázání našeho Pána na hoře, 1988, 158.
HUDYMAČ, P., PRISTÁŠ, P.: Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu, 2000, 106.
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WESLEY, John.: Kázání našeho Pána na hoře, 1988, 160.
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situáciám a problémom, ktoré potrebujú naliehavé riešenia. Dnešná doba
prináša čoraz viac rôznych vonkajších a vnútorných záťaží ohrozujúcich
človeka. Tieto faktory sa stávajú príčinou ustarostenosti.
Treba zdôrazniť skutočnosť, že ustarostenosť prichádza vtedy, keď
človek odvráti svoj pohľad od Boha na seba a pokúša sa o samostatné
a nezávislé riešenie svojich problémov. Namiesto toho, aby človek uznal
Božiu autoritu a pokorne, s dôverou sa odovzdal Pánovi, pokračuje
v spoliehaní sa na seba.
Ustarostenosť, ako druh utrpenia, skľučuje človeka a prináša mu veľa
bolesti.197 Má negatívny vplyv aj na jeho duchovný život, a preto musí byť
odstránená. Cesta k oslobodeniu od jarma ustarostenosti spočíva v „hľadaní
kráľovstva Božieho a Jeho spravodlivosti“ a dôvernej odovzdanosti sa
Bohu.
3.5 Prenasledovanie

V tejto podkapitole sa bude pojednávať o prenasledovaní ako forme utrpenia, ktorým prechádzajú kresťania. Prenasledovanie, ktoré sa týka neveriaceho človeka, nie je predmetom bádania danej podkapitoly. Keď hovoríme o prenasledovaní spravodlivého, máme na mysli rôzne formy utrpenia,
ktoré bezbožný človek spôsobuje nasledovníkovi Ježiša Krista, a to len
preto, že prenasledovaný patrí Bohu.
3.5.1 Prenasledovanie ako súčasť života kresťana

Táto forma utrpenia nie je dôsledkom hriechu a prestúpenia Božej vôle
človekom, ktorý zakúša prenasledovanie. Skôr naopak, človek trpí a je
prenasledovaný kvôli tomu, že je nasledovníkom Ježiša Krista a koná Božiu
vôľu. Taktiež táto forma utrpenia, na rozdiel od predchádzajúcich, sa má
chápať ako normálna udalosť v živote spravodlivého človeka, ktorá bude
súčasťou jeho cesty za Pánom. (1Tes 3,3–4).
Slovo Božie sa pozerá na prenasledovanie spravodlivých ako na neoddeliteľný prvok ich života zasväteného Bohu.
Vo svojej reči na vrchu Ježiš Kristus vyhlasuje: „Blahoslavení prenasledovaní za spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské“, a ďalej dodáva:
„Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a luhajú na vás všetko
zlé pre mňa“ (Mt 5,10–11). „Prenasledovanie už nie je nič výnimočným,
stáva sa hodnoverným znamením tých, kto patrí do kráľovstva“.198 A preto
táto forma utrpenia sa má brať s radosťou a nie s nariekaním: „radujte sa
a veseľte sa, pretože vaša odplata hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami“ (Mt 5,12).
197
198

„Nepokoj v srdci ubíja človeka, láskavé slovo ho však potešuje“ (Pr 12, 25).
VON ALLMEN, Jean-Jaques: Biblický slovník, 1987, 216.
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Ježiš Kristus hovorí o prenasledovaní spravodlivého ako o bežnej realite
jeho života, a to z toho dôvodu, že aj On bol utláčaný a prenasledovaný.
Každý Pánov nasledovník musí na túto skutočnosť pamätať a vedieť, že
„nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána“ (Lk 14,26–33;
Mt 10,24–25). Na inom mieste Ježiš Kristus avizuje svojich učeníkov: „Ak
vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás… prenasledovali
mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú
aj na vaše“ (Jan 15,18.20).
Apoštolovia sa stotožnili s týmito slovami, a preto po bičovaní Židmi
„radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno“
(Sk 5,41).
Neskôr apoštol Pavol sa stal trpiteľom za evanjelium Ježiša Krista. Potupu, ktorú denne znášal kvôli svojmu Majstrovi, považoval za Boží dar
milosti“ „Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili
v Neho, ale aj trpeli pre Neho“ (Fil 1,29).
Celé nasledovanie Ježiša Krista spočíva v odriekaní sa, nesení kríža
a prijímaní utrpenia vo forme prenasledovania. Toto je cena učeníctva, ktorú
má zaplatiť každý, kto chce plniť vôľu svojho Majstra. Ježiš Kristus povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil
život pre mňa, a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8,34–35).
Láska k Bohu a služba pre Neho bude stať kresťana odmietnutie a útlaky
zo strany ľudí. Bezbožný človek je alergický na Božiu pravdu, ktorá odhaľuje jeho hriechy a núti ho k zmene života. Pochopiteľne, že nositelia tejto
pravdy sú terčom útokov a prenasledovania. Preto aj apoštol Pavol píše:
„A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježiši, budú prenasledovaní…“
(2Tim 3,12). Spravodlivý je cudzí tomuto svetu, má iné hodnoty a priority
vo svojom živote, a preto je nepohodlný pre tento svet. „Svet zacíti v takomto človeku cudzie teleso, trvalý, citeľný a rastúci nádor, bude sa ho
chcieť zbaviť prispôsobením, a v prípade, že sa ukáže nenapraviteľný, použije proti nemu prenasledovanie.“199
3.5.2 Božia podpora kresťana v prenasledovaní

Prenasledovaním svet neubližuje len nasledovníkom Ježiša Krista, ale sa
dotýka samotného Pána.200 Boh sa stotožňuje so svojím národom v jeho
prenasledovaní a utrpení. A preto Saul, prenasledujúc cirkev v Jeruzaleme
a Damasku, prenasledoval Ježiša Krista: „Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9,4). Kresťan nie je sám vo svojom utrpení pre Krista, ale sám
Boh stojí pri ňom v tých najťažších chvíľach.
199

VON ALLMEN, Jean-Jaques: Biblický slovník, 1987, 216.
Hospodin oznamuje svojmu ľudu: „…kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka“
(Zach 2,12).
200
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Ježiš Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby sa v čase útlaku a opozície
modlili a žehnali svojim nepriateľom. (Mt 5,44).
3.5.3 Reakcia na prenasledovanie

Zaujímavosťou je fakt, že Ježiš Kristus sa nikdy nezmieňuje o tom, aby
Jeho učeníci vyhľadávali prenasledovanie. Táto skutočnosť príde sama, ako
dôsledok služby Hospodinovi. K udalosti prenasledovania treba vždy pristupovať s múdrosťou. Niekedy je lepšie sa vyhnúť zbytočným problémom,
ktoré nemusia nastať. Preto, poučujúc svojich učeníkov, Ježiš im radí: „Keď
vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného…“ (Mt 10,23).
Slovesom „utekajte“ poukazuje na možnosť prevencie nežiaducej situácie.
Po neprijatí a odporu zo strany Židov v Pisidskej Antiochii, Pavol a Barnabáš odišli z tohto mesta (Sk 13,51).
3.5.4 Zhrnutie

Každý nasledovník Ježiša Krista by mal vziať na vedomie ten fakt, že bude
prežívať prenasledovanie v rôznej forme. Zodpovednosťou každého
kresťana je, aby si „vyrátal náklady“ nasledovania Ježiša Krista a aby bol
pripravený zaplatiť požadovanú cenu, ktorá zahŕňa aj utrpenia formou
prenasledovania (Lk 9,57–62; 14,25–34). Prenasledovania by sa nemali chápať, ako nejaká potupná skúsenosť, pokiaľ nejde o prenasledovanie za
hriech (1Pt 4,15–16). Každý výsmech, urážka, nadávka alebo fyzické napadnutie pre Krista, mali by sa brať s radosťou ako niečo, čo slúži na Božiu
slávu (Sk 17,14) a buduje Telo Kristovo (2Kor 4,16; Kol 1,24).
3.6 Súcit

Súcit je schopnosť vžiť sa do ťažkej situácie iného človeka a trpieť spolu
s ním. Grécky pojem sumpaqevw, čo znamená cítim, súcitím, sympatizujem
niekomu, a sumpavscw – trpím spolu s niekým, trpím tak isto ako niekto,
sympatizujem s niekým, sú odvodené od slovesa pavscw (trpím, znášam) 201
a sú dobrými príkladmi poukazujúcimi na pašijný aspekt súcitu.
3.6.1 Potreba súcitu v živote kresťana

Súcit, ako druh utrpenia, je neoddeliteľnou súčasťou života každého nasledovníka Ježiša Krista a jeho existencia je nevyhnutná pre úspešné plnenie
Božieho poverenia.
Božie zľutovanie a súcit sa bez rozdielu prejavuje ku všetkým národom,
a to tým, že im ponúka vyslobodenie prostredníctvom svojho Syna Ježiša
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Pozri kapitolu 2: Pojem utrpenia v Novej Zmluve.
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Krista.202 Taktiež v Pánovom živote a službe je vidieť prejav Otcovho súcitu
k trpiacemu hriešnemu človeku.
Autor listu Židom hovoriac o osobe Ježiša Krista, poznamenáva: “Veď
nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť (sumpaqhvsai) s našimi
slabosťami, ale Veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa
hriechu“ (Žid 4,15).
V Písme Svätom sa nachádza výzva k vyvolenému Božiemu ľudu
o prejav zľutovania a súcitu v jeho živote (Mt 5,43–48; Lk 6,36; 10,30–37;
Kol 3,12).
Prečo je tak dôležité pre kresťana vnímať bolesť iných a súcitiť s trpiacimi?
3.6.1.1 Súcit je Božie prikázanie

Prvým a hlavným dôvodom je ten, že je to Božie prikázanie. Ako som už
povedal, Písmo hovorí o Bohu ako o súcitnom a milosrdnom, ktorý sa skláňa k hriešnemu človeku v jeho utrpení a biede. Boží ľud je povolaný nasledovať svojho Hospodina, reprezentovať Ho tu na zemi, konať Jeho vôľu
a pripodobňovať sa Mu. Preto Boh vyžaduje vlastnosti, ako sú súcit, zľutovanie a milosrdenstvo aj od svojho ľudu.
3.6.1.2 Súcit nabáda človeka k aktivite

Súcit nabáda človeka k aktivite a núti ho k preukázaniu konkrétnej pomoci
voči trpiacemu človeku. Tak ako Boží súcit a zľutovanie nezostávalo
nečinné, ale sa prejavovalo v určitej aktivite, tak aj súcit vedie kresťana
k pomocným činom.
3.6.1.3 Súcit je nástrojom nápravy a povzbudenia

Súcit a láska neodsúdi hneď brata, ktorý sa dopustil nejakého „poklesku“,
ale skloní sa k nemu, „napraví“ ho a pomôže mu niesť jeho „bremeno“.
„Jedni druhých bremená (bavrh) znášajte (bastavzete), a tak naplníte zákon
Kristov“ hovorí apoštol Pavol (Gal 6,2). Grécky pojem bavrh (báre)
označuje bremeno, ťarchu, plnosť slávy, závažnosť, dôležitosť. 203 Sloveso
bastavzw (bastádzó) sa prekladá ako zodvihujem (kamene), beriem na seba,
nesiem (kríž), znášam, vydržím, odnášam, nesiem (tak ako Kristus niesol
naše nemoci a choroby), kradnem. 204 „Znášať bremená“ druhého znamená
ponúknuť svoje ramená na to, aby časť ťarchy môjho brata ľahla na mňa. 205
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WALKER, W. L. in: BROMILEY, G. W.: The International Standard Bible Encyclopedia.
Volume One: A–D, 1979, 755.
203
HUDYMAČ, P., PRISTÁŠ, P.: Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu, 2000, 48.
204
HUDYMAČ, P., PRISTÁŠ, P.: Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu, 2000, 49.
205
WILLIAMS, S., K.: Galatians. Nashville, 1997, 154.
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Rozdeliť ťažkosť bremena s mojím bratom. Spolucítiť s ním a pomôcť mu
v ťažkostiach, ktoré môžu byť vyvolané akoukoľvek príčinou.
Súhrnne sa dá povedať, že prítomnosť súcitu, ako formy utrpenia v živote kresťana, je veľmi dôležitá. Súcit je Božím atribútom, ktorý Hospodin
vyžaduje aj od svojich detí. Schopnosť spolucítiť nie je prejavom slabosti,
ale znakom ľudskosti človeka.
Toto utrpenie nielen napomáha pochopeniu utrpenia inej osoby, ale núti
človeka k aktivitám, ktoré sú zamerané na pomoc trpiacemu.
3.7 Utrpenie ako sprievodný aspekt pokánia

V danej podkapitole sa budeme venovať utrpeniu, ktoré je súčasťou pokánia. Tento druh utrpenia je z biblického hľadiska nevyhnutný pre život každého človeka.
Pokánie ako súčasť poriadku spásy (Ordo Salutis) je nevyhnutnou podmienkou spasenia.
V Novej zmluve na vyjadrenie pokánia slúži grécke slovo metavnoia
(metánoia), čo znamená zmena zmýšľania, ľútosť, pokánie, obrátenie. 206
Týmto pojmom sa vyjadruje nielen intelektuálna zmena, ale zmena, ktorá
zasahuje celého človeka (Sk 2,38; 17,30; 20,21; Rim 2,4).
Iné grécke slovo ejpistrofhv sa prekladá ako obrátenie, návrat. A sloveso
ejpistrevfw znamená obraciam sa, vraciam sa, vraciam sa naspäť. 207
Ako sme konštatovali vyššie nasledovanie Ježiša Krista, súčasťou
ktorého je obrátenie, je nevyhnutné pre spasenie človeka. Preto v Písme nájdeme veľa miest pojednávajúcich o tejto skutočnosti. V Ježišovej zvesti
a potom aj v posolstve Jeho učeníkov, neustále zneli slová o obrátení sa
k Bohu (Mt 4,17; Sk 2,38). Božia vôľa je, aby sa ľudia „všetci všade
kajali“ (Sk 17,30).
Pokánie je proces a zahŕňa niekoľko udalostí: zármutok kvôli hriechom,
vyznanie hriechov, prípadne odškodnenie za škody spôsobené hriechmi
a zanechanie hriechov.
Pokánie nad hriechmi, ktoré človek v minulosti urobil je druh utrpenia,
ktorým človek prechádza, keď na neho pôsobí Duch Svätý.
V Písme čítame: „Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na
spasenie, a to netreba ľutovať; ale zármutok sveta pôsobí smrť. Ajhľa, už to,
že ste sa rmútili podľa vôle Božej, aké snaženie vyvolalo u vás: akú obranu,
akú nevôľu, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, akú odvetu!“ (2Kor 7,10–
11)
V danom texte grécke slovo luvph, ktoré je preložené ako zármutok,
znamená aj smútok, žiaľ, bolesť, nechuť, starosti a obavy. Tento zármutok
206
207

HUDYMAČ, P., PRISTÁŠ, P.: Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu, 2000, 129.
HUDYMAČ, P., PRISTÁŠ, P.: Grécko-slovenský slovník k Novému zákonu, 2000, 88.
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a bolesť nastávajú vtedy, keď si človek uvedomí svoju vinu. Táto skutočnosť ho následne vedie k Bohu.
Ako už bolo uvedené, pokánie nepatrí len do intelektuálnej oblasti. Týka
sa celého človeka a môže sa rôznym spôsobom prejavovať aj na emocionálnej rovine.208
Treba zdôrazniť, že zármutok kvôli hriechom, strach byť chytený
v hriechu a vina môžu trápiť človeka, ale aj napriek tomu sa človek môže
navracať k hriechu. Takýto zármutok nemôže byť ničím iným ako len sebaľútosťou, egoistickou ľútosťou. Človek sa môže nenávidieť kvôli svojim nepravostiam, ale napriek tomu nedospeje k obráteniu.rátiť k Bohu. 209
Egocentrický zármutok vedie k pocitom menejcennosti, zúfalstvu a úzkosti. Apoštol Pavol nazýva tento druh zármutku „zármutkom sveta“, ktorý
smeruje k „smrti“ (2Kor 7,10). Duch Svätý pri svojom pôsobení na srdce
hriešnika nevyvoláva u neho pocit beznádeje a zúfalstva, ktorý končí smrťou. Toto je práca Satanova, ktorý sa snaží zničiť človeka tak fyzický, ako
aj duchovne. Judáš bol vedený k samovražde práve týmto pocitom (Mt
27,1–10).
Pravý zármutok a bolesť, pochádzajúce od Boha, vedie k úprimnému pokániu, ktoré vyústi do života večného. Takéto pokánie zažil učeník Peter,
keď si uvedomil, že zaprel svojho Majstra (Mt 26,75).
4 VÝZNAM UTRPENIA

Zaoberajúc sa problematikou významu utrpenia v živote veriaceho jednotlivca treba v prvom rade podotknúť, že ide o význam v zmysle vnútornej
ceny, hodnoty, dôležitosti, relevantnosti, alebo určitého prínosu utrpenia pre
trpiaceho. Pri tom ale nemôžeme obísť ani otázku zámeru s utrpením, pod
čim sa myslí zámer toho, kto dovolí, alebo zapríčiní utrpenie. V súvislosti
s problematikou zámeru utrpenia sa dá hovoriť o Božom zámere, satanovom
a ľudskom.210 Veľakrát utrpenie nadobúda pravý význam pre trpiaceho
vtedy, keď dotyčný uchopí jeho zámer a následne správne reaguje a zaujme
správny postoj v určitej situácii. V danom príspevku by som sa chcel obme dziť len na reflexiu Božieho zámeru, nakoľko práve Hospodinove úmysly
sú základom pre pochopenia pozitívnych hodnôt utrpenia.

208

Pocit viny a zármutok môže byť natoľko silný, že človek nie je schopný spať (Ž 31,4; Dan
2,1; 6,18). Často nemá chuť k jedlu (Žalm 101,4–7; 106,17–19; Jób 33,20), stráca záujem aj
o bežné aktivity a zábavy.
209
DUEWEL, L., W.: Velikoje spasenije, 1999, 97.
210
Síce veľakrát v prípade utrpenia zapríčineného človekom sa nedá povedať, že čin, ktorý
spôsobil utrpenie mal určitý zámer.
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4.1 Boží zámer a význam utrpenia

Utrpenie nie je síce v súlade s pôvodným Božím plánom s ľudstvom, ale
Hospodin ho dovoľuje s určitým zámerom. Sväté Písmo nám často dáva
možnosť nahliadnuť do Hospodinových intencií, ktoré sleduje pri utrpení,
a takýmto spôsobom vrhá svetlo na otázky o zmyslu utrpenia. V živote sa
však človek veľakrát stretne s trápením, pri ktorom si uvedomí skutočnosť,
že jeho rozum nedokáže uchopiť Boží úmysel a zodpovedať otázku, s akým
zámerom to Hospodin dovolil.
4.1.1 Univerzálny dosah Božieho zámeru

Existujú však dôležité skutočnosti, spojené s Božím zámerom, poskytujúce
pevnú istotu, o ktorú sa človek môže v utrpení oprieť. Prvá sa týka každého
človeka (ako veriaceho, tak aj neveriaceho) a spočíva v tom, že Božia zvrchovanosť, spravodlivosť a milosrdenstvo sú fundamentom pre Boží úmysel
s určitou osobou v utrpení. To znamená, že trpiaci človek si môže byť istý,
že bolesť, ktorej čelí v určitej situácii, je pod kontrolou zvrchovaného,
spravodlivého a milosrdného Boha. V prípade neveriaceho človeka to ale
nemusí vždy byť výhodou. Pokiaľ ide o Božiu zvrchovanosť, spravodlivosť
a milosrdenstvo zamerané na poučenie, nápravu a vedenie k spaseniu hriešneho človeka, je to ten lepší prípad. Pokiaľ ale Spravodlivosť Božia, ako
trest, ponechá hriešneho človeka napospas satanovi, potrestaná osoba bude
čeliť hrôzostrašným dôsledkom svojho hriechu.211
4.1.2 Dosah Božieho zámeru na kresťana

Nasledovník Ježiša Krista je ale v úplne inej pozícii ako neveriaci. Pokiaľ
neobrátený človek v utrpení sa môže spoliehať na Božiu zvrchovanosť,
spravodlivosť a milosrdenstvo, čo, ako bolo vyššie naznačené nie je vždy
v jeho prospech, deti Božie majú privilégium istoty, že Boží zámer voči ním
je vždy pozitívny. To znamená, že v prípade dopustenia utrpenia na spravodlivého človeka, Hospodinov zámer smeruje k dobru trpiacej osoby. Toto potvrdzuje aj Božie slovo: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa
rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (R 8,28).212 Vedomie tejto skutočnosti napomôže nasledovníkovi Ježiša Krista reagovať inak na bolesť vo
svojom živote a ľahšie sa vysporiadať s ťažkými okolnosťami.
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Am 5,3; Mt 8,12; 24,51; Rim 2,1–11; Jud 7.
Tiež starozmluvný text hovorí: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok
Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej“
(Jer 29,11).
212
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4.1.3 Božie vedenie cez utrpenie k obráteniu

Jeden zo zámerov, ktorý Boh sleduje v utrpení, je ten, aby sa človek zamys lel nad svojim stavom a obrátil sa k Nemu. Písmo potvrdzuje skutočnosť, že
Hospodin používa súženia, aby zastavil človeka na jeho hriešnej ceste a navrátil k sebe. Apoštol Pavol v liste Korinťanom hovorí, že ich (Korinťanov)
zármutok viedol k obráteniu: „Teraz sa však radujem — nie preto, že ste sa
zarmútili, ale že vás zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa
Božej vôle, a tak sme vám v ničom neuškodili.“ (2Kor 7,9).
Ako starozmluvný príklad by mohol poslúžiť Izraelský národ, zakúšajúci
utrpenia, ktoré dovolil Hospodin, aby sa zamyslel nad svojím stavom v období jeho duchovného blúdenia (2Kron 15,4; 20,9nn; Neh 9,26nn; Žalm
107,6; Iz 26,16; 37,3; Jer 10,18nn). Ide tu síce o vyvolený ľud, ale s ohľadom na to, že sa nachádzali v hriechoch, ktoré, nebyť obrátenia, by ich
viedli k duchovnej smrti, považujem za legitímne aplikovať ich situáciu na
stav každého človeka nepoznajúceho Pána a taktiež na kresťana, ktorý „odbočil“ z Božej cesty.
Utrpením Hospodin vyrušuje človeka v jeho rutinnom behu života a chce
poukázať na nebezpečný duchovný stav hriešnika. Veľakrát Boh použije
svoj „megafón“, ako nazýva bolesť C. S. Lewis213, aby otriasol človekom
a ukázal mu na potrebu záchrany. Takto sa utrpenie stáva znakom Božieho
milosrdenstva k padlému človeku a poukazuje na Jeho nekonečnú lásku
k svojmu stvoreniu.
4.1.4 Boží edukačný a výchovný zámer

Utrpenie učí človeka Božím pravdám a duchovným zákonitostiam. Autor
Žalmu 119 hovorí:
„Dobré mi, že som bol pokorený,
aby som sa učil Tvojim nariadeniam“ (Žalm 119,71).
Utrpením, ktoré príde ako dôsledok fungovania duchovného princípu
„Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ (Gal 6,7), Hospodin chce poukázať,
že v živote nevládne nejaký chaos, ale obdivuhodný a rigorózny poriadok. 214
Pravdivosť týchto slov potvrdzujú aj nasledujúce starozmluvné texty.
Jakob, keď klamstvom získal prvorodenstvo od svojho brata Ezava a keď
neskôr sám bol oklamaný Lábanom, ktorý mu zamenil nevestu (1Mojž 25;
29; 30; 31). Kráľ Adóníbezek potom, čo mu Izraelci odsekli palce na
nohách a rukách, povedal: „Sedemdesiat kráľov s odťatými palcami na rukách a na nohách zbieralo omrvinky pod mojím stolom. Ako som ja robil,
tak mi odplatil Hospodin“ (Sud 1,7).
213
214

LEWIS, C., S.: Problém bolesti, 1998, 76.
MARCINKOVSKIJ, V., F.: Smysl stradanija. New York: [s.n.], 1955, 14.
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Tiež treba povedať, že „neskoršia spravodlivosť“ neznamená nespravodlivosť a neskorší trest neznamená zlyhanie duchovného princípu. Jedine
Boh vo svojej múdrosti vie, kedy je ten najvhodnejší čas pre naplnenie Jeho
spravodlivosti.215
Prostredníctvom utrpenia Hospodin otvára človeku nový pohľad na život.
Bolesť a utrpenie odvádza myseľ od nadmerného egocentrizmu a limituje strach, ktorý sa vytráca pri koncentrácii ľudskej mysli na večné Božie
veci. Anton Fabian poukazuje na to, že v utrpení veci okolo nás strácajú
svoju samozrejmosť a „človek objavuje nové hĺbky… rozmýšľa o živote
v novom svetle. Zrazu vidí, že vynakladal mnoho energie na veci, ktoré nestáli za to a podcenil to, čo bolo naozaj dôležité a užitočné“216
4.1.5 Božie vedenie cez utrpenie k súcitu a schopnosti potešovať

Boh často dovolí prísť bolesti a súženiam do života človeka, aby ho urobil
schopným spolucítenia. Je to nepopierateľný fakt, že človek, ktorý prešiel
určitými ťažkosťami vo svojom živote, vie lepšie pochopiť trpiacu osobu,
súcitiť s ňou, ale aj poskytnúť jej pomoc. Utrpenie robí človeka vnímavejším, pretože si uvedomuje, že aj on potrebuje pomoc iných.
Človek, ktorý prešiel utrpením a prijal potešenia od Pána je schopný potešovať iných trpiacich. Apoštol Pavol pojednáva o tejto problematike
v liste Korinťanom, kde hovorí o Bohu: „ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení,
a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy.“ (2Kor 1,4–5)
4.1.4 Boží latentný zámer

V živote človeka sa často odohrávajú udalosti spôsobujúce bolesť a utrpenie, ktoré nedokáže uchopiť a racionálne vysvetliť. Niektoré súženia pochopí po určitom čase, iné však budú stále zahalené rúškom tajomstva. V takomto prípade sa dá hovoriť o Božom latentnom zámere pri dopustení utrpenia. Ohľadom tohto zámeru sa dá povedať len toľko, že pramení z Božej
zvrchovanosti, spravodlivosti, milosrdenstva a vo vzťahu k spravodlivému

215

Otázka spravodlivosti a beztrestné činy zločincov, zaujímala aj žalmistu Ásafa: „…lebo
netrpia múky; zdravé a vypasené je ich telo; nelopotia sa ako smrteľník a nesužuje ich, čo
trápi ľudí“ (Ž 73,4–5). Kde je Božia odplata? Ale už vo verši 16. sám aj odpovedá: „Keď
som sa snažil pochopiť, zdalo sa mi to trápením, kým som nevošiel do Božích svätýň a nepochopil som ich koniec“ (Žalm 73,16–17).
216
FABIAN, A.: Utrpenie má aj iný rozmer. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999,
107.
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človeku sleduje jeho dobro „Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo
milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“ (Rim 8,28).
Všemohúci a múdry Boh môže dovoliť utrpenia, aby tým dosiahol svoj
cieľ. Často, keď Boh dopúšťa určité veci, ktoré sa človeku zdajú byť zlé,
ešte neznamená, že táto skutočnosť svedčí proti Nemu. Ľudský rozum veľakrát nedokáže pochopiť transcendentné a metaracionálne cesty Božie a pozerá sa na utrpenia v krátkodobom horizonte. Niekedy to, čo človek zamýšľa ako zlo, Boh môže použiť na dobré. Napríklad v evanjelii podľa Jána
Ježiš Kristus poukazuje na to, že mučenícka smrť apoštola Petra poslúži na
oslavu Pánovu: „To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď
to povedal, vyzval ho: Nasleduj ma!“ (Jn 21,19).
Každé utrpenie Boh môže použiť na dobro. Veľakrát postoj človeka
v utrpení rozhoduje o tom, či sa poučí v ťažkej situácii a bude schopný vyťažiť z nej dobré veci. Ukryté a zahalené veci vyvolávajú v človeku pocit
zvedavosti, želanie nahliadnuť za „oponu“, uchopiť a ovládnuť to, čo presahuje jeho samého. Latentné veci zároveň vedia dobre rozčúliť človeka, veď
mu pripomínajú jeho racionálnu obmedzenosť. Musím poznamenať, že
spomínané reakcie nie sú korektné v prípade Božieho tajného zámeru. Najlepšie, čo by človek mohol urobiť v ťažkej nepochopiteľnej situácii, je to,
aby ju v dôvere odovzdal do Hospodinových rúk a vyťažil z utrpenia dobro,
ktoré je v ňom skryté.
5 ZÁVER

Cieľ, ktorý som sledoval v predkladanej práce, bol odborné a systematické
spracovanie problematiky utrpenia z biblicko-teologického hľadiska s významom pre jej následne teoretické a praktické využitie.
V prvej kapitole danej štúdii som sa venoval exegéze novozmluvných
pojmov pre utrpenie, čo napomohlo k lepšiemu uchopeniu zmyslu a významu slova utrpenie. Druha kapitola bola venovaná biblicko-teologickej
definícii slova utrpenia. V tretej kapitole som kategorizoval utrpenie a postupne som sa zaoberal formami utrpenia ako je nemoc, smrť a zomieranie,
prírodné katastrofy, prenasledovanie, ustarostenosť, súcit a utrpenie, ako
sprievodný aspekt obrátenia. Vo štvrtej kapitole, na základe informácii, získaných z predchádzajúcich kapitol som reflektoval problematiku významu
utrpenia, so zreteľom na Boží zámer s trpiacim človekom v danom utrpení.
Myslím si, že sa mi podarilo čiastočné splniť určitú časť svojho zámeru.
Pri písaní práce som si uvedomil nemožnosť podať tak obšírnu problematiku ako je utrpenie v rámci obmedzeného rozsahu. Táto skutočnosť mi
nedovolila zaoberať sa otázkou utrpenia v širšom kontexte ani viac rozvádzať niektoré témy, priamo súvisiace s utrpením.
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Som si vedomý skutočnosti, že danou prácou som zďaleka nezodpovedal
všetky otázky týkajúce sa problematiky utrpenia a mnohé z nich aj naďalej
zostanú za hranicami ľudského poznania, a to až do dňa Druhého príchodu
Ježiša Krista.
V procese uchopenia významu utrpenia dôležitú úlohu hrá tá osoba,
ktorá čelí utrpeniu. Utrpenie rôzneho druhu je súčasťou ľudského života.
Veľakrát človek nie je schopný sa vyhnúť bolestiam a súženiam, prichádzajúcim mu do cesty, ale v jeho moci je správna reakcia na utrpenie. Na rea kcii človeka v určitom utrpení záleží, aký charakter, buď pozitívny alebo
negatívny nadobudne význam daného utrpenia a či sa naplní Boží zámer
v danej ťažkej situácii.Anton Fabian zdôrazňuje, že „hraničná životná situácia a utrpenie poskytuje človeku minimálne dve alternatívy: možnosť osobného zlyhania alebo duchovného znovuzrodenia proti nepriaznivej skutočnosti, možnosť prekonávania a osobnostného rastu“.217
O „osobnostnom raste“ a naplnení Božieho cieľa v utrpení sa dá hovoriť
vtedy, keď sa nasledovník Ježiša Krista v akomkoľvek súžení nenechá strhnúť bolesťou a zúfalou situáciou, ale zotrvá vo vzťahu viery v Boha
a v dôvere vo všemohúceho, láskavého, dobrotivého nebeského Otca, ktorý
chce pre svoje deti to najlepšie (Rim 12,2). Pravý zmysel utrpenie získa
vtedy, keď človek dokáže akceptovať a naplní Boží zámer s nim v ťažkej situácii. Danú skutočnosť najlepšie vyjadrujú slova apoštola Pavla:
„Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženia alebo úzkosť,
prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo
meč? Ako je napísané: Pre Teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás
zamiloval.
Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani
kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani mocnosti ani vysokosť ani hlbokosť ani nijaké iné stvorenstvá nebudú nás
môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom
Pánovi.“ (Rim 8,35–39)
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Recenzie

Reformovaná cirkev v Bratislave
Imre PERES, The History of the Reformed Church in Bratislava. Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku, Bratislava, 2013, ISBN 978-80-971465-4-2.
Preklad: Margit Balogh
Reformovaný kresťanský zbor
v Bratislave na Obchodnej ulici vydáva brožúru nazvanú
The History of the
Reformed Church in
Bratislava. Autorom
publikácie je prof.
Dr. Imrich Peres, významný reformovaný
teológ a duchovný
z tohoto zboru.
Čitateľ je postupne
uvedený do súvislostí
času založenia zboru
pred 120 rokmi. Bratislava svojou polohou
vytvárala prirodzené
prostredie pre miešanie obyvateľstva a tým aj vznikala potreba zakladania iných ako vtedy etablovaných cirkevných zborov. Politické
a cirkevné pomery tomu však nie
vždy žičili, a tak história založenia
bratislavského reformovaného zboru je aj históriou trpezlivého očakávania na zmenu. Autor nezabudol
spomenúť pohostinnosť Evanjelickej cirkvi a. v., ktorá poskytla zboru
prístrešie vo svojom Malom bratislavskom chráme na Panenskej
ulici. Jednotlivci, ktorí pracovali
a mimoriadnym spôsobom sa za-

slúžili o prípravu stavby dôstojného
stánku (Jozef V. Vízkelethy, Ján
Berghoffer) majú svoje oprávnené miesto
v úvodnom prehľade,
patrí sa ich spomínať,
lebo „život mŕtvych je
uložený v pamäti žijúcich“ (M. T. Cicero).
Takisto
stojí
za
zmienku, že reformovaný chrám v Bratislave zachováva pamiatku
protestantských
duchovných
a učiteľov, zvlásť reformovaných a evanjelických, ktorých 5. marca 1674
odsúdil tzv. krvavý bratislavský súd
na galeje. Dodnes sa pri zadnom
vchode strážia železné dvere, za
ktorými odsúdencov väznili.
Výstavbe chrámu (dokončený
a vysvätený v roku 1913) a osobám,
ktorí na nej mali rozhodujúci podiel,
je venovaná ďalšia časť spisku.
Imre Peres okrem iného vyzdvihuje
fakt, že pre duchovný rozvoj mestského spoločenstva reformovaných
kresťanov dával kostol šancu na
nový nezávislý zborový život a jeho
ďalší rozvoj. Nebolo to ľahké ani
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jednoduché, ale vďaka viacerým výrazným osobnostiam zmieneným
v tomto odseku, sa vec výstavby
chrámu podarila. Stavbu kostola
časovo predišla výstavba obytného
domu na Obchodnej ulici. Bol dokončený v roku 1912. Autor naznačil aj význam tejto stavby pre
úspešné dokončenie projektu výstavby reformovaného kostola.
Novšie dejiny reformovaného
zboru v Bratislave opisuje autor
opäť v širšom geopolitickom rámci.
Dvadsiate storočie so svojimi svetovými vojnami sa nejakým spôsobom dotkli temer každého, je teda
správne a logické, že autor venuje
pozornosť duchovnému životu
zboru v oných pohnutých dobách.
Pripomína konkrétnu úlohu zboru
v kresťanskej pomoci potrebným.
Významnou pomocou bolo tiež poskytnutie prístrešia chrámu menším
spoločenstvám (napr. Cirkvi bratskej) v čase náboženskej neslobody
za čias komunistického režimu.
O objektivite a profesionalite autora
svedčí aj to, že nezamlčal ani výpomoc evanjelických a.v. farárov
reformovaným veriacim pri zabezpečovaní bohoslužieb v oných pohnutých časoch.
V záverečnej časti brožúrky
podáva Imre Peres prehľad duchov-

ných, ktorí slúžili v zbore od roku
1895 po súčasnosť. História posledných rokov priniesla úlohy riešiť
viaceré opravy chrámu a obytného
domu. Dnešný stav budov, ktoré
osobne poznám, je dôstojný a svedčí o tom, že terajší farár je nie len
odborne pripravený teológ, ale aj
usilovný, dobrý správca cirkevného
majetku.
Na záver dostáva čitateľ informáciu o bohoslužobných aktivitách
pre verejnosť. Dokladajú, že zbor je
živý a slúži širokému spektru veriacich. Nezabúda sa ani na mladú
generáciu, deti a mládež s ich špecifikáciami. Zboroví pracovníci vychádzajú návštevníkom v ústrety jazykovo, slúžia tak po slovensky ako
aj po maďarsky.
Brožúra The History of the
Reformed Church in Bratislava je
krátke, odborne fundované dielo,
doplnené ilustračnými fotografiami,
ktoré s radosťou vítame. Poslúži
širokému spektru zahraničných návštevníkov reformovaného kresťanského zboru v Bratislave a mnohým
ďalším, lebo – ako ktosi výstižne
povedal – „angličtina sa stala akousi
latinčinou dneška“ a veľa ľudí na
celom svete jej rozumie. Patrí sa
poďakovať autorovi Imre Peresovi
za kvalitnú prípravu publikácie.
Prof. ThDr. Pavel PROCHÁZKA, PhD.
Katedra teológie a katechetiky
PF UMB v Banskej Bystrici
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Bibel und Koran:
Was sie verbindet und unterscheidet
Karl-Wolfgang TRÖGER, Bibel und Koran: Was sie verbindet
und unterscheidet, Deutsche Bibelgesellschaft, 2008. 280 str.
ISBN 978-3438060372. Formát 148×210 mm, brožovaná
väzba.
Text knihy je štylizovaný spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre verejnosť. Kvôli tomuto
cieľu sa autor zriekol
možnosti
pracovať
s kritickým aparátom,
bežným vo vedeckých
prácach.
Práca je členená
nasledovne: po Úvode
(I – strany 11–17), nasleduje II „Náboženstvom u Boha je islam“ (Sura 3,19) –
Mohamedovo pôsobenie v Mekke a Medine
(strany 18–69). V tejto kapitole
rozoberá „dejinný vznik“ islamu,
teda
Mohamedovo
pôsobenie
v Mekke a Medine, pričom venuje
zvláštnu pozornosť otázke židov
a kresťanov v starej Arábii a Mohamedovmu vzťahu k nim. V kap. III
„Kniha a knihy – o Biblii a Koráne,
židoch, kresťanoch a moslimoch“
(strany 70–99) sleduje „porovnanie
Biblie a Koránu, charakter a vznik
Koránu a jeho postoj voči svätým
spisom židov a kresťanov. Vo IV.
kapitole „Boh, proroci a ľudia – Teológia, profetológia, antropológia
a etika“ (strany 100–159) podáva
obsahy Mohamedovho učenia –
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predstavy o Bohu, funkcii prorokov
a poslaných a postavení človeka
pred Bohom v porovnaní s biblickými výpoveďami. V kapitole
V. „Adam, Abraham
a Mojžiš – židovské
tradície v Koráne“
(strany 160–229) sleduje spoločné tradície
Koránu a hebrejskej
Biblie (t.j. Starý zákon) a ich pozoruhodné rozdiely. Poslednú kapitolu VI
(pred Epilógom), ktorú nazýva „Ján, Mária a Ježiš –
kresťanské tradície v Koráne“
(strany 230–252) venuje obrazu
Márie a Ježiša, ako ich podáva
Korán, pritom venuje zvláštnu pozornosť otázkam christológie. Prácu
uzatvára VII Epilóg (strany 256–
261), za ktorým nasleduje Výber literatúry, Odkazy na pramene,
Menný a vecný register.
Ako je možné vidieť zo
štruktúry práce a hlavných dôrazov
jednotlivých kapitol, materiál je
usporiadaný tak, aby prispieval
k vzájomnému poznaniu kresťanov
a moslimov ako predpokladu pre
znižovanie xenofobie a búranie
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predsudkov a bariér v komunikácii
medzi stúpencami týchto svetových
náboženstiev. Tento cieľ sleduje objektívnym a ústretovým podávaním
základných informácií o islame, ku
ktorým pristupuje na základe
kresťanských východísk. Tým prispieva k rozvoju otvorenej modernej
spoločnosti, čo je nutným predpokladom existencie v súčasnej multikultúrnej Európe.
Prínos tejto práce vidím najmä
v tom, že autor sa nepokúša rozvíjať
porozumenie relatizovaním náboženských pozícií, ale práve naopak,
oboznamovaním s ich špecifikami,
čo má podľa neho pomáhať tak
k lepšiemu porozumeniu tých druhých, ako aj k hlbšiemu pochopeniu
svojej vlastnej náboženskej tradície.
Predpoklady tohto prístupu autor

rozvinul v rámci svojej dlhoročnej
angažovanosti v medzináboženskom dialógu tak na národnej ako
i medzinárodnej úrovni, kde spoznal
tak možnosti ako aj hranice dialógu
odlišných náboženstiev.
Preto túto knihu považujem za
zodpovedne spracovanú a potenciálne prínosnú aj pre prostredie SR,
kde zatiaľ nie je stretanie stúpencov
týchto troch náboženstiev každodennou skúsenosťou. Asi práve
preto tu na jednej strane chýba širšia
pozitívna skúsenosť možnej koexistencie ale na druhej strane existujúci
stav ponúka šancu kladne predznamenať budúci vývoj, ktorý tak či tak
nastúpi. Preto odporúčam prácu
prof. K.W. Troegera na preklad
a publikovanie v slovenskom jazyku.
Doc. ThDr. Albín MASARIK, PhD.
Katedra teológie a katechetiky
PF UMB v Banskej Bystrici

Tradícia spravodlivej vojny: Teória alebo teórie?
Ivan KONIAR, Tradícia spravodlivej vojny: Teória alebo
teórie?, Ružomberok, Verbum, 2011, 237 s. ISBN 978-808084-746-3.
Tradícia spravodlivej vojny predstavuje alternatívu voči politickému
realizmu (Realpolitik), ktorý odmieta aplikovať etické kritériá na
použitie vojenskej sily a voči pacifizmu, ktorý považuje každú vojnu
za morálne nelegitímnu. Politický
realizmus reprezentujú myslitelia
ako Nicollò Machievalli, Thomas

Hobbes, alebo E. H. Carr a (kresťanský) pacifizmus je zastúpený
najmä teológmi a stúpencami tzv.
„mierových cirkví“, možno najvýraznejšie Johnom Howardom Yoderom. Ranná cirkev bola prevažne,
avšak nie uniformne, pacifistická.
V štvrtom storočí sa po prvýkrát
politicky slobodná cirkev mohla za292
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čať serióznejšie zaoberať otázkami
kresťanskej zodpovednosti k svetským inštitúciám a v tomto historickom kontexte sa rodí, najmä zásluhou Sv. Augustína, tradícia
spravodlivej vojny. Počas nasledujúcich storočí až dodnes, tvorila táto
tradícia pre väčšinu
kresťanov základný
rámec pre morálne
uvažovanie o vojne.
Ivan
Koniar,
politológ pôsobiaci na
Katolíckej univerzite
v Ružomberku, nás
prostredníctvom svojej monografie Tradícia spravodlivej vojny: Teória alebo teórie? uvádza do tradície spravodlivej (morálne zdôvodnenej) vojny
komparáciou „teórií“ významných
mysliteľov, ktorí svojim dielom
prispeli k vzniku a vývoju predmetnej tradície. Cieľom autora je poukázať na komplexitu a rôznorodosť myslenia o spravodlivej vojne,
z čoho podľa neho vyplýva, že
„akékoľvek pokusy o zdôvodnenie
vojny, ktoré sa odvolávajú na všeobecnú teóriu spravodlivej vojny
môžu byť značne zavádzajúce a nepresné“. V súlade s hlavnou tézou
svojej práce sa autor sústreďuje
hlavne na podčiarknutie rozdielností
a rozporov medzi jednotlivými „teóriami“, čo môže u čitateľa vyvolať
dojem, že žiadna vojna nemôže byť
morálne zdôvodnená apelovaním na
normatívne princípy, z ktorých pozostáva tradícia spravodlivej vojny.
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Tradícia je však dostatočne koherentná – najmä v juxtapozícii s vyššie zmienenými alternatívnymi prístupmi, a súčasne plastická – ak
k nej nepristupujeme z pohľadu
striktnej deontológie, aby nám poslúžila ako múdry
sprievodca pri morálnom uvažovaní o vojne.
Kniha je rozdelená
do šiestich hlavných
kapitol – prvé štyri
ponúkajú analytický
rozbor myslenia významných klasických
(Augustín, Akvinský,
Vitoria, Suárez, Gentili, Grotius, Vattel)
a súčasnejších (Ramsey, Walzer, Childress, O’Brien,
Phillips, Johnson, Orendt) teoretikov spravodlivej vojny, ako i dôležitého Pastierskeho listu Konferencie katolíckých biskupov USA The
Challenge of Peace: God's Promise
and Our Response.
Zvyšné dve kapitoly sa zaoberajú konkrétnymi kritériami spravodlivej vojny, ktoré štandardne radíme do dvoch kategórií: jus ad bellum (autorita, spravodlivá príčina,
správny úmysel, posledná možnosť,
pravdepodobnosť úspechu, proporcionalita) a jus in bello (proporcionalita, diskriminácia). Najväčší
priestor právom patrí mysleniu
Augustína, ktorý je všeobecne považovaný za hlavného „architekta“
koncepcie spravodlivej vojny.
Najmenej päť dôvodov robia
z Koniarovej monografie pozoru-
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hodné dielo: informovaná selekcia
reprezentatívnych teoretikov spravodlivej vojny, autorova schopnosť
čítania ich prác s porozumením,
vhodne zvolená metóda komparatívneho prístupu, vlastné zhodnotenie konvergujúcich a divergujúcich aspektov jednotlivých teórií
a vysoko kultivovaný jazykový
prejav. Napriek tomu, že s niektorými výkladmi autora je pochopiteľne možno polemizovať (napr.
tvrdením o Augustínovej „pesimistickej antropológii“ a z nej vyplývajúcich úvah o politike), v publikácii sa nestretávame so žiadnou
závažnou dezinterpretáciou diela
vybraných teoretikov. Autor pristupuje zvlášť opatrne a precízne
k ich dielam a prináša jasnosť do
skúmanej problematiky.
Je pravdou, že vojna bola od počiatku väčšinou záležitosťou mužov, ktorí v nej bojovali a o nej aj
písali, avšak v súčasnosti už nie je
možné ignorovať skúsenosť a prínos žien pre túto tradíciu. Ak by sa
autor zameral na analýzu diela aspoň jednej významnej teoretičky zaoberajúcej sa tradíciou spravodlivej
vojny, hodnotnú monografiu by to
ešte posilnilo. Jednou z nich je napríklad Jean Bethke Elshtainová,
ktorú autor vo svojej monografii
zmieňuje, avšak bližšie sa jej prácou
nezaoberá. Elshtainová ponúka provokatívnu perspektívu a v súvislosti
s ňou možnosť bližšieho zamyslenia
sa napríklad nad vzťahom verejnej

a súkromnej sféry a postavenia žien
a mužov v nich, globálnej vojne
proti terorizmu a najmä kazuistikou
ako špecifickej forme praktického
uvažovania o morálnom probléme
vojny.
Recenzovaná monografia predstavuje dôležitý prínos nielen pre
politické vedy, ale i pre kresťanskú
teológiu a etiku a prispieva k zaplneniu medzery v slovenskom akademickom bádaní o pretrvávajúcej
a aktuálnej tradícii spravodlivej
vojny. Hoci cieľom autora nebolo
prispieť k ďalšiemu rozvoju samotnej tradície alebo ponúknuť
zásadne nové interpretácie prác
analyzovaných teoretikov, vedeckým a súčasne zrozumiteľným spôsobom približuje prehľad ich myslenia slovenskému čitateľovi.
Vojna patrí medzi podstatné
témy v oblasti kresťanského morálneho uvažovania, avšak v našom
geografickom priestore – v akademickej i cirkevnej obci – trpíme
nedostatkom serióznejšej reflexie
a dialógu o tom, kedy a ako použiť
vojenskú silu, aby jej použitie čo
najviac aproximovalo etický ideál
spravodlivosti. Stále čakáme na
Reinholda Niebuhra, ktorý by nám
jasnejšie ukázal, ako je kresťanská
viera relevantnou pre sociálny a politický život. Toto nie je otázka,
ktorou by sa Ivan Koniar vo svojej
monografii priamo zaoberal, napriek tomu tí, ktorých zaujíma, nájdu v jeho diele dobrého spoločníka.
Ľubomír Martin ONDRÁŠEK
The University of Chicago
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Luther a milovaná komunita: Cesta pre kresťanskú
teológiu v post-kresťanskom svete
Paul R. HINLICKY, Luther a milovaná komunita: Cesta pre
kresťanskú teológiu v post-kresťanskom svete, Lutherova
společnost, 2014, 316 strán, ISBN 978-80-90445-3-2. Preložil
Michal Valčo.
Publikácia je prekladom anglického
originálu: Paul R. Hinlicky, Luther
and the Beloved Community: A Path for
Christian Theology
after
Christendom.
Eerdmans, 2010. Je
dielom z oblasti tzv.
kritickej dogmatiky,
ktorá nie je len opakovaním cirkevného
vierovyznania,
ale
skúma aj alternatívne
možnosti vývoja historickej
teológie
a uplatnenie kresťanskej systematickej teológie v súčasnosti. (Slová v podnadpise o „postkresťanskom svete – after Christendom“ naznačuje autorovo hodnotenie situácie, v ktorej sa nachádza
západné kresťanstvo.) V nadpise
použitý pojem „Milovaná Komunita“, ktorý nie je v slovenskom
prostredí známy, je vysvetlený
v prekladateľovom predhovore. Ide
o označenie, pod ktorým informovaný americký čitateľ rozumie ideál
osobnej identity definovanej vzhľadom na prostredie v ktorom človek
žije. Hľadanie osobného naplnenia
podľa tohto ideálu je „…hľadaním
spoločenstva, v ktorom sa osobnosť
zapája do občianskych asociácií…“
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(Casey Nelson Blake: Beloved
Community). Zároveň platí, ako
zdôrazňuje autor, že
„Milovaná Komunita
… prevyšuje kresťanstvo“ (s. 103) a pôvodne ide o označenie
Svätej Trojice (s.
121). Nadpis nás teda
uvádza priamo do
stredu otázky vzťahu
historickej
teológie
(Luther) k spoločenským
problémom
súčasnosti („Milovaná
Komunita“). Pritom
autor vidí problém moderného
kresťanstva ako „…dvojité odpadnutie, nielen od individuálneho
kresťanského učeníctva, ale aj od
členstva v svätej komunite.“
(s. 117). Možnosť „krédovej viery
dnes“ (s. 52) autor skúma na Lutherovej teológii, predovšetkým jeho
kristológii. Okrem toho kniha „implicitne aj explicitne“ nabáda
k „podvráteniu klasickej metafyziky“ (s. 131).
Dielo sa v súčasnosti dosť zriedkavým spôsobom pokúša aplikovať
historické kresťanské doktríny na
súčasnosť bez ich psychologického
alebo postmodernistického vyprázdnenia. Autor odmieta „ovládnutie“
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Božieho slova teológiou/kázaním:
„…ekonomické rozlišovanie medzi
Slovom Božím ako literou, ktorá zabíja a Duchom, ktorý oživuje … je
funkciou vychádzania/misie od
Otca božského slova a jeho Ducha
do sveta“ (s. 102). Autor „zaľudnil“
svoje dielo mnohými postavami
z dejín teológie a filozofie, a tak sa
čitateľ stáva účasťou trvajúceho
dialógu nielen medzi teologickými
pozíciami ale aj medzi vierou
a skepsou, kresťanstvom a ateizmom.
Kniha má dve časti: (1) „Lutherova teológia založená na kréde“
a (2) „Bádania v teologickej antropológii“. V prvej časti autor formuluje problém v rozpore medzi individualizmom moderného chápania
náboženskej skúsenosti a jej komunitným vyjadrením u Pavla, ako na
to upozornil filozof Josiah Royce.
Myšlienky Roycea a Williama
Jamesa používa ako podklad pre
svoj cieľ „…ako vymedziť otázku
o kresťanskej viere dnes“(s. 37–38).
Autor začína prvú kapitolu
slovami: „Túto knihu som napísal
s cieľom sprístupniť dogmatické
myšlienky Martina Luthera ako
zdroj pre súčasnú kresťanskú teológiu v euro-americkej civilizácii“
(s. 22). Kniha nechce „…odporúčať
Luthera ako Sonderweg, ale ako
ekumenický zdroj pre dnešnú rekonštrukciu na sklonku dní amerického impéria“. (s. 103)
V druhej, tretej a štvrtej kapitole
(v prvej časti) sa stretávame s tromi
fundamentálnymi teologickými rozdeleniami, ktoré sú hĺbkovým pod-

ložím súčasnej atomizácie západnej
spoločnosti: (1) oddelenie božskej
a ľudskej prirodzenosti v Kristovi,
(2) oddeľujúca interpretácia Kristovej obete ako ekonomickej transakcie, (3) strnulé aplikovanie dialektiky zákona a evanjelia bez odkazu
na prácu božského Ducha.
Druhá časť sa venuje skúmaniu
tých otázok teologickej antropológie, ktoré sa vzťahujú k možnostiam
prekonať rozdelenia pomenované
v prvej časti. Najprv („Somatické
ja, extatické ja, Luther o theonómii“
– kap. 5) sa venuje problému možnosti/schopnosti ľudského „ja“ rozhodovať sa a túžiť po nadprirodzenej existencii. V tejto súvislosti
nanovo analyzuje interpretačné
spletitosti Lutherovho diela De
servo arbitrio a navrhuje naratívne
riešenie. Dochádza k spojeniu „extatického ja“ s Kristom – subjekt
koná „v Kristovi“. Ďalšia kapitola
(„Vykúpenie tela“ – kap. 6) sa venuje teológii manželského zväzku
a nevyhýba sa ani otázke homosexuálnych zväzkov. V siedmej
kapitole („Nové, staré a iné perspektívy na Pavla [Augustína a Luthera]“) autor účinne kritizuje ešte
stále diskutovanú „novú perspektívu“. V kapitole vystupujú všetky
dôležité postavy diskusie od Dunna
po Wrighta. Autor sa s uznaním vyjadruje na adresu nového skúmania,
ale s Käsemannom odmieta vzdať
„morálne bremeno jednotlivca“
(s. 205), ktoré je potrebné riešiť
zároveň s jeho vzťahom k Milovanej Komunite. Ôsma kapitola
(„Communio: Lutherova zabudnutá
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ekleziológia“) pojednáva o problematike vzťahu Luthera, luteranizmu a rímskokatolíckej cirkvi.
Diskutuje o možnosti „katolíckeho
Luthera“, ktorý nie je považovaný
za arciheretika, ale za učiteľa celej
cirkvi. V prijatí Lutherovej ekleziológie z katolíckej strany vidí autor
nádej na ekumenické zjednotenie
cirkvi. Deviata kapitola („Utrpenie
a konanie v Kristu: politická teológia v medziobdobí tejto časnoti“) sa
zaoberá problémom politickej angažovanosti kresťana. Vyrovnáva sa
s problémom marxistickej kritiky
kresťanstva a obzvlášť obvinenia
Luthera z pasivity voči spoločenským (ne)poriadkom. Na konkrétnych príkladoch ukazuje možnosti
kresťanskej angažovanosti v prospech spoločnosti – Milovanej
Komunity. V závere („Čo mal Lut-

her na mysli pod theologia crucis
[teológia kríža]“) sa autor ešte venuje vážnym problémom utrpenia,
teodicey, feministickej interpretácii
evanjelia alebo postliberálnemu kultúrnolingvistickému hermeneutickému modelu.
Pri každej téme autor nachádza
možnosti takej interpretácie Lutherovej teológie, ktorá umožňuje prekonanie
rozdelení
uvedených
v prvej časti a teologické zjednotenie v prospech „Milovanej Komunity“.
Záverom treba povedať, že Luther predstavený autorom je aktuálny
ako je vždy aktuálna večnosť a teologicko-filozofické otázky s ňou
spojené. Zároveň je to Luther,
ktorého treba „vedieť správne čítať“
v kontexte otázok, na ktoré odpovedal a v kontexte celej jeho teológie.
Doc. ThDr. Pavel HANES, PhD.
Katedra teológie a katechetiky
PF UMB v Banskej Bystrici

Budúcnosť slovenského protestantizmu
Ondrej GARAJ, Budúcnosť slovenského protestantizmu,
Evanjelická aliancia v Slovenskej republike, 2014, 128 strán,
ISBN: 978-80-971554-3-8
Kniha od autora, ktorý roky úspešne
pôsobí v „misijnom teréne“ (ako vedúci v misijnej organizácii Ježiš pre
každého) je súborom článkov na aktuálne témy súčasnej protestantskej
scény, z ktorých niektoré boli už
prv publikované, niektoré odzneli
ako prednášky na konferenciách.
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Deväť kapitôl ponúka kritické
a veľmi aktuálne úvahy o formách
cirkevnej práce, postavení cirkvi
v postmodernej kultúre, potrebe
a možnostiach obnovenia protestantských cirkví, o princípoch
inter-religiózneho dialógu alebo význame práce v živote kresťana.
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Úvodný článok o dejinách evanjelickej aliancie na Slovensku napísal Mgr. Michal Hreško, farár ev.
a.v. cirkvi.
Rôznorodosť tém spája ústredná
myšlienka neutešenosti stavu stagnácie, v ktorej sa protestantské cirkvi a denominácie
podľa autora nachádzajú a jeho návrhy
na nápravu. Zdá sa, že
najlepšie túto ťaživú
situáciu vystihuje pojem „kríza“, o ktorej
pojednáva hneď autorov prvý článok s nadpisom
„Ak
chce
cirkev iné výsledky,
musí inak pracovať“.
Vážnosť problému inštitucionálnej cirkvi
snáď najkritickejšie vykresľuje
piata časť s názvom „Sú reformované
cirkvi
reformovateľné?“.
Okrem iného sa zaoberá formalizmom, ritualizmom a možnosťami
toho, čo autor nazýva disentom
v rámci inštitucionálnej cirkvi.
V tejto situácii je tu „aktuálna potreba zásadnej reformácie“ (posledný článok), no keďže sa viacero
autorom vymenovaných prístupov
k obnove cirkvi ukázalo ako neúčinných, netreba ľutovať, ak sa nefunkčné časti cirkvi ako „suché ratolesti“ oblámu, aby dostali priestor
živé orgány cirkvi. Autor ich vidí
obzvlášť v obdarovaných jednotlivcoch, ktorí „vyčnievajú z radu“ a sú
Božím darom pre cirkev a jej budúcnosť. Príčina úpadku je podľa
autora ponajviac vo vedení cirkvi,

ktoré nezodpovená aktuálnemu
stavu kultúry a spoločnosti.
Kniha obsahuje aj niekoľko tém
dôležitých pre každodenný kresťanský život. Uvediem dve, ktoré považujem za najvýznamnejšie: v siedmej kapitole sa autor zaoberá problémom
svedomia
a viny z hľadiska postavenia človeka pred
Bohom. Podáva niekoľko dôležitých téz
o formovaní svedomia
v rôznych kultúrach,
ktoré sa dnes stretávajú aj pri evanjelizácii je potrebné brať
ich do úvahy, ak
chceme osloviť moderných ľudí v ich
svedomí.
Druhou
podobnou témou je kresťanský
vzťah k práci, ktorý je výrazom
skutočnosti, že človek je obrazom
Božím. Stručne sú tu preberané aj
súvisiace problémy deľby práce,
prepracovanosti,
či
nezamestnanosti.
Misiologický rozmer knihy sa
prejavuje v témach o súčasnej koexistencii plurality kultúr, dialógu
veriacich s neveriacimi, implikáciách štatistických čísiel zo sčítania
ľudu z r. 2011, o evanjeliu pre relatívne dobre zabezpečených ľudí ap.
Štvrtá kapitola s názvom „Odpovede cirkvi na výzvy postmoderny“
na šestnástich stranách hovorí
o znakoch postmoderny a krátko
charakterizuje tri modely kresťanskej odpovede na ňu („Jesus'
Freaks“, „Willow Creek Communi298
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ty Church“ a „Emerging Church“).
Kapitola piata s názvom „Evanjelizácia na postmodernom Slovensku“
veľmi kriticky pojednáva o misijných aktivitách protestantov a dochádza k nelichotivému záveru, že
kresťanstvo síce bude na Slovensku
naďalej pokračovať, ale Boh bude
„používať iných a iné spôsoby,
ako sú tie naše“.
Čitateľa treba upozorniť, že autor občas charakterizuje vedúcich
cirkví nelichotivými slovami („duchovne impotentní lídri“, „neschopnosť vedenia cirkvi“, alebo
„cirkev ako egoistický náboženský
spolok“, či „muzeálna spoločnosť“).
Knihe by bolo prospelo, keby sa
autor vyjadroval sebakritickejšie
a niektoré zriedkavejšie používané
teologické, kulturologické a filozofické pojmy sprístupnil uvedením
príkladov a alternatívnych názorov.
(Napr. čo má na mysli pod pojmom

„exploratory preaching“ a ako sa
líši od častejšie používaného pojmu
„expository preaching“) Upozornenie pod nadpisom tretej kapitoly, že
„tento text je v niektorých častiach
len tézovitý“ by mohlo byť v podnadpise celej knihy. Čitateľ nadobúda celkový dojem, že autor je z inštitucionálnej cirkvi sklamaný a nedáva jej prakticky žiadnu nádej, ak
sa neuskutočnia reformy, ktoré často charakterizuje heslovito a v priveľmi stručných vyhláseniach.
Napriek uvedeným negatívam
považujem knihu za užitočnú svojím „bezobalovým“ prístupom
a provokatívnosťou, ktorá, dúfajme,
povedie k ďalšiemu skúmaniu nastolených otázok možno práve čítaním autorových prameňov, ktoré sú
uvedené na konci knihy. Nemusíme
s autorovými názormi súhlasiť, ale
určite po prečítaní neostaneme
k jeho témam ľahostajní.
Doc. ThDr. Pavel HANES, PhD.

K metodológii komparatívnych štúdií v náboženskej
výchove (Prípad Anglicka a Nórska)
Oddrun M. H. BRÅTEN: Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education, A Study of England and
Norway. Waxmann, Münster/New York/ München/Berlin,
2013. 233 s. ISBN 978-3-8309-2887-4.
Rastúci tlak na multikultúrnosť
a multi-religióznosť
národných
vzdelávacích systémov predstavuje
pre výučbu náboženskej výchovy
novú výzvu. Z medzinárodného
hľadiska je nevyhnutné vypracovať
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systematický prístup zameraný na
identifikáciu a reflexiu aktuálnych
potrieb náboženskej výchovy v národných vzdelávacích kontextoch.
Nórska autorka O. M. H. Bråten
na túto výzvu reaguje vo svojej
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monografii (pôvodnej dizertačnej
práci) s názvom Towards a Methodology for Comparative Studies in
Religious Education (A Study of
England and Norway). Jej prvý
zámerom bolo zistiť, popísať a porovnať tzv. národné
imaginaries
(‘prístupy’) dvoch krajín
(Anglicka a Nórska),
konkrétne ich „vzťah
k alternatíve multináboženského prístupu k náboženskej výchove v ich štátnych
školách“ (str. 207).
Porovnanie s Anglickom bolo podnietené
osobným
záujmom
o pochopenie kontextu náboženskej výchovy v tejto
krajine. Autorkina snaha o rozpracovanie systematického prístupu
k porovnávacej metodológii „ju priviedla k miestu, ktoré na začiatku
svojho výskumu nemohla predvídať
ani si predstaviť“ (str. 209), a ktoré
sa stalo „kľúčovým prvkom“ jej štúdie (str. 208). Ide o možnosť špecifickej kombinácie porovnávacích
prístupov – tzv. „všeobecného
modelu pre porovnávacie štúdie
v náboženskej výchove“ (str. 194).
Je zaujímavé sledovať proces,
akým Bråten odvíja svoju metodológiu. Vychádzajúc z prehľadu
predchádzajúcich výskumov a teoretických prístupov (opísaných
v kapitole 1) sa Bråten rozhodla
inovatívne použiť zvláštnu kombináciu dvoch výskumných prístupov.
V prvom z nich najskôr aplikuje

myšlienku troch dimenzií nevyhnutných pre svoju komparáciu:
nadnárodnej, národnej a nižšej
procesuálnej úrovne. Formálne
nadnárodné procesy sa vzťahujú na
medzinárodnú vzdelávaciu politiku;
neformálne zase na
javy spojené so sekularizáciou, pluralizáciou a globalizáciou.
Tieto rozmery prenikajú do všetkých
kapitol jej knihy.
Druhý
prístup,
charakterizovaný
v kapitolách 2–8, reflektuje
myšlienku
štyroch úrovní kurikula náboženskej výchovy (celospoločenskej, inštitucionálnej, vyučovacej –
procesy v triede a skúsenostnej –
procesy v žiakovi). Na celospoločenskej úrovni sa Bråten zamerala
konkrétne na úlohu akademických
disciplín vo vývoji multináboženských prístupov k náboženskej výchove a na analýzu dvoch významných legislatívnych dokumentov,
dominujúcich v akademických
debatách. Na inštitucionálnej úrovni
porovnávala príslušné zákony s kurikulom oboch krajiín. Komparáciu
na úrovni vyučovania náboženstva
a osobných skúseností jednotlivých
žiakov uskutočnila prostredníctvom
skúmania názorov učiteľov náboženskej výchovy a jej žiakov na
rôzne témy patriace do tohto vyučovacieho predmetu. V 5. kapitole sa
Bråten použitím konceptov ako
civil enculturation (občianska en300
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kulturácia) a national imaginaries
snažila napojiť zistené údaje z výskumu na všeobecný metodologický
rámec.
Kombinácia oboch prístupov
umožnila Bråten vyhnúť sa nezáživnému lineárnemu prístupu
alebo tradičnej hierarchickej klasifikácii
vzájomných
vzťahov.
Výsledkom je vznik unikátneho
schematického modelu metodológie
výskumu v náboženskej výchove.
Oceňujem
sebareflexiu,
ktorú
Bråten zakomponovala do svojej
monografie, keď otvorene komentovala silné a slabé stránky svojej
metodológie, jej obmedzenia, rovnako ako svoje návrhy budúceho
vývoja tejto metodológie komparácie „rôznych národných štýlov“
a inkluzívneho prístupu k náboženskej výchove a ku „konštrukcii
inakosti” (str. 209).
Výsledky zberu výskumných dát
sú podnetné. Pozitívnou stránkou
publikácie je aj jasná logická postupnosť a argumentácia v prospech
použitej metodológie, za čo autorka
získala aj mimoriadne ocenenie
kvalitného študentského výskumu
v akademickom roku 2009/2010 na
University of Warwick v Anglicku.
Na druhej strane spôsob formulovania v celej publikácii odráža fakt, že
ide o doktorandskú prácu. Autorka
viackrát používa ťažkopádne detailné popisy jednotlivých výskumných

procedúr, tiež častejšie svoje závery
na rôznych úrovniach opakuje a zdĺhavo prechádza od konkrétnych
údajov k všeobecným záverom.
Osobne mi v práci Bråten chýbajú zmienky o vplyve katechézy
a rodinnej výchovy na utváranie vedomostí z oblasti náboženskej výchovy a postojov detí a mládeže.
Pokiaľ by ich autorka bola brala do
úvahy, mohli zmeniť dynamiku
vzťahov v jej modeli na úrovni vyučovania v triede a na experienciálnej úrovni. Vytvárajú dojem, ako by
boli umiestnené v akomsi pomyselnom ‘vzduchoprázdne’. Tiež chýbajú základné štatistické údaje
o rozvoji religiozity v populáciach
oboch krajín (napr. podľa sčítania
obyvateľstva) a určitý historický
vhľad, ktoré by poskytli kvalitnejší
obraz o zázemí
vyučovania
náboženskej výchovy v nich.
Na záver však možno konštatovať, že cieľ, ktorý si autorka práce
O. M. H. Bråten stanovila, a teda
vytvoriť metodologický model
komparácie výskumov, bol v práci
naplnený a možno ho dokonca pokladať za určitý všeobecný rámec
komparatívnych výskumov v náboženskej výchovy (uplatniteľný napr.
aj v strednej Európe). Práve tento
holistický prístup k výskumom
v náboženskej výchove možno považovať za hlavný prínos tejto
monografie.
Doc. PaedDr. Dana HANESOVÁ, PhD.
Katedra teológie a katechetiky
PF UMB v Banskej Bystrici
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