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Na úvod
V tomto čísle nášho časopisu, ktorý sa práve čitateľom dostáva do rúk, sa nachádzajú
nasledovné príspevky:
Doc. Masarik skúma predpoklady napomínania v cirkvi na základe podnetov a inštrukcií, ktoré podáva 1. Timoteovi. Hoci to nie je komplexný novozákonný pohľad
na danú tému, vyzdvihuje dôležité momenty, ktoré sa týkajú nie len napomínaných
osôb, ale aj napomínajúcich a aj samotného procesu napomínania. Súčasný stav kresťanských cirkví si vyžaduje, aby sa tomuto tematickému okruhu venovala výraznejšia
pozornosť – ako biblické východisko pre pastoračné prístupy.
Prof. Hanes prispel s témou, ktorá má význam aj v cirkevnom, ale aj v sekulárnom
prostredí. Pod subsidiaritou môžeme rozumieť rešpektovanie právomocí organizačne
nižších úrovní riadenia. Predložená štúdia si všíma aplikáciu idey subsidiarity v politickej teórii a dokumentoch EÚ. Historické korene subsidiarity nachádza v cirkevných dokumentoch a v cirkevnej praxi. Pozornosť venuje aj problému delenia moci
a napokon aj teológii subsidiarity.
Druhý príspevok doc. Masarika má nadpis Marxistický vplyv na kresťanský postoj
k práci. V ateistickom prostredí predošlého spoločenského systému sa kresťania výrazne snažili o udržanie postojov viery. Napriek tomu toto prostredie deformačne
vplývalo na viaceré aspekty, ktoré ovplyvňovali kresťanský postoj k práci – napríklad
zaradenie na pracovné miesta, ktoré sa reálne nepodieľali na tvorbe hodnôt a z nároku
na prácu urobili prakticky len nárok na mzdu – bez vzťahu k tvorbe hodnôt. Autor sa
pokúša pomenovať viaceré deformačné vplyvy, ktoré sa kresťanom dostávali pod
kožu bez toho, aby si uvedomovali, že nezodpovedajú kresťanskému postoju k práci.
Prof. Peres čitateľovi ponúka spomienku na svetoznámeho švajčiarského profesora
Ulricha Luza, významného novozákonníka, ktorý zomrel 13.10.2019. V tomto nekrológu je poznať, že prof. Peres mal dlhodobý blízky vedecký i priateľský vzťah so
zosnulým a jeho vedeckú cestu približuje pútavým spôsobom.
Poslednú časť v tomto čísle predstavuje recenzia z pera prof. Procházku, v ktorej nám
predstavuje v nemčine publikovanú prácu významného slovenského katolíckeho teológa, prof. Antona Tyrola: Das Wort ist Schrift geworden. Inspiration und Wahrheit
der heiligen Schrift.

Od roku 2020 čaká náš časopis významná zmena – kvôli lepšej dostupnosti bude
publikovaný v elektronickej verzii a upúšťame od jeho tlačenej verzie. To preto, lebo
pozorujeme, že najviac ohlasov máme na tie publikačné výstupy, ktoré sú voľne prístupné v elektronickom prostredí. Tým sa k nášmu časopisu dostanú nie len jeho pravidelní čitatelia, ale aj ďalší čitatelia, ktorí doteraz náš časopis nemali v rukách.
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1Tim a napomínanie v cirkvi
Albín MASARIK
Abstrakt
Ak je kresťanská existencia určovaná nasledovaním Krista, potom sa musí vyrovnávať aj s javmi a momentami, ktoré nepatria ku kresťanskej existencii, deformujú osobnú zbožnosť jednotlivca a niektoré z nich aj ohrozujú smerovanie alebo jednotu
života v spoločenstve cirkvi. Preto je jednou z dôležitých úloh v cirkvi aj napomínanie. 1Tim podáva niektoré charakteristiky osôb, ktoré majú byť napomínané, ale aj
charakteristiky napomínajúcich ako aj podnety pre možnosti a proces napomínania.
Kľúčové slová: napomínanie, charakteristiky napomínaných, charakteristiky napomínajúcich, proces napomínania

Abstract
If Christian existence is defined by the manner one follows Christ then the believer
must also cope with phenomena that do not belong to Christian life because they
distort the personal spirituality of the individual and may even endanger the direction
or unity of life in the Church community. Therefore, exhortation has an important
place in the Church. First Timothy gives some characteristics of the persons who are
to be exhorted, but also the characteristics of the exhorters, as well as the incentives
for the possibility and process of the exhortation.
Key words: exhortation, admonishment.

Úvod
Vieroučný zápas je pretrvávajúca úloha cirkvi v dejinách. Je pravdepodobné, že
cirkev v našej dobe zápasí a bude zápasiť s inými myšlienkovými pokušeniami, ako
v apoštolskej a poapoštolskej dobe. Priebežne je konfrontovaná s hľadaním a často aj
s pokusmi o interpretáciu, ktoré nezodpovedajú Písmu. Preto takéto pokusy nemajú
dostať miesto v živote cirkvi. Evanjelikálne cirkvi potrebujú tejto téme venovať
zvýšenú pozornosť, najmä preto, lebo pre svoje chápanie všeobecného kňazstva
a cirkvi, vytvárajú významný priestor pre službu laických pracovníkov. Baptistická
prax s jej konceptom slobody svedomia, sa snaží o to, aby nikto nebol tlačený veriť
a praktizovať niečo, k čomu nedospel na základe štúdia Písma. Zneužitím tohto
pozitívneho zámeru však v cirkevnej praxi vzniká priestor pre individualizmus
a svojvoľnosť. Ak pôvodný zámer chráni výsledky poctivého štúdia Písma, tak dnes
7
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tento historický dôraz niektorí jednotlivci zneužívajú na obhajobu predstavy, akoby
si jednotlivec mohol ľubovoľne poskladať svoje obsahy viery. Ale to, prirodzene, nie
je súčasť učenia žiadnej cirkvi.
Neraz môžeme pozorovať, ako ľahko v niektorých zboroch získavajú vplyv
ľudia, ktorým podobne ako v 1Tim 1,3.7 chýba hlboké porozumenie biblických súvislostí a cieľa (Boží plán spásy 1Tim 1,4). Laici, ktorí sa zapájajú do služby, sa častejšie negatívne vymedzujú voči teologickým dôrazom iných cirkví, ale len zriedkavejšie prejavujú komplexnejšie vnímanie rozvinutej štruktúry biblickej teológie. Nadchnú sa pre niektoré koncepty a pritom nemajú nástroje na komplexné zhodnotenie
dosahov týchto konceptov na život cirkvi a jej vernosť voči Písmu.
V takých prípadoch je potrebné zvažovať, čo pre cirkev dnes znamenajú poverenia, podľa ktorých mal Timotej napomínať a obmedzovať niektoré vplyvy na miestny cirkevný zbor a súčasne aj hľadať, ako sa majú realizovať v dnešných kultúrnych
podmienkach a v cirkevno-právnom modeli, v ktorom dané spoločenstvo pôsobí. To
nie preto, aby sa jednotlivcom upieralo právo na ich vlastné hľadanie, ale preto, aby
cirkev ostala verná nasledovaniu Krista a jeho učeniu. To znamená, aby jednotlivci
nešli cestou, ktorú sme pozorovali už mnohokrát, že ľudia, ktorí nerešpektujú hranice
a stále chcú hľadať „hlbšie veci“ a nestačí im verné nasledovanie Krista, napokon
zblúdia od viery. Sklamú sa v prístupoch, ktoré považovali za „hlbšie“, ale nie sú
schopní vrátiť sa k predošlému spôsobu duchovného života, pretože v priebehu času
si ho znevážili. Potom pre nich neraz ostáva len úplné odpadnutie od viery, kritika
cirkvi a život bez Boha.
Hoci v 1Tim nachádzame pomerne veľa materiálu, ktorý sa týka napomínania,
nepodáva nám komplexný novozákonný obraz. Napriek tomu ho môžeme považovať
za cenný prínos pre chápanie komplexnejšej úlohy, ktorú vyjadruje 1Tes 5,141. Ako
výsledky nášho čítania 1Tim tu prinášame:
o
o
o
o

charakteristiku napomínaných osôb v 1Tim;
charakteristiku napomínajúcich osôb v 1Tim;
podnety z 1Tim pre možnosti a proces napomínania;
ďalšie ustanovenia.

Charakteristika napomínaných osôb v 1Tim
Pavol pripomína Timotejovi ich rozhovor pred jeho odchodom do Macedónska: má
napomínať niektorých aby neučili iné učenie (1,3). Pri týchto šíriteľoch iného učenia
rozpoznávajú bádatelia vplyvy, ktoré sú typické pre judaistov a gnózu. Podľa niektorých sa tu jedná o židokresťansky formovanú gnózu, podobne ako v Kol. Súčasne

1

1Tes 5,14 (Ekum): „Napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte
malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví.“
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konštatujú, že ich ešte nie je možné spájať s veľkými gnostickými systémami 2. storočia.2 V 1Tim 1,4 sa im vyčíta, že (1) vyvolávajú hádky, teda skonfliktňujú vzťahy3
a pri tom ani v prípade, že by svoje spory vyhrali, (2) neslúžia Božiemu poriadku
spásy vo viere.
Tieto sprievodné znaky vieroučných konfliktov sú v cirkvi pozorovateľné aj
dnes, hoci na inom materiáli sporov. Preto má zmysel všímať si aj vzťahový kontext
a sprievodné znaky správania jednotlivcov, ktorí sa pokúšajú presadzovať biblicky
neopodstatnené vieroučné zmeny.
V 1Tim 6,3-4 je nositeľ odlišného učenia charakterizovaný aj z hľadiska obsahových znakov jeho výpovedí a aj z perspektívy jeho osobnostných znakov.
(1) Obsahové znaky negatívne vymedzujú základné vzťahy: „nepridržiava sa
a) zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista;
b) ani učenia pravej zbožnosti,
(2) Osobnostné charakteristiky: (v.4:)
„je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi
a háda o slová.“
Táto charakteristika, podobne ako v 1Tim 1,7, ukazuje na vzťah vysokého sebahodnotenia (chcú byť učiteľmi Zákona4), a nedostatočného zvládnutia obsahu: nechápu, čo hovoria. Z nepridŕžania sa „Ježišových slov“, vyplývajú dôsledky, ktoré
popisujú v.4b-5, teda deformácie životných postojov a trenice ľudí „ktorí majú skazenú myseľ“. Text ich charakterizuje ako ľudí, ktorí „boli a sú obratí o pravdu“. Pri
tom neidentifikuje, kto to spôsobil, ale ukazuje paradoxnú pozíciu, že šíriteľ falošného učenia je nadutý (v.4) akoby mal pravdu, obhajuje to, čo má, (škriepi sa, háda sa
o slová), ale v skutočnosti je „obratý o pravdu“ (v.5). Celý tento prístup vyúsťuje do
postoja, že „nábožnosť pokladajú za zdroj zisku“. Tu už nedominuje podstata spirituality, ale osobné záujmy momentálneho významu.
Preto ich 1Tim 4:1-5 môže označiť ako pokryteckých luhárov s vypáleným znamením
na svojom svedomí. Týmto vyjadruje, že nekonajú v omyle, ale zámerne zvádzajú.
2

Tamtiež, s. 274n. Podobne aj HOLTZ, G.: Die Pastoralbriefe, THNT 13, s. 23: „Nebezpečnými falošnými učiteľmi sú gnostici, ktorí predstavujú synkretistické kresťanstvo s výrazným zdôraznením židovských prvkov. Túto gnózu nie je možné identifikovať so žiadnym
veľkým známym systémom. Najbližšie sú im falošní učitelia v Kolosách, ktorí tiež reprezentovali synkretistické, gnostické žido-kresťanstvo.“
3
PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov, s. 416
charakterizuje ἐκζήτησις ako „(plané) skúmanie, (neužitočné) hĺbanie“
4
EARLE, R. 1Timothy, s. 346 in GAEBELEIN, F.E.: Expositors Bible Commentary vol.11
na základe tejto poznámky predpokladá, že ide o judaistov.
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Gr. text to vyjadruje výrazom ἐν ὑποκρίσει, ktorý znamená „hranie úlohy, herecké
umenie, prednášanie, živý prednes, herecká činnosť“5. Tento výraz sa v NZ používa
pre pokrytectvo. Ale oni sa prezentujú ako tí, ktorým záleží na pravde (učitelia zákona
- 1Tim 1,8). Text súčasne konštatuje, že oni sami ani nie sú pôvodcami týchto vplyvov, lebo tí, ktorí odpadnú, sa (napokon) budú pridŕžať démonských náuk (v.1) a títo
falošní učitelia sa stávajú len nástrojom ich zvádzania.
Pre všetky vyššie uvedené dôvody je ich postup škodlivý a Timotej má
zastaviť ich vplyv na život zboru.

Charakteristika napomínajúcich podľa 1Tim
Autorita – vocatio externa a osobné kvality
Timotej má „napomínať niektorých ľudí“, a toto napomínanie má robiť ako osoba,
ktorá nesie zodpovednosť. V 1Tim 1:18-20 sa spomínajú proroctvá o Timotejovi. Tie
nám nie sú dostupné. Ale Pavol počíta s tým, že Timotej si ich pamätal. Môžeme
predpokladať, že nejakým spôsobom súviseli s jeho ustanovením do služby a plnili
funkciu „vocatio externa“, t.j. povolania a ustanovenia cirkvou do duchovnej práce
(1Tim 4,14). Preto sa Timotej v tejto, pre neho náročnej situácii, nenachádza len na
základe svojho rozhodnutia, ale z Božieho poverenia a s Božím súhlasom. Podobné
platí aj o biskupovi (1Tim 3,1-7). Preto je otázkou, z akej autority a prečo dnes
pracovník (alebo člen) cirkvi chce vstupovať do napomínania v rámci života zboru6.
Pri hľadaní kritérií, ktoré charakterizujú osobu, ktorá má v cirkvi napomínať,
môžeme v rámci 1Tim zohľadňovať aj požiadavky na biskupov, pretože biskupova
úloha sa mala realizovať pri vedení miestnej cirkvi a aj pri riešení vieroučných
i vzťahových napätí. Samotný pojem „episkopos“, čo sa prekladá ako biskup, v dobe
napísania listu ešte nemal obsah, ktorý sa ním spája dnes. V Sk 20,17.28 je pojem
používaný zameniteľne s pojmom „starší“. Pozoruhodné však je, že pri formulovaní
požiadaviek na biskupa, sa text nesústreďuje na jeho povinnosti, ale skôr na jeho osobnosť. Z celého radu požiadaviek, ktoré uvádza 1Tim 3, 1-7, by sme v súvislosti
kontextu napomínania mohli vyzdvihnúť tri. Musí byť (1) bezúhonný, (2) rozumný
a (3) nie bitkár.
Ad 1)Bezúhonnosť je prvou požiadavkou, ktorú si všímame (1Ti 3,2; 5,7 a 6,14). To
je neexistencia etických nedostatkov, ktoré by mu bolo možné vyčítať. V procese napomínania je táto požiadavka dôležitá kvôli tomu, aby si napomínaný napomínajúceho nezľahčil. To vecne zodpovedá imperatívu καταφρονείτω, ktorý je v 1Ti
4,12 použitý ako odmietnutie pohŕdania Timotejom kvôli jeho veku. Ale vek nie je
5
6

PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov, s. 1249
Mimo kontextu 1Tim s touto témou veľmi výrazne súvisí Ježišova kritika napomínania, keď
je človek ochotný zaoberať sa „smietkou v oku brata“ a nevidí „brvno vo vlastnom oku“
(Mt 7,3). Takéhoto človeka Ježiš nazýva pokrytcom.
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jediným faktorom, pre ktorý si časť zboru môže znižovať závažnosť napomenutí.
Túto líniu sleduje aj požiadavka, aby Timotej bojoval dobrý boj (1Tim 1,18) a požiadavka, aby bol biskup dobrej povesti aj u ľudí mimo cirkvi (1Tim 3,7), ktorá chráni
pozíciu biskupa v sociálnom prostredí. Napomínajúci, nech je to Timotej, biskup (alebo v našom kontexte aj iný duchovný pracovník cirkvi) má žiť a konať tak, aby
neposkytoval podnety pre zneváženie svojej služby. Napokon, požiadavka bezúhonnosti sa netýka len predstavených cirkvi, lebo podľa 1Tim 5:7 majú byť bezúhonné aj vdovy (ako súčasť spoločenstva cirkvi).
Ad 2) múdrosť - Druhú požiadavku na biskupa, ktorá tvorí predpoklad pre jeho službu napomínania, vyjadruje 1Tim 3,2 výrazom σώφρων, čo slovenské preklady vyjadrujú pomocou výrazov: uvážlivý (ekum), rozvážny (r.kat) a rozumný (Roh., Ecav).
Táto požiadavka je nepriamo zahrnutá aj vo výzve, aby Timotej bojoval dobrý boj7
(1Tim 1,18). Aj keď sú tu vojenské výrazy použité metaforicky a metaforika nie je
technicky presná, pomáha cítiť kontext: Timotej je postavený do zápasov, ktoré
spôsobujú bolesť a prinášajú aj straty. Nepriamo tým naznačuje, že má do služby
vstupovať s plným nasadením a s dobrou stratégiou - teda premyslenými a cielenými
postupmi, ktoré vedú k cieľu a minimalizujú zbytočné straty. Preto aj on musí postupovať s múdrosťou.
Tieto súvislosti ukazujú, že napomínanie nie je priestor na zbrklé zasahovanie
do vieroučných predstáv a záležitostí členov zboru. Nestačí, že to napomínajúci
„myslí úprimne“, pretože riešenie problému si vždy vyžaduje, aby sa dialo (nie len
citlivo, ale aj) uvážlivo, rozvážne a rozumne. Ak by biskup nezodpovedal tejto požiadavke, mohol by cirkvi škodiť vyrábaním konfliktov pri sledovaní legitímnych
cieľov.
Ad 3) nie bitkár – je tretia požiadavka, ktorú si všímame v súvislosti s napomínaním
(μὴ πλήκτης 1Tim 3,3), čo vylučuje zneužitie (fyzickej) sily. Človek, ktorý preferuje
silové riešenia, by niekedy mohol ľahšie dosiahnuť ciele. Ale poškodí život cirkvi
a jej meno v spoločnosti. Preto to Pavol formuluje protipólmi: nie bitkár, ale mierny
(ekum.; ECAV), skromný (r.kat.), prívetivý (Roh.). Má to byť človek s ústretovým
prístupom, ktorý je pripravený hľadať riešenie. Tam, kde je riešením len zastavenie
konceptu, ktorý presadzuje protistrana, sa má uplatniť jeho schopnosť učiť (1Tim
3,2), teda zrozumiteľne a účinne predostrieť dôvody pozície, ktorú v danej veci zastáva.
Tieto vlastnosti vyzdvihujeme vo vzťahu k problému napomínania v cirkvi.
Ale pozícia biskupa si vyžaduje aj všetky ostatné. Ak ich má, potom sa v jeho úrade
spája aj úradná a aj osobná autorita (kresťanskej) osobnosti.

7

Naproti tomu HOLTZ, G.: Die Pastoralbriefe, s. 51 sa domnieva, že je to preto, lebo „je tu
zvýraznená vážnosť a tvrdosť vojenskej služby, v ktorej protivník žiadnym spôsobom nesmie byť ušetrený“.
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Viera a dobré svedomie, osobné postoje napomínajúceho cirkevného pracovníka
Timotejov postup má byť spojený s „vierou a dobrým svedomím“ (1Tim 1,5.19). Pod
vierou môžeme rozumieť jeho živý vzťah s Bohom a pod dobrým svedomím také
postupy v službe, s ktorými sa môže stotožniť aj vtedy, keď ich znovu premýšľa pred
Najvyšším.
Podľa 1Tim 6,11 má Timotej zaujať správne stanovisko, ku ktorému je vyzvaný pomocou dvoch imperatívov: Prvý z nich (φεῦγε) môže v gr. znamenať aj „utekaj pred“. Znamená teda, že má robiť aktívne kroky k tomu, aby sa ho netýkali negatíva, popísané v predchádzajúcom texte v 1Tim 6,2b-10. Ale je tu aj druhý imperatív:
δίωκε. Môže znamenať aj „sledovať, sliediť resp. nasledovať, vyhľadávať, hnať sa za
niečím“ 8. Obidva tieto imperatívy majú v gr. tvar, ktorým sa vyjadruje prebiehajúci
dej. To znamená, že pred negatívnymi vplyvmi neutečie jednorazovo, ale má pred
nimi utekať stále. Podobné ale platí aj o nasledovaní pozitívnych hodnôt. To je vyjadrenie zápasu o kresťanskú existenciu. Ale Timotej (a všetci, ktorí takto chcú žiť)
v tom nie je podľa Tit 2, 11-12 sám, lebo zjavená Božia milosť vychováva kresťanov,
aby sa zriekli bezbožnosti (čo zodpovedá prvému imperatívu) a aby žili rozvážne,
spravodlivo a nábožne (čo zodpovedá druhému imperatívu 1Tim 6,11). Usporiadanie
pozitívnych hodnôt je tu zrozumtieľné: vylučujú možnosť egoistického a mamonárskeho postoja. Ak bude jeho cieľom spravodlivosť, nebude nespravodlivo nakladať
s hodnotami. Zbožnosť ho chráni pred modloslužbou (R 1,21). Viera rozvíja dôveru
v Božiu pomoc. Láska ho núti vidieť potreby tých ostatných. V tejto súvislosti je prirodzené, že potrebuje rozvíjať aj trpezlivosť, lebo je vo svojom živote závislý na
Božej pomoci a ako „Boží človek“ sa má prejavovať aj v πραϋπαθeία , t.j. jemnosť,
miernosť, tichosť, nežnosť.

Realistické očakávania v službe
Ekumenický preklad nadpisuje stať 1Tim 4,1-5 „Predpoveď odpadnutia“, lebo v posledných časoch niektorí odpadnú od viery (v.1). Tým ukazuje, že duchovný pracovník (v texte Timotej, resp. biskup) musí počítať s tým, že jeho služba je do určitej
miery vystavená „neúspechu“. Ak má Timotej obstáť vo svojej práci, musí vedieť, že
k tomu dôjde. Ale aj s týmto poznatkom musí narábať primerane. Musí zastavovať
vplyv falošných učení v zbore, aby sa minimalizovalo ohrozenie veriacich. Ale keď
dôjde k odpadnutiu niektorých, má vedieť, že je to realita, o ktorej „Duch výslovne
hovorí“ (4:1), že bude sprevádzať život cirkvi.

8

PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov, s. 362
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Podnety z 1Tim pre možnosti a proces napomínania
Z 1Tim môžeme odpozorovať nasledovné usmernenie pre proces napomínania v cirkvi. Má sa diať: (1) len v opodstatnených prípadoch; (2) s láskou; (3) s milosrdenstvom; (4) s nádejou na zmenu a (5) s aplikáciou ďalších ustanovení tam, kde sú vecne opodstatnené.

Napomínanie len v opodstatnených prípadoch
Ak cirkev neuplatní svoje disciplinárne postupy tam, kde sú opodstatnené, poškodzuje to jej život a službu. Ale rovnako negatívny vplyv môže mať aj konanie na základe
neopodstatnených obvinení. Preto má Timotej prijať obvinenie staršieho len na
základe dvoch alebo troch svedkov. (1Tim 5,19).
V tomto texte potrebujeme určiť, či pod starším máme rozumieť vekom staršieho alebo presbytera ako pozíciu v cirkvi. V dejinách výkladu môžeme nájsť zástancov obidvoch možností. 9 V prípade, že je obvinenie opodstatnené, pokarhanie sa
má podľa 1Tim 5,20 uskutočniť verejne, nie preto, aby bol vinník ponížený, ale z výchovných dôvodov: „aby aj ostatní žili v bázni.“
To znamená, že Timotej má do pastorálnych aktivít disciplinárneho charakteru vstupovať na základe zodpovedného preverenia skutočnosti. Zanedbanie tohto
ustanovenia dokáže spôsobovať veľa bolesti a horkosti aj v prípade ostatných členov
cirkvi. Obvinení jednotlivci, ktorí sa údajne previnili, nemajú po obvinení pred zborom dostatok možností pre dokázanie svojej neviny. Preto sa cirkev musí vyhýbať
škodám zo zneužitia disciplinárnych postupov.
Napomínanie s láskou
Timotej má svoju úlohu napomínania plniť tak, aby o jeho postupoch neplatilo to isté,
čo Pavol vyčítal šíriteľom nepravého učenia (hádky a bezvýznamnosť pre Boží poriadok vo viere). Práve naopak, jeho cieľom je trojako zakotvená láska:
(a) z čistého srdca, preto si musí dávať pozor na svoje motívy a spôsoby prístupov;
(b) z dobrého svedomia – teda má konať vo vnútornom súlade s kresťanskými hodnotami viery;
(c) z úprimnej viery, ktorá sa prejavuje aj vo vzťahu k Bohu a aj vo vzťahu k jeho
prostrediu služby a má byť konané tak, aby (1:6) zbor nerozbíjalo, ale naopak, aby
aj s tými, ktorých napomína, mohol tvoriť spoločenstvo viery v Krista. Preto
v 5,1-2 zdôrazňuje, že ich má napomínať ako v rodinných vzťahoch (ako otca, ako
9

Chrysostom sa domnieval, že tu ide o staršieho v zmysle veku. GORDAY, P.J.: 1 Timothy.
In: ODEN, T.C.: Ancient Christian Commentary on Scripture, NT IX, s. 204. Theodor
z Mopsuestie v tom videl ochranu presbytera ako funkcie, lebo je kvôli svojim úlohám
v cirkvi zraniteľný („For both reasons the presbyters are vulnerable to charges.“) pozri
GORDAY, P.J.: 1 Timothy. In: ODEN, T.C.: Ancient Christian Commentary on Scripture,
NT IX, s. 205
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bratov, ako matku, ako sestru) – podľa toho, v akej pozícii voči napomínanému sa
nachádza. Prečo tu uvádza v súvislosti s napomínaním tieto rodinné vzťahy? Lebo
ten, kto má za zbor zodpovednosť, nesmie pri riešení akýchkoľvek problémov zabudnúť, že pracuje s človekom. Nemôže zabúdať ani na to, že vyriešenie „problému“ za cenu poškodenia vzťahov, by nebol dobrý spôsob vedenia cirkvi. Preto
Timotejovi nastavuje veľmi dobre zrozumiteľné hranice, že s nimi má komunikovať tak, ako je vhodné v rodinných vzťahoch. Toto vymedzenie je veľmi
dobre zrozumiteľné a nepotrebuje ďalšie upresňovanie. V súvislosti s pastoráciou
mladých žien zdôrazňuje, že sa tak má diať „so všetkou mravnou čistotou“ (ἐν
πάσῃ ἁγνείᾳ). Prečo? – Kvôli tomu, že sa môžu brániť pred napomínaním „ženskými nástrojmi“? Alebo preto, aby nepodľahol pokušeniu zneužiť svoju pozíciu?

Napomínanie s milosrdenstvom
V úvodnom pozdrave 1Tim nachádzame okrem pavlovsky obvyklých „milosť a pokoj“ aj prianie milosrdenstva, pod čím môžeme rozumieť pomáhajúce zmilovanie sa
nad niekým, ako to poznáme u milosrdného Samaritána (Lk 10:30-35). Podľa niektorých autorov10 je tu milosrdenstvo spomenuté, lebo (1) Timotej mal zdravotné problémy a (2) musel sa vyrovnávať s ťažkosťami v zbore v Efeze. Ale môžeme to chápať aj tak, že (3) Timotej je človek s obmedzenými možnosťami a nevyhne sa omylom. Preto je odkázaný na Božie milosrdenstvo. Jeho osobná skúsenosť s Božím milosrdenstvom s ním a prežívanie pokoja, ktorý pochádza od Boha, vytvára predpoklad
pre to, aby aj on vedel s milosrdenstvom a pokojne vstupovať do riešenia úloh v cirkvi.

Napomínanie s nádejou na zmenu
Z koncepcie 1Tim je zrejmé, že časť 1,12-14 s odkazom na Pavlovo zlyhanie a Kristovu milosť, ktorú mu prejavil tým, že ho poveril službou, hoci Pavol sa predtým
rúhal a bol predtým prenasledovateľ a násilník, má v kontexte Timotejovho poverenia (1:3-4) zvláštny význam. Veď sám Pavol sa stal živým príkladom toho, že zmena
je možná. Timotej má takto pozerať na ľudí, s ktorými má pracovať11 a ktorých negatívny vplyv má v zbore zastaviť. To Timotejovi pomáha pochopiť, že človek môže
konať na základe nesprávneho chápania súvislostí.
Ale táto zmienka má aj ďalší význam pre korekčný proces. Pavla nedoviedli
k zmene postoja náboženské dišputy a argumentovanie, ale poznanie Krista a jeho
10

EARLE, R. 1Timothy, in GAEBELEIN, F.E.: Expositors Bible Commentary vol.11, s.
349
11
Jeho ráznosť nemôže byť len cirkevno-administratívna. Musí prejavovať, že je súčasťou
Kristovho diela, preto sa jeho postoj musí vyznačovať je to milosť nášho Pána, viera a láska
v Ježišovi Kristovi.
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milosti. Timotej na to musí myslieť pri svojej práci s ľuďmi, ktorí tiež „nerozumejú“
či „nevedia“ (1Tim 1:7). Bolo by škoda, keby v tom Timotej nevidel veľkú nádej pre
svoju prácu s odporcami v zbore v Efeze.

Ďalšie ustanovenia
Modlitba - všetko sa nedeje len v kontakte s človekom. V 1Tim 2,1-7 nachádzame
výzvu k modlitbám pomocou pojmu, ktorý v gréčtine znamená „napomínať, povzbudzovať. To znamená, že existujúci stav nie je taký, ako by mal byť. Ale list nepodáva
kritiku. Prichádza s povzbudením a pomáha im rozpoznať príležitosť k zmene. Majú
sa modliť za všetkých ľudí, „aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo
všetkej zbožnosti a dôstojnosti“. Modlitba za vrchnosť má byť jedna z foriem angažovanosti kresťanov v riešení problémov spoločnosti. Majú sa modliť, aby
vrchnosť nepôsobila podľa Prísl 28,16 („Vladár, čo stratil súdnosť, spôsobuje mnoho
útlaku“), ale aby vytvárala vhodné podmienky pre život obyvateľstva.
Veriaci sa majú modliť, aby sa v spoločnosti vytvorili predpoklady pre nerušený a pokojný život, ktorý má priestor pre nábožnosť a mravnú čistotu. Ale modlitba
za vrchnosť (králi a všetci nadriadení) neznamená na jednej strane nekritickú kolaboráciu so systémom, lebo prvé tri výrazy pre modlitbu, ktoré tu nachádzame (prosby,
modlitby, príhovorné modlitby), majú dosť priestoru pre kresťansky kritické hodnotenie existujúceho stavu, cieľov a postupov vrchnosti. Ale na druhej strane - štvrtým
výrazom (vďaky) ukazuje, že cirkev nemôže politickú moc len kritizovať. Má byť
vnímavá voči skutočnostiam, za ktoré má Bohu vyjadrovať vďaku.
Pre kontext témy napomínania (ako korigovania existujúceho stavu) 1Tim ukazuje, že Bohu nezáleží len na cirkvi samotnej, ale pozná akúsi hierarchiu hodnôt,
do ktorej patrí aj normálne a zdravo fungujúca spoločnosť a pôsobenie zdravej cirkvi
v nej. Tento koncept dokonca prezentuje ako to, čo je „dobré a príjemné pred naším
Spasiteľom, Bohom“ (v.3; podobná formulácia aj v R 12,2). Ale dobré podmienky
v spoločnosti nepredstavujú konečný cieľ. Modlitby cirkvi za vrchnosť majú
smerovať k vytváraniu podmienok pre život podľa Božej12 vôle. Boh totiž „chce“,
aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy13(1Tim 2,4). Domnievame sa,
že „pravda“ je označenie pre kresťanský spôsob života v nasledovaní Krista. Preto
poznanie pravdy znamená spoznanie jediného Boha14 a výlučného postavenia Ježiša
Krista15.
12

Spasiteľ Boh – viď aj 1Tim 1,1; 4,10; vecne bez pojmu: R 11,32. Napriek špecifickej formulácii, ktorá nemá obdobu v tzv. hlavných Pavlových listoch, je obsahovo formulovaný
v R 11,32.
13
2T 3,7 pozná aj stav, keď sa „stále učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy.“
14
Mk 12:32 dopĺňa: a okrem neho iného niet!”
15
Prostredník sa v NZ okrem nášho textu vzťahuje na Krista len v liste Hebrejom (Hb 8:6;
9,15; 12:24). Vo význame, ktorý sa neviaže na Krista, sa vyskytuje sa aj v Gal 3:19n, kde
ale tam sa vzťahuje na Mojžiša a vo v.20 na nepotrebnosť (iného) pozície prostredníka.
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Napomínanie zatvrdilých? V krajnom prípade – (a) eliminovať diskusiu o téme;
(b) eliminovať diskusiu so zatvrdilými šíriteľmi falošného učenia.
Ad a) Eliminovanie diskusie o téme
(1Tim 4,7) podáva dva imperatívy. Prvý Timotejovi prikazuje, aby sa „vyhýbal
(παραιτοῦ) bezbožným a babským bájkam“. Obsah reči falošných učiteľov je tu znevážený ako niečo, čo je typické pre klebety tých starých žien, ktoré nevedia kriticky
rozmýšľať. Preto sa má Timotej vyhýbať týmto myšlienkam a nemajú byť predmetom jeho práce. Nemá im poskytovať priestor a pozornosť, napriek tomu, že tieto témy mohli byť pre zbor zaujímavé. Aplikácia tohto príkazu v individuálnej pastorálnej
práci, si vyžaduje pastorálnu múdrosť, lebo nevhodná aplikácia tohto podnetu môže
spôsobovať škody.
Ad b) Eliminovanie diskusie so zatvrdilými šíriteľmi falošného učenia
1Tim nevstupuje do konfrontácie s falošnými učiteľmi, ale kladie dôraz na zachovávanie zvereného učenia (1Tim 6,20). Cestu do falošného učenia vidí v odpadnutí od
viery, ktoré vedie k pridŕžaniu sa „bludných duchov a náuk démonov (1Tim 4,1).
Preto aj pri zmienke o odpadnutí od viery môžeme v pastorálnych listoch vidieť dôraz
na zachovávanie zvereného učenia. Podobne sa s falošnými učeniami vyrovnáva aj
2Tim 1,14; 2,2. Tit 3,10n pripája aj vyhýbanie sa sektárovi, ktorý nereaguje na (opakované) napomínanie.

Záver
Vzájomná blízkosť kresťanov v cirkevnom spoločenstve neznamená, že ktokoľvek
môže komukoľvek čokoľvek vyčítať, zakazovať alebo prikazovať. Ale zlá skúsenosť
so všetečnosťou v rámci spoločenstva, nemôže viesť k zanedbávaniu úlohy napomínania, ktoré má korigovať postoje a smeruje k cieľom, ktoré cirkev dostala od svojho
Pána. Preto je prínosné, že sme v 1Tim mohli pozorovať charakteristiky šíriteľov falošných učení v dobe, keď Timotej pôsobil v Efeze, ale aj charakteristiky tých, ktorí
ich majú napomínať a súbor podnetov, ktoré sa týkajú procesu napomínania. Medzi
nimi má svoje miesto aj modlitba – a v krajnom prípade aj eliminovanie diskusie,
pretože niektoré témy nemali byť predmetom Timotejovej činnosti. Cirkev dnes
potrebuje hľadať efektívne spôsoby napomínania tých, ktorí sú ochotní jej načúvať
a múdrosť k aplikácii apoštolskej rady na rozlišovanie podnetov a tém, ktorým má
a ktorým nemá vytvoriť miesto vo svojom strede.
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Subsidiarita a evanjelikálna teológia
Pavel HANES

Abstrakt
Subsidiarita je často používané slovo v súčasnej politickej a sociálnej teórii. Ide o vyjadrenie snahy obmedziť totalitné sklony vlád a tých, ktorí sú na rôznych pozíciách
moci v spoločnosti. Dejiny moderného používania tohto slova poukazujú na jeho teologický pôvod v katolíckej sociálnej teórii. Tento článok skúma širší kontext a pôvod
slova v analogických ideách, ktoré sú súčasťou reformovanej teológie. Obzvlášť
Wesleyho princípy podobné subsidiarite boli účinným prostriedkom šírenia metodistického prebudenia v Anglicku 18teho storočia.
Kľúčové slová: subsidiarity, politická teória, sodiálna teória, sféry suverenity, evanjelikalizmus, metodizmus, vedenie cirkvi, malé cirkevné skupiny.

Abstract
Subsidiarity is a buzzword in the contemporary theory of political and social
relations. It is an expression of the desire to curb totalitarian leanings of governments
and of those who hold various forms of power in society. History of the modern use
of the word shows its theological origins in the Catholic social theory. This article
studies the wider context of its origins and analogical ideas that are at home in reformed theology. Notably Wesley’s use of principles similar to subsidiarity was a very
effective means of spreading Methodist revival in 18th century England.
Keywords: subsidiarity, political theory, social theory, sphere of sovereignty,
evangelicalism, Methodism, church leadership, small groups.

Úvod
V slovníku cudzích slov sa dozvieme, že subsidiarita znamená rešpektovanie právomocí organizačne nižších úrovní riadenia. Pojem pochádza z latinského subsidium
s prekladom asistencia, pomoc. V sociálnej teórii znamená, že „…správna funkcia
asociácie je pomôcť svojim členom tak, aby boli schopní pomôcť sami sebe…“ 1
1

John FINNIS Natural Law and Natural Rights, Oxford : Oxford University press, 2011,
s. 146.
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V praxi to znamená, že lokálne problémy sú riešené na najnižšej možnej úrovni organizačnej štruktúry. Napr. aktivity štátu len napomáhajú nižším organizačným jednotkám (mestu, obci, rodine) v problémoch, na ktoré nestačia. Cieľom je rozkvet spoločnosti na všetkých komunitných úrovniach, od individuálnej až po celospoločenskú. Princíp subsidiarity sa v politickej a sociálnej teórii vyskytuje spolu s pojmami
ako napríklad: decentralizácia, federácia, devolúcia moci, privatizácia, lojalita, cnosť,
slušnosť, disciplína….2 V psychológii subsidiarita súvisí so sebaúctou, sebaurčením,
vnútornou motiváciou, cieľavedomosťou a pod.
S pojmom subsidiarita sa stretávame aj v politickej teórii, ktorá stojí pri základoch Európskej únie. Princíp subsidiarity rieši vzťah národnej suverenity k európskej
integrácii a je „stavebným princípom Európskej únie. 3 Podľa preambuly Zmluvy
o Európskej únii sú zakladatelia „odhodlaní pokračovať v procese čoraz užšieho
spojenectva medzi národmi Európy, v ktorom sa v súlade s princípmi subsidiarity
prijímajú rozhodnutia čo najbližšie k občanovi.“4 K Zmluve o Ústave pre Európu je
pripojená príloha s názvom „Protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality“. Podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii sa „vykonávanie právomocí Únie
…spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality“. Zásada subsidiarity má „…priblížiť vykonávanie právomocí čo najviac k občanom“.5
Aplikácia subsidiarity v praxi znamená napr. ochrany súkromia, slobodu prejavu, podporu dobrovoľníckych organizácií a občianskych združení a pod. V európskej politickej tradícii je subsidiarita súčasťou sociálnej solidarity, ktorá našla vyjadrenie v mnohých hnutiach, ako je napr. odborové hnutie alebo dobročinné organizácie.

Historické korene idey subsidiarity
Ak toto slovo skúmame z hľadiska jeho pôvodu, zistíme, že pojem subsidiarita je
v politickej teórii a sociálnej teológii známy hlavne z katolíckej sociálnej teórie. Prvýkrát v moderných dejinách tento princíp definoval pápež Pius XI: „Je celkom určite
pravdivé a dejiny to potvrdzujú, že kvôli zmeneným podmienkam mnohé veci môžu
vykonávať už len veľké združenia, hoci sa nimi predtým zaoberali aj malé. Predsa
však musí ostať jasná veľmi dôležitá zásada v sociálnej filozofii: ak je nepovolené
odobrať jednotlivcom to, čo môžu vykonávať vlastnými silami a vlastným úsilím
2

Engin F. ISIN (ed.) Democracy, Citizenship and the Global City, London : Routledge, 2000,
s. 11.
3
Konferencia 15.-16. novembra 2018 v Bregenz.
(https://europa.eu/newsroom/events/conference-subsidiarity-building-principle-europeanunion_en 4. 9. 2019)
4
Úradný vestník Európskej únie C 326/13.
5
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010202/04A_FT(2
013)010202_SK.pdf
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a prideliť to spoločenstvu, tak je nespravodlivé preniesť na väčšiu a vyššiu spoločnosť to, čo môžu vykonávať menšie a nižšie spoločenstvá. A práve v tomto spočíva veľká ujma a zároveň rozvrat správneho usporiadania spoločnosti. Prirodzenou
náplňou akéhokoľvek zásahu samotnej spoločnosti je totiž pomôcť výpomocným
(subsidiárnym; subsidium afferre) spôsobom článkom spoločenského organizmu,
a nie zničiť ich a pohltiť.“6 Katolícka teológia vidí princíp subsidiarity zakotvený
v Božej prozreteľnosti: „Boh nechcel vyhradiť vykonávanie všetkých právomocí iba
pre seba. Každému tvoru zveruje úlohy, ktoré môže vykonávať podľa schopností
svojej prirodzenosti. Tento spôsob vládnutia má byť napodobňovaný v spoločenskom
živote. Spôsob, akým Boh riadi svet, svedčí o jeho hlbokej úcte k ľudskej slobode,
a mal by inšpirovať múdrosť tých, čo spravujú ľudské spoločenstvá. Majú sa správať
ako služobníci Božej prozreteľnosti. Princíp subsidiarity je v protive so všetkým
formami kolektivizmu. Vyznačuje hranice zasahovania zo strany štátu. Je zameraný
na zladenie vzťahov medzi jednotlivcami a spoločnosťami. Smeruje k nastoleniu
opravdivého medzinárodného poriadku.“7
Princíp podobný subsidiarite nájdeme už v Aristotelovej Politike. Nižšie spoločenské jednotky (rodina, obec) sa združujú podľa zásady sebestačnosti (αὐταρκεία)
do vyšších útvarov, kým nedosiahnu najdokonalejší sebestačný útvar, štát.8 Nižšie
útvary si pritom zachovávajú autonómiu od vyšších v oblastiach, v ktorých sú na nich
nezávislé. Zachovanie autonómie je podľa Aristotela závislé na slobodomilovnosti
tých, čo sú „prírodou slobodní“ (φύσει ἐλεύθεροι).9 Historickou realitou je, že vyššie
a silnejšie útvary zvyčajne považujú autonómiu nižších celkov za sebapoškodzujúcu
(v lepšom prípade) alebo (v horšom prípade) za nepriateľskú voči vyššiemu celku.
Toto napätie je síce možné usmerniť prostredníctvom rozumných zákonov, ale vzťah
bude vždy závislý na ochote silnejšieho spoločenského telesa obmedziť svoje možnosti ovládania slabších tak, aby rozhodovalo v prospech podriadeného s rešpektom
k jeho užšej spätosti s lokálnou realitou.
Aristoteles sa stal jednou z autorít v teológii Tomáša Akvinského, ktorý v 13.
st. položil základy katolíckej teórie prirodzeného zákona. Podľa neho „[p]rirodzený
zákon nie je nič iné ako svetlo rozumu (lumen intellectus), ktoré do nás vložil Boh;
pomocou neho spoznávame, čo treba robiť a čomu sa vyhýbať (quid agendum et quid
vitandum). Toto svetlo alebo tento zákon vložil do stvorenia Stvoriteľ.“10 Usporiadanie a vzťahy v spoločnosti sú vyjadrením prirodzeného zákona, ktorého zásadám rozumel aj Aristoteles. Akvinský v zmysle prirodzeného zákona charakterizuje človeka
6

Pius XI, Encyclical Letter, AAS 23 (Quadragesimo Anno, 1931).
Katechizmus katolíckej cirkvi 1884-5.
8
ARISTOTLE Politics 1252b30.
9
Ibid. 1255b5.
10
Katechizmus katolíckej cirkvi 1955. (Tomáš AKVINSKÝ Collationes in decem praeceptis,
úvod)
7
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ako „…spoločenský tvor [ktorý] je povinný poskytnúť inému to, čo je potrebné pre
zachovanie ľudskej spoločnosti“.11 Tento prirodzený zákon v ekonomickej sfére znamená zabezpečenie podmienok nielen pre konzum, ale aj kreatívne zapojenie do tvorby ekonomických hodnôt. Akvinský v tomto zmysle konštatoval, že „…ľudia pracujú
usilovnejšie a zaobchádzajú s ekonomickými hodnotami a výrobnými prostriedkami
starostlivejšie, keď im tieto patria ako osobné vlastníctvo“.12
Z vyššie povedaného vyplýva, že v katolíckej teológii je subsidiarita založená
čiastočne na špeciálnom zjavení v Biblii (dôstojnosť človeka ako obrazu Božieho)
a čiastočne na prirodzenom zákone (svetlo rozumu prístupné aj pohanom).
Calvin tiež charakterizuje človeka ako spoločenského tvora,13 ale túto doktrínu
odvodzuje z textu Genezis 2,18 (Nie je dobré človekovi byť samému). Podľa Calvina
tu nejde o výrok, ktorý by sa mal vztiahnuť na manželstvo, ale o Boží plán hneď od
začiatku, hoci postupne, vytvoriť ľudskú spoločnosť.14 Calvin teda neodvodzuje spoločenský charakter človeka z prirodzenej teológie, ale pokúša sa nájsť pre túto doktrínu biblický podklad. Vo vzťahu k štátu – Calvin na jednej strane tvrdí, že „…tí, čo
podkopávajú politický poriadok, sa búria proti Bohu…,“15 ale medzi štátom a Božím
ľudom vidí rozdelenie (interstitium).16 Politické autority treba poslúchať, len kým sa
neprotivia Bohu (nisi usque ad aras).
Vzťahy medzi rôznymi úrovňami cirkevnej autority riešila reformovaná cirkev
na synode v nemeckom meste Emden. „Roku 1571 reformovaná synoda v Emdene
rozhodla, že žiadny cirkevný zbor nesmie byť nadradený inému, že provinčné a generálne synody nesmú rozhodovať o veciach, ktoré už boli rozhodnuté na lokálnej
úrovni, ale namiesto toho sa majú zaoberať len záležitosťami, ktoré prv nebolo možné
dosiahnuť alebo otázkami týkajúcimi sa všetkých cirkevných zborov a provincií. Podľa Jacquesa Delorsa, prezidenta Európskej komisie počas dlhej a náročnej prípravy
Maastrichtskej zmluvy Európskej únie, toto rozhodnutie je jednou z najstarších formulácií princípu subsidiarity, ktorý bol neskôr zakotvený v článku 3b tejto zmluvy.“17

11

„…quia homo est animal sociale, naturaliter unus homo debet alteri id sine quo societas
humana conservari non posset.“ (AQUINAS Summa Theologica IIª-IIae q. 109 a. 3 ad 1)
12
Robert K. VISCHER Subsidiarity as a Principle of Governance: Beyond Devolution. In
Indiana Law Review, Vol. 35, No. 1, 2001, s. 111.
13
„Homo animal est natura sociale.“ (CALVIN Institutio 2:2:13)
14
„…Deus a primo quidem gradu incipiat humanae societatis…“ (G. BAUM – E. CUNITZ –
E. REUSS Corpus Reformatorum LI, Braunschweig : Schwetschke et filium, 1882, s. 46.)
15
„…Deo rebelles sunt quicunque politicum ordinem labefactant…“ (G. BAUM – E.
CUNITZ – E. REUSS Corpus Reformatorum LXXIII, s. 602.)
16
G. BAUM – E. CUNITZ – E. REUSS Corpus Reformatorum LI, s. 566.
17
Thomas O. HUEGLIN Early Modern Concepts for a Late Modern World: Althusius On
Community and Federalism, Waterloo : Wilfrid Laurier University Press, 1999, s. 152.
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V neokalvinistickej teológii je idea analogická subsidiarite vyjadrená ideou
sfér suverenity. Abraham Kuyper, u ktorého má pojem „sféra suverenity“ pôvod, napísal: Dominujúci princípom kalvinizmu bola „…v najširšom kozmologickom zmysle suverenita Trojjediného Boha nad celým kozmom vo všetkých sférach a kráľovstvách viditeľných aj neviditeľných. Táto prvotná suverenita vyžaruje v ľudstve
v troch odvodených autoritách: (1) suverenita v štáte, (2) suverenita v spoločnosti,
(3) suverenita v cirkvi.“18 Všetky odvodené autority sú teda vyjadrením jednej Božej
suverenity a žiadna ľudská inštitúcia nie je „suverénna“ v absolútnom zmysle.

Problém delenia moci
V dejinách aj v súčasnosti narážame na notoricky známy problém totalitarizmu a neochoty vlády k deleniu moci. Často citovaný výrok Lorda Actona „moc korumpuje“ 19
hovorí o tom, že zdieľanie moci, ktoré subsidiarita požaduje, nie je v žiadnom prípade
ľudskej prirodzenosti vlastné.20 V dvadsiatom storočí sa neslávne prejavila v ľavicových aj pravicových totalitných režimoch. Proti nacistickej totalite vypracovala skupina teológov Barmskú deklaráciu (1934). Pojem „subsidiarita“ sa v nej nenachádza,
ale jej piata téza (Štát nemá plniť úlohy cirkvi a naopak. Aj štát aj cirkev sú limitovaní
na svoje vlastné úlohy.) túto myšlienku obsahuje. Kristov nárok na totalitu nášho
života zdôvodňuje odvolaním na 1Kor 1,30 (Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý
sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením):
„Tak, ako Ježiš Kristus je Božím prísľubom odpustenia všetkých našich hriechov, tak
s rovnakou vážnosťou je aj Božím mocným nárokom na náš celý život. Skrze neho
nás stretáva radostné oslobodenie z bezbožných väzieb na tento svet k slobodnej
a vďačnej službe jeho stvoreniu.“21 Limitovaný vzťah k štátnej moci zakladá na 1Pt
2,17 (Boha sa bojte, kráľa si ctite!) Nedávne nacionalistické vojny ukázali tento
problém v jeho plnej vražednej nahote: „Samo-určenie zabíja. Konflikty kvôli samourčeniu patria medzi najdlhšie a najničivejšie formy vojny.“22 Subsidiarita, či sféra
suverenity, predpokladá parciálne samo-určenie, dobrovoľne obmedzený výkon
moci.

18

Abraham KUYPER Lectures on Calvinism, Grand Rapids : Eerdmans, 1999, s. 79.
„Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.“
(https://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html)
20
„Subsidiarita znamená, že bremeno dôkazu vždy leží na tých, ktorí chcú zbaviť nižšiu úroveň jej funkcie a tým aj slobody a zodpovednosti v tej veci. Oni musia dokázať, že nižšia
úroveň nie je schopná uspokojivo plniť svoju funkciu, a že vyššia úroveň ju vykoná oveľa
lepšie.“ (E. F. SCHUMACHER Small Is Beautiful, New York : Harper & Row, 1973,
s. 244.);
21
John H. LEITH, Creeds of the Churches, Louisville : John Knox Press, 1982 s. 520.
22
Marc WELLER Escaping the Self-determination Trap, Leiden : Martinus Nijhoff, 2008,
s. 13.
19
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Problém delenia moci je ďalej komplikovaný (ne)schopnosťou jednotného
spoločného konania aj v prípadoch, kde vedenie moc celkom neskorumpovala. Teória kolektívnej akcie konštatuje, že „…pokiaľ počet jednotlivcov v skupine nie je
dosť malý alebo pokiaľ nie je prítomné donucovanie alebo nejaký iný nástroj, ktorý
povedie jednotlivcov k aktivite smerom k spoločnému záujmu, racionálni, sebeckí
jednotlivci nebudú konať tak, aby dosiahli svoj skupinový spoločný záujem.“23 Teda
nielen že vlastnenie moci má tendenciu viesť k totalitnému správaniu, ale aj tam, kde
je k zdieľaniu moci ochota, je dosiahnutie spoločného záujmu problematické
a vyžaduje zvláštne organizačné opatrenia. Komplikácie vyvoláva aj veľmi odlišná
historická národná skúsenosť. „Neurčité reči o subsidiarite nedokážu uspokojiť tých,
čo veria, že princíp národnej suverenity je sine qua non slobodného národa. [Európska] Únia je na druhej strane vnímaná odlišne tými, ktorí majú len minimálnu skúsenosť stabilnej vlády (napr. Taliani) a tými, ktorí takmer nič iného nezažili.“24
Tieto zložité problémy s uplatnením princípu subsidiarity ukazujú na hlboký
problém existencie človeka v spoločnosti. Je zrejmé, že nekonfliktné fungovanie akéhokoľvek spoločenstva vyžaduje viac než dobre nastavené pravidlá a zákony.
Kresťanská teológia ukazuje, že podmienkou funkčného spoločenstva ľudí je transformácia charakteru jednotlivcov. To nás vedie k teologickému uvažovaniu o tomto
viac-menej sekulárnom pojme.

Teológia subsidiarity
Ako sme videli vyššie, subsidiarita ako princíp zdravého rozumu (common-sense
principle) „…diktuje, že rozhodovanie by sa malo diať čo najbližšie k obyčajnému
občanovi…“25 Subsidiarita ako princíp sociálnej náuky ide ruka v ruke s ideami sociálnej lásky, solidarity a dôstojnosťou každého jednotlivého človeka. Táto zásada je
prevzatá zo vzťahu medzi Stvoriteľom a stvorením. V prirodzenom zákone označuje
princíp spravodlivosti. Katolícka sociálna náuka ju odvodzuje z prirodzenej teológie,
evanjelikálna teológia hovorí o sférach suverenity založených na autorite zjavenia
v Písme.

23

Mancur OLSON The Logic of Collective Action, Cambridge : Harvard University Press,
1971, s. 2.
24
Roger SCRUTON The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, London : Macmillan Press, 2007, s. 228
25
Koen LENAERTS The Principle of Subsidiarity and the Environment in the European
Union: Keeping the Balance of Federalism. In Fordham International Law Journal, Vol.
17, Issue 4, 1993, s. 852.
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Biblická doktrína, ktorá leží pri základoch princípu subsidiarity, je stvorenie
človeka na obraz Boží. Dôstojnosť človeka (imago dei) vyžaduje, aby bola rešpektovaná jeho individuálna jedinečnosť a špecifická tvorivosť.26 Každý jednotlivec s jeho
osobitosťou je predmetom Božej starostlivosti. „Vy však máte aj všetky vlasy na
hlave spočítané“ (Lk 12,7) uisťuje Ježiš svojich učeníkov. Dôstojnosť jednotlivca
môžeme vidieť na takých výrokoch ako napr. „…čo osoží človekovi, keby aj celý
svet získal, a svojej duši by uškodil?! alebo za čo vymení človek svoju dušu?”
(Mt16,26) “…podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš
odsúdený” (Mt 12,37). Vzhľadom na princíp subsidiarity je osobitne príhodné Ježišovo podobenstvo o obchodovaní s hrivnami (Lk 19,11-27) alebo jeho pastiersky
príkaz Petrovi (Ján 21,15-19).
Teologicko-teoretický prechod od dôstojnosti jednotlivých kresťanov k životu
v spoločenstve cirkvi môžeme vidieť na obraze tela Kristovho (1Kor 12). Súčinnosť
medzi telom a jednotlivými orgánmi tela dobre ilustruje ideu subsidiarity. Telo je síce
riadené z centra (hlava – Kristus), ale jednotlivé orgány majú zverené úlohy, ktoré
spravujú v rámci vlastnej kompetencie, hoci v prospech celého tela. Vzájomnosť
jednotlivých orgánov je ohrozovaná z dvoch strán: na jednej strane je seba-preceňovanie („Nepotrebujem ťa!“ 1Kor 12,21) a na druhej strane je to (seba-)podceňovanie
(niektoré orgány sa nám zdajú byť „menej cenné“ 1Kor 12,23). Koordinácia vyžaduje
nielen dobrú organizačnú činnosť vedenia, ale aj zrelosť jednotlivých členov, ktorým
záleží na spoločných záujmoch cirkvi viac ako na vlastnom postavení v rámci nejakej
skutočnej či pomyselnej hierarchie.
Z hľadiska subsidiarity je citlivou otázkou problém samosprávy cirkevných
zborov. Evanjelikálna teológia považuje za autoritatívny ten stav, ktorý nachádzame
v Novej zmluve, ale aj tu je možné vidieť východiská pre kongregačný, presbyterský
či biskupský systém cirkevnej správy. Zjednodušene snáď môžeme povedať, že cirkev v dobe apoštolov bola tvorená lokálnymi cirkevnými zbormi, ktoré nemali formálnu organizačne hierarchickú štruktúru. Staršie a silnejšie spoločenstvá, ako boli
v Jeruzaleme alebo v Antiochii, vysielali pracovníkov, aby nielen zakladali nové zbory, ale pomáhali novým, neskúseným a slabším cirkevným spoločenstvám s voľbou
vlastnej správy (napr. Sk 14,23). Z novozmluvných epištôl nevyplýva hierarchicky
formálne definovaná nadradenosť apoštolov, ani zakladajúcich zborov nad mladšími
cirkevnými zbormi, ale snaha pomôcť im k samospráve v duchu princípu, ktorý je
analogický s tým, čo dnes nazývame subsidiaritou. V tomto zmysle apoštol Peter sa
26

„Jedine v konaní (v najširšom zmysle, ktorý zahŕňa aj skúmanie a uvažovanie o pravde) má
človek účasť na humánnych hodnotách (human goods). Človek nedokáže – nikto to nedokáže – stráviť celý svoj čas prejavovaním iniciatívy alebo vedením vo všetkých vzťahoch,
na ktorých má účasť. Ale každý, kto nie je ničím významnejším ako len kolieskom vo veľkom súkolí otáčaným inými, je zbavený účasti na dôležitom aspekte ľudského blaha.“ (John
FINNIS Natural Law and Natural Rights, Oxford : Oxford University press, 2011, s. 147.)
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sám nazýva „spolustarším“ (συμπρεσβύτερος) a odvoláva sa na svoju prirodzenú autoritu apoštola ako svedka Kristovho utrpenia (1Pt 5,1). Pavol pri riešení problému
v Korinte vyzýva k spolurozhodovaniu celého zboru (1Kor 5,4). V sociálnej oblasti
môžeme princíp subsidiarity rozoznať v Pavlovej zásade starostlivosti o vdovy:
„…ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru
a je horší než neveriaci“ (1Tim 5,8). Cirkevný zbor sa má starať o tie vdovy, ktoré
nemajú rodinu, ktorá sa by o nich postarala. Prenesenie zodpovednosti na nižšie úrovne riadenia je možné vidieť v 2Moj 18,13-27 alebo 4Moj 11,24-30. Podobne Novej
zmluve apoštolovia v novozaložených cirkevných zboroch určovali starších, ktorými
zverili vedenie (Sk 14,23).
Obnova cirkvi v dejinách veľmi často postupovala „zdola nahor“, od malých
reformných či prebudeneckých skupín k ozdraveniu celej cirkvi. Môžeme to sledovať
na niektorých mníšskych hnutiach, pietistických skupinách alebo para-cirkevných organizáciách. Ak vedenie cirkvi na vyššej úrovni pomáha alebo aspoň umožňuje existenciu malých aktívnych skupín (tzv. ecclesiola in ecclesia), zároveň tým napomáha
celej cirkvi, pretože v malých skupinách (podľa princípu subsidiarity) je lepšie postarané o duchovné potreby ich členov.
Evanjelikálne hnutie, ktoré má svoje historické korene v metodistickom prebudení, efektívne využívalo princíp subsidiarity pri výchove nových kresťanov. Wesley zakladal malé skupiny veriacich za účelom vzdelávania a vzájomnej podpory.
Prvá „spoločnosť“ (society) vznikla celkom spontánne. Wesley r. 1748 v dopise jednému vikárovi napísal: „Asi pred desiatimi rokmi sme s bratom chceli kázať v mnohých častiach Londýna… Chceli sme presvedčiť tých, čo boli ochotní počúvať, čo je
pravé kresťanstvo a aby ho prijali. … Mnohí z tých, čo to počuli …sa rozhodli nasledovať Krista ukrižovaného. …Čoskoro som zistil, že ich bolo príliš veľa, aby som
s každým z nich mohol hovoriť tak často, ako by si to želali, a tak som im povedal:
Ak ste ochotní sa schádzať každý štvrtok večer, rád s vami strávim čas pri modlitbe
a dám vám najlepšiu radu, akú dokážem. Takto vzniklo bez predchádzajúceho zámeru z mojej alebo ich strany to, čo neskôr bolo nazývané spoločnosťou (Society).“ 27
Societies sa delili na class meetings („triedy“) a band meetings („krúžky“). Účasť na
pravidelnom stretávaní triedy bola povinná, kým krúžky boli dobrovoľné. Trieda nemala mať viac ako desať-dvanásť členov. Jej vedúci nebol formálne zamestnancom
cirkvi, ale bol „…do nejakej miery (in some degree) služobníkom evanjelia…“28 Pravidelne navštevoval členov triedy a staral sa o ich duchovný prospech. Wesley od
vedúceho vyžadoval „(I) Raz týždenne navštíviť každého člena triedy s cieľom

27
28

John WESLEY Works V, New York : Carlton & Porter, 1831, s. 176-7.
Thomas COKE and Francis ASBURY The Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church in America, Philadelphia : Henry Tuckniss, 1798, s. 136.
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(1) zistiť, ako sa darí jeho duši, (2) poradiť, napomenúť, potešiť alebo povzbudiť podľa potreby, (3) prevziať dobrovoľný dar na podporu kazateľov, cirkvi a chudobných.
(II) Raz týždenne sa stretnúť s kazateľmi (ministers) a správcami spoločnosti (society) s cieľom (1) informovať kazateľa o nemocných alebo o takých, čo sa správajú
neslušne a treba ich napomenúť, (2) odovzdať správcom to, čo prevzali vo viacerých
triedach predošlý týždeň.“29 Z týchto jednoduchých pravidiel sú evidentné dve základné dimenzie subsidiarity: (1) priestor pre samostatné rozhodovanie v rámci prijatej zodpovednosti, (2) podriadenosť a zodpovednosť voči vyšším cirkevným štruktúram. Asbury podoprel pozíciu vedúcich tried odkazom na Ex 18,21 a 25 (Vyhliadni
si však spomedzi všetkého ľudu schopných, bohabojných mužov, mužov dôveryhodných a nezištných, a ustanov ich za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov.) Konštatoval však, že kvalita triedy veľmi závisí na osobnosti vedúceho: „Takmer vždy sme boli svedkami toho, že ak vedúci je nudný (dull), nedbalý alebo nečinný …že jeho trieda býva malátna. Ak je však živý v Bohu a verný vo svojom úrade,
jeho trieda býva živá a duchovná“.30
Pre princíp subsidiarity je z teológie aj praxe jasné, že kvalita jeho uplatňovania
bude závislá na kvalite vodčích osobností nielen na vyšších úrovniach, ktoré jej majú
napomáhať, ale obzvlášť na lokálnych úrovniach, ktoré majú riadiacu činnosť uskutočňovať priamo „v teréne“.

Záver
Subsidiarita je princíp, ktorého sa zvyčajne dovolávajú ovládaní, a nie tí, čo vládnu.
Vo vzťahu „zhora-nadol“ predpokladá ochotu k seba-obmedzeniu moci, dôveru nižším stupňom správy a schopnosť nenásilného dohľadu. Vo vzťahu „zdola-nahor“
predpokladá úctu k nadriadeným, ochotu k riadenej spolupráci a transparentnosti.
Takéto vlastnosti nie sú ani v politických a, žiaľ, ani v cirkevných vzťahoch príliš
časté. Poukazom na potrebu budovania eticky dobrého charakteru a vedením k hlbokej metamorfóze človeka v pokání môže evanjelikalizmus prispieť k úspešnému uskutočňovaniu ideálu subsidiarity, či korektnému vykonávaniu riadenia v príslušných
sférach suverenity.
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Marxistický vplyv na kresťanský postoj k práci
Albín MASARIK

Abstrakt
Autor tohto článku sa zamýšľa nad vplyvom marxistického prostredia v minulom
spoločenskom zriadení na postoj k práci u kresťanov, ktorí sa vedome a zodpovedne
vyrovnávali s ideologickými vplyvmi, ale nereflektovali viaceré deformačné vplyvy
prostredia, ktoré nevnímali ako ideologické (napríklad akceptovanie dobrej mzdy na
pracovných miestach s nízkym prínosom).
Kľúčové slová: Marxistický vplyv, prostredie, kresťania, práca

Abstract
The author of this article reflects on the influence of the Marxist environment from
the previous social system on the attitudes of Christians toward work, especially on
those who consciously and responsibly coped with the ideological influences but did
not reflect on a number of the distortive effects of the environment that they did not
perceive as ideological (for example, accepting good pay in low-value jobs).
Keywords: Marxist influence, environment, Christians, work

Úvod
Cirkev nežije na izolovanom ostrove, kde by bola sama. Existuje v spoločnosti, ktorá
ju obklopuje. Tá sa v danom čase a na danom mieste nachádza v určitom stave, ktorý
predstavuje pre cirkev výzvy na uplatňovanie jej úloh, ale predstavuje aj riziko, že
niektoré vlastnosti prostredia, ktoré sú podstate cirkvi cudzie, preniknú aj do nej a stanú sa aj jej vlastnosťami či zlyhaniami. V NZ to môžeme vidieť v Korinte, kde sa
špecifické hriechy externého prostredia dostali medzi pastorálne problémy zboru.
Z tohoto pohľadu je pre nás zaujímavé, či mal marxizmus v štátoch bývalej východnej Európy nejaký vplyv na postoje kresťanov k práci.

Marxistický vplyv na prostredie
V Československu sme žili štyri dekády v systéme, ktorý v Ústave deklaroval vedúcu
úlohu Komunistickej strany Československa1, ktorá vystavovala celú spoločnosť intenzívnej propagande marxistického vplyvu. Hoci tá istá Ústava konštatuje slobodu

1

Ústava ČSSR, Hlava I, čl. 4.

28

Marxistický vplyv na kresťanský postoj k práci
náboženského vyznania2 cirkvi boli v realite vystavované tlakom, ktoré pre ne znamenali vážny zápas o uchovanie viery.
Je jasné, že pri vytváraní vtedajšej spoločnosti mali vplyv základné ideologické
texty marxizmu-leninizmu. Ale pre bežných obyvateľov neboli príťažlivé alebo boli
príliš náročné a hoci sa masovo vydávali v špecializovaných vydavateľstvách, nepatrili medzi (masovo) čítané texty. Štátny systém dbal na to, aby vplyvní ľudia, s ktorými sa počítalo na manažérske pozície v štátnych podnikoch (čo boli vtedy vlastne
všetky), absolvovali štúdium na Večernej univerzite marxizmu-leninizmu (VÚML).
Ale aj napriek tomu sme sa veľakrát stretávali s tým, že aj ľudia, ktorí pôsobili na
ideologických pozíciách, ako napríklad ako zástupca politického veliteľa (politruka)
v armáde, sa v „marxistických myšlienkach“ neorientovali a niekedy s týmto ideologickým materiálom pracovali len na najnižšej úrovni opakovania typických výrazov,
ale rozvíjanie myšlienkových konceptov bolo pre nich ťažko zvládnuteľné3.
Marxizmus bol interpretovaný nie len ako filozofický model ekonomických
vzťahov, ale aj ako filozofia práce4. Ratzinger konštatoval, že “táto filozofia je hlavne
praxou…”5 Preto pri zvažovaní vplyvu marxistického kontextu na cirkevné učenie
o práci, nebudem venovať pozornosť hlbokej filozoficko-ekonomickej analýze ideových dokumentov marxizmu (aj keď dodnes majú svojich obdivovateľov), ale skôr
sa sústredím na hľadanie vplyvov v jej každodenných dosahoch na existenciu ľudí
z prostredia, v ktorom sme žili. V tomto prostredí bol marxistický vplyv neprehliadnuteľný a prakticky sa pred ním nedalo újsť.
Vzdelávanie. Ústava Československej socialistickej republiky konštatovala: “Všetka
kultúrna politika v Československu, rozvoj vzdelávania, výchova a vyučovanie sú
vedené v duchu vedeckého svetového názoru, marxizmu-leninizmu, a v tesnom
2

Ústava ČSSR, Hlava I, čl. 32.
Na základnej vojenskej službe som bol ako absolvent teologickej fakulty. To znamená, že
moji nadriadení ma vnímali ako človeka, ktorý je „proti“ ideologickému smerovaniu
spoločnosti. Na politickom školení mužstva som raz školiacemu dôstojníkovi povedal, že
som tam prišiel s očakávaním, že síce budem kriticky hodnotiť obsah ich ideovo-politickej
práce, ale aspoň metódy a formy si budem môcť vážiť. Lenže to, s čím som konfrontovaný,
nie je ideologická práca, ale ideologický chaos, ktorý si moju úctu nemôže zaslúžiť.
4
HANES, P.: Reziduálny marxizmus po 25 rokoch „Marxizmus je jediná filozofia, ktorá sa
zaoberá filozofiou práce“ In: Testimonium Fidei 2014/1
5
RATZINGER, J.: Úvod do kresťanstva. Predhovor :„Kto však prijíma Marxa (hoci aj v nejakých neomarxistických variáciách) ako predstaviteľa svetového rozumu, ten neprijíma
jednoducho nejakú filozofiu, nejakú víziu o pôvode a zmysle bytia, lež preberá predovšetkým prax. Pretože táto filozofia je hlavne praxou, ktorá pravdu iba vytvára, no nepredpokladá ju. Kto robí z Marxa filozofa teológie, ten akceptuje primát politiky a hospodárstva
ako podstatných vlastných spásnych síl (alebo, ak sú nesprávne uplatnené, síl zla): Vykúpenie človeka sa z takéhoto hľadiska uskutočňuje prostredníctvom politiky a hospodárstva
a rozhodujúcu úlohu má podoba budúcnosti.“
3
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spojení so životom a prácou ľudu.“6 To sa prejavovalo na všetkých úrovniach vzdelávania. Už deti v škôlke boli učené o dobrom “ujovi Iljičovi”, 7 teda Leninovi,
ktorého potom videli na nástenkách v školských triedach a ktorého sochy stáli na
viacerých námestiach vo forme tzv. umenia reálneho socializmu. Ideologický vplyv
na školskú mládež bol rozvíjaný ich zaradením do „socialistického zväzu mládeže“,
najskôr ako „iskričky“ (raný školský vek), neskôr ako „pionieri“ vyšší školský vek
a napokon „zväzáci“ (stredná škola). Každý vysokoškolský študent musel robiť
skúšky nie len z odborných, ale aj z ideologických predmetov8 (napr. z tzv. “medzinárodného robotníckeho hnutia” - MRH), bez ohľadu na to, aký odbor študoval.
Ideologické otázky boli dokonca súčasťou atestačných skúšok lekárov.
Pred politickým ovplyvňovaním neušli ani robotníci, lebo aj oni mu boli vystavení. Závodné organizácie komunistickej strany mávali svoje zvláštne politické
schôdze a ich činnosť mala presah aj na “schôdze” a “porady” v rámci podnikov.
Neprehliadnuteľnú oblasť vplyvu na obyvateľstvo tvorili aj skúsenosti z foriem bežného života v tzv. socialistickej spoločnosti. Nasledujúce príklady, ktoré uvediem, majú svojím postavením vedľa seba ukázať, aké vplyvy vyplývali z marxistického kontextu a formovali prostredie, s ktorým sa človek musel vyrovnávať. Preto
prirodzene ovplyvňovali aj postoje k práci a kontext, do ktorého kresťania aplikovali
svoju vieru. Jednotlivci ich niekedy neprežívali ako skúsenosti ideologického kontextu, preto boli voči nim menej ostražití.
Právo na prácu a jeho deformácia. Ústava ČSSR zabezpečovala právo na prácu9. Ale
z tohto práva vyplynula ideologická potreba všeobecnej zamestnanosti, lebo „socialistická hospodárska sústava ... nepozná hospodárske krízy ani nezamestnanosť“.10
Preto sa vytváralo množstvo pracovných miest, ktoré neboli ekonomicky opodstatnené a ani výkonovo kryté. Prirodzene, takéto miesta sa najľahšie vytvárali v administratívnych častiach podnikov a viedli k veľmi rôznej pracovnej záťaži zamestnancov. Niektorí museli podávať reálny pracovný výkon, aby sa produkcia realizovala,
iní skôr len „chodili do práce“. Toto platilo aj o riadiacich štruktúrach, napríklad vo
6

Ústava ČSSR, (1960) HL I, Čl.16 ods.1
Cestou zo škôlky povedala moja vtedy štvorročná sestra otcovi, že na druhý deň majú
priniesť „ihliča“. Otec si myslel, že to má byť „ihličie“, preto šiel do blízkeho lesa
a nazbieral ho. Na druhý deň ráno ho podával učiteľke, keď moju sestru priniesol do školky.
Učiteľka sa divila, čo jej to dáva. Napokon vysvitlo, že deti nemali priniesť „ihličie“, ale
„Iljiča“ (Lenina). Absurdná indoktrinácia už od škôlky.
8
Neviem posúdiť, akú kvalitu mali tieto predmety v iných študijných odboroch, ale v evanjelickej teológii, ktorú som študoval, zabezpečoval štát ideologickú výchovu v predmete “spoločenské náuky”. Predmet bol realizovaný s nízkou úrovňou po obsahovej i formálnej
stránke a nemal vplyv na naše myslenie.
9
Ústava ČSSR, Hlava II, Čl.21 ods.1: “Všetci občania majú právo na rácu a na odmenu za
vykonanú prácu podľa jej množstva, kvality a spoločenského významu.”
10
Ústava ČSSR, Hlava II, Čl.21 ods. 2.
7

30

Marxistický vplyv na kresťanský postoj k práci
vedení prevádzok služieb (oprava televízorov, prevíjanie elektromotorov, zámočnícke dielne, čalúnnictvo a pod.) na úrovni miest a okresov. Ak skôr stačilo, že tieto
prevádzky existovali ako samostatné miesta výkonu služieb obyvateľstvu, ktoré mali
svoje riaditeľstvo na úrovni okresu, tak neskôr (v 80-tych rokoch) sa vytvárali aj medzistupne riadenia na úrovni mesta. Nárast administratívnych pracovných miest si
prirodzene vyžadoval vyššie mzdové náklady, ale títo riadiaci pracovníci so svojím
sekretariátom, nemali reálny ekonomický prínos pre podnik. U takýchto a podobných
„pracovných miest“ sa tak z práva na prácu v podstate stalo právo na mzdu, a v časti
prípadov to bolo bez väzby na reálny výkon alebo s výkonmi, ktoré pre chod podniku
nemali význam11.
V priebehu rokov sme mohli pozorovať celý rad takýchto „reorganizačných
opatrení“, ktorými sa takéto miesta vytvárali a už vtedy som ich vnímal ako určitú
skrytú formu nezamestnanosti. Vplyv takto nastaveného prostredia na cirkevné učenie o práci, sme neskúmali ani vtedy a vlastne ani dnes nemáme vyhodnotené, ako
vplýva praktická skúsenosť s takýmto „dobrým zamestnaním“, teda akceptovaním
nízkeho (alebo žiadneho) prínosu činnosti pre zamestnávateľa, na kresťansko-náboženskú reflexiu práce a jej významu v rámci kresťanského konceptu sveta.
Deformovaná numerika a plánovanie. Celý systém sa považoval za centrálne riadenú
ekonomiku, a podľa Ústavy ČSSR boli hospodárske plány na päťročné obdobie vyhlasované ako štátny zákon12. Preto bolo veľmi dôležité vykazovanie plnenia plánu,
ktoré viedlo v socialistických štátoch aj ku nepochopiteľným deformáciám, napríklad
pri „úprave“ výsledkov, ale aj „úprave“ plánov. Môžem to ilustrovať niekoľkými príkladmi:
(a) Prispôsobovanie výsledkov. Energetička Okresného podniku priemyslu a služieb
v Komárne dôkladne a presne zbierala údaje o spotrebe jednotlivých energií na
jednotlivých prevádzkach ich podniku. Potom ich komplexne spracovala a zaniesla na príslušný úrad. Tamojší úradník jej povedal, že tieto údaje (hoci vedel, že sú
presné a správne), sú zlé a zmenil ich na údaje, ktoré zodpovedali plánovaným
spotrebám energií. Dôležité bolo, aby boli veci vo výkazoch tak, ako majú byť
a nie evidovanie reálnej energetickej náročnosti a spotreby.
Podobnú, ale z môjho pohľadu ešte absurdnejšiu „úpravu“ výsledkov som
zažil v 80-tych rokoch minulého storočia, keď som často cestoval po európskej
11

V článku: Nezabúdajme na socializmus autor konštatuje: „Socializmus sa u nás skončil,
pretože snaha všetko centrálne riadiť a plánovať viedla k ekonomickému systému, ktorý bol
až komicky neefektívny, a preto skolaboval. A v neposlednom rade, všetci ľudia síce mali
prácu, no práve zo socializmu pochádza ľudový bonmot: štát predstiera, že nás platí, a my
predstierame, že pracujeme.“ Nájdené na:
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/583787-nezabudajme-na-socializmus 19.03.2018
12
Ústava ČSSR, Hlava I, čl. 12, ods. 1, 2 a 3.
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časti bývalého Sovietskeho zväzu. V obci Velikie Lučky na Ukrajine mi s nadšením rozprávali, že ich kolchoz (poľnohospodárske družstvo) sa zapojil do žatevnej súťaže kolchozov. Kolchozu v susednej obci pomohli túto súťaž vyhrať. Podstata bola jednoduchá. Ich výkon sa administratívne znížil a žatevné výnosy, ktoré
nedali započítať sebe, dali zapísať v prospech kolchozu v susednej obci. Ten mal
potom vynikajúce výsledky a vyhral súťaž. Pre mňa to bol nezmyselný podvod.
Pre ľudí, ktorí mi o tom rozprávali, to bolo kolegiálne správanie, pomoc súdruhom
a spoločná radosť z výhry. Výsledky víťazného kolchozu potom mali byť použité
na motivovanie ostatných k vyšším výkonom.
(b) Výkonová nedostatočnosť. Môj otec bol vedúci rádioopravovne, v ktorej zodpovedal za tím asi 8-10 zamestnancov a pokiaľ šlo o prácu, bol jedným z nich. Zodpovedal aj za montáže a servis obecných rozhlasových systémov. Keď som študoval na VŠ, rozprával mi, že budúci rok bude potrebovať objednať 5 rozhlasových ústrední pre dediny okolo nášho mesta. Vedel, že 5 ich nedostane, lebo výroba nestačila pokryť trh. Aby aspoň niečo dostal, musí ich objednať 10 a predpokladá, že dostane len 2. Pýtal som sa ho, čo urobí, ak ich dostane 10. Povedal, že
vtedy by mal problém, lebo by ich nemal kde inštalovať. Ale ak by objednal reálne
číslo, tak by nedostal ani tie dve.
Prirodzene, to nebola jediná izolovaná skúsenosť a takéto „centrálne plánované
hospodárstvo“, ktoré nepracovalo s reálnymi číslami, malo deformačný vplyv na
náš zmysel pre plánovanie a čísla. Dosahy na moje myslenie som si uvedomil až
vtedy, keď som sa po štúdiu na VŠ dostal na študijný pobyt v zahraničí. Veľmi
som sa divil, keď tamojšia cirkev robila dlhodobé plány a rozpisy služieb na pol
roka dopredu. Na základe vplyvu môjho prostredia mi to pripadalo príliš vzdialená
doba a takéto plánovanie mi pripadalo nepochopiteľné, lebo realita bude aj tak iná,
ako dnes predpokladáme.
c) Výzva k pokrytectvu. Napriek slobode vyznania, garantovanej ústavou, učitelia na
školách nesmeli byť veriaci. Pri politických previerkach dostávali otázku, či sa
„vysporiadali s náboženskou otázkou“. V nejednom prípade, v 70-tych a 80-tych
rokoch už ani nešlo o to, čo si títo učitelia reálne mysleli, ale stačilo by, keby
konštatovali, že sa s náboženskou otázkou „vyrovnali“, t.j. že nie sú veriaci. Na
toto pokrytectvo systému ukazuje aj skúsenosť jedného z mojich kolegov – duchovného, ktorý na východnom Slovensku žiadal cirkevného tajomníka na Okresnom národnom výbore o povolenie zriadiť modlitebňu na mieste, kde ju dovtedy
nemali. Žiadosť podkladal tým, že do existujúcej modlitebne to ľudia majú na
bohoslužby ďaleko. Cirkevný tajomník, komunista, ktorý robil „dohľad“ nad cirkvami mu povedal, že to nie je ďaleko, lebo „naši súdruhovia chodia do kostola
ešte ďalej“. Pritom títo „súdruhovia“ boli oficiálne ateisti a do kostola chodiť nemali.
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Jednotlivé prípady ktoré som uviedol, ukazujú, že v období, v ktorom moja generácia vstupovala na trh práce, záležalo systému, ktorý tu 40 rokov dominoval, na
politickom obraze, čo súčasne znamenalo, že nezáležalo na pravde. To ľudí viedlo
k dvojitým postojom, tým, ktorý reálne mali a tým, ktorý boli ochotní prezentovať
navonok.
Hoci spoločnosť v Slovenskej republike po politických zmenách roku 1989
oficiálne odmietla predchádzajúcu ideológiu, to, čo tvorilo každodennú skúsenosť, sa
za obdobie desaťročí ľuďom “dostalo pod kožu”. Tvorí skúsenostnú bázu, získavanú
počas viacerých generácií. S touto skúsenosťou sa naša ponovembrová spoločnosť
filozoficky nevyrovnala, preto nie je možné odhadnúť rozsah jej aktívneho vplyvu na
naše dnešné postoje. Prof. Pavol Hanes dlhodobo poukazoval na potrebu demarxizácie v spoločnosti, ale napriek značnému významu jeho myšlienok, nenašiel v našom
prostredí veľkú odozvu. Pragmaticky rozmýšľajúci ľudia sa domnievajú, že socializmus a jeho vplyvy sú už za nami a analýza zdrojov existujúcich postojov im príde
ako „prázdne filozofovanie“.

Kresťanská odpoveď na vplyv prostredia
Kresťanské cirkvi v centrálnej a východnej Európe žili dlhé obdobie v prostredí, ktoré
bolo každodenne intenzívne (de)formované marxistickou ideológiou. Nič na tom nemenila skutočnosť, že podľa Ústavy ČSSR, Hlava 2, čl. 32, ods.1 malo platiť:
“Sloboda vyznania je zaručená. Každý môže vyznávať akúkoľvek náboženskú
vieru alebo byť bez vyznania a vykonávať náboženské úkony, pokiaľ to nie je
v rozpore so zákonom.”
V skutočnosti bol kresťanský prístup vytesňovaný zo života spoločnosti a tolerovaný len vo vnútro-cirkevnom živote a v súkromí rodín. V pracovnom živote sa
mohol prejavovať len na úrovni osobného životného svedectva kresťana v pracovnom
kolektíve.
Kresťania sa držali viery a v mnohých otázkach každodenného života vedeli
odlišovať, čo je a čo nie je akceptovateľné z pohľadu ich viery. Mohli sme pozorovať
životné svedectvo mnohých, ktorí boli konfrontovaní s otázkou, či sa „vysporiadali
s náboženskou otázkou“. Ich priznanie sa k viere znamenalo, že stratili možnosť pokračovať vo svojom povolaní, niektorí stratili možnosť rozvoja v kariére, lepšie platené pracovné miesta a ďalšie „výhody“. Moju sestru nechceli prijať na strednú školu,
pretože som v tom čase študoval teológiu. To znamenalo, že bola z „nábožensky zaťaženej rodiny.“13 Preto by som nechcel, aby pri ďalších otázkach v tomto príspevku

13

Pre úplnosť musím uviesť, že sa o tom dozvedel riaditeľ strednej školy, na ktorej som
predtým študoval ja. On zatelefonoval mojim rodičom, aby dali sestrinu prihlášku na jeho
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vznikol dojem, ako keby kresťania v bývalom východnom bloku nekriticky prijímali
ideologický vplyv a strácali biblicky formované postoje.
Ale aj pri úcte voči generáciám kresťanov, ktorí boli vystavení vtedajším vplyvom, sa potrebujeme pýtať, akým spôsobom mohlo prostredie, v ktorom žili, ovplyvňovať ich náhľad na miesto práce v živote kresťana.

Spirituálny kontext práce
Americký profesor teológie Dan Doriani zostavil 12 bodov, ktorými charakterizuje
kresťanský vzťah viery a práce14:
1. Boh Písma pracuje a nariaďuje, aby ľudia pracovali. 2. Pán pracoval šesť
dní a jeden deň odpočíval. Tým stanovil aj vzor, aj limit práce. 3. Ježiš pri práci
rukami ukázal, že každá čestná práca je ušľachtilá. 4. Vzbura ľudstva viedla
Boha k prekliatiu stvorenia i práce. 5. Práca je povinná. 6. Práca formuje
identitu. 7. Práca a povolanie nie sú totožné. 8. Suverénny Pán určuje prácu,
ale veriaci sa môžu pohybovať. 8. Suverénny Pán určuje pracovné miesta
a veriaci sa môžu pohybovať. 9. Ľudské schopnosti sa líšia. 10. Práca, ktorá
vyplýva z pádu, je stále ušľachtilá. 11. Boh volá každého učeníka k službe na
plný úväzok. 12. V našej práci sa môžeme stať Božími rukami.
Jeho body poskytujú vhodnú štruktúru pre diskusiu. Niektoré z nich neposkytujú podnety, ktoré by mali špecifický význam v súvislosti mojej témy. Preto ich nebudem
zohľadňovať. Tie, ktoré sú podnetné pre môj kontext, budem reflektovať a celkový
súbor mojich pozorovaní a podnetov zoradím v nasledovnom poradí: 1. Konečný cieľ
práce; 2. Práca človeka ako pokračovanie v Božej tvorivosti; 3. Práca človeka ako
súčasť Božieho konania; 4. Režim práce a odpočinku; 5. Práca človeka ako forma
bohoslužby.

Konečný cieľ práce
Z perspektívy našej témy môžeme vidieť jeden zo zásadných rozdielov medzi kresťanským a marxistickým prístupom k práci v Doriniho jedenástom bode15, v ktorom
konštatuje: “Boh volá každého učeníka k službe na plný úväzok“, čo pre neho znamená odmietnutie rozdeľovania práce na posvätnú a sekulárnu. Tým reprezentuje

školu. Bola tam prijatá a úspešne študovala. To ukazuje na oboje: aj na to, že systém umožňoval náboženskú diskrimináciu, ale aj to, že niektorí vedúci predstavitelia sympatizovali
s kresťanmi.
14
DORIANI, D.: Basic Principles for Faith and Work. In:

https://www.thegospelcoalition.org/article/12-basic-principles-for-faith-and-work/
15

18.03.2018
DORIANI, D.: “11. God calls every disciple to full-time service. We deny that some work
is sacred and some secular. Faithful farmers, manufacturers, engineers, teachers,
homemakers, and drivers please God just as surely as faithful pastors or doctors do.
Disciples can always pray “Thy kingdom come” as we work (Matt. 6:10, 33).”
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kresťanský prístup - celá existencia človeka je existencia pred Bohom a má sa sústreďovať na „hľadanie najprv Božieho kráľovstva“ alebo na prosbu: „Nech príde Tvoje
kráľovstvo“ – a tento postoj realizovať tak v súkromí, ako aj v pracovnej oblasti.
V marxizme, ktorý maximálne vytesňoval náboženstvo, bola opačná tendencia. Akákoľvek práca strácala transcendentnú dimenziu, a bola výlučne sekulárna.
Ústava ČSSR deklarovala, že Československo sa riadi zásadou socializmu: „Každý
podľa svojich schopností, každému podľa jeho práce!“16, a úsilie spoločnosti spelo
k vytváraniu materiálnych a duchovných predpokladov pre prechod spoločnosti ku
komunizmu, v ktorom malo platiť: “Každý podľa svojich možností, každému podľa
jeho potrieb”17. Aj marxizmus chcel vybudovať svojej „kráľovstvo“, ale (ak si môžeme dovoliť určité zjednodušenie) tak kvôli chýbajúcemu základu, ktorý by pomohol
prekonať egoistické správanie človeka, nemohol tento cieľ dosiahnuť.

Práca človeka ako pokračovanie v Božej tvorivosti
Vo svojom prvom princípe18 si Doriani všíma Boha v jeho tvorivej práci (Gen 1,12,4; Iz 45,18) a stvorenie človeka na jeho obraz. To znamená, že „sme povolaní tvoriť,
udržiavať a starať sa o svet.“ Za Božím zámerom, aby človek “vládol nad… celou
zemou...” (Gen 1,26) a za príkazom “podmaniť si zem” (Gen 1,28) ako súčasťou
pôvodného Božieho plánu, vidí kvalitatívnu výpoveď, “že práca je vnútorne dobrá
(Gen 1,26; 2,15).”19 Tým odkazuje na skutočnosť, že práca nie je len cestou k prostriedkom, ale má vyššie určenie a vyšší význam v existencii človeka a ľudstva, pretože je súčasťou nášho odzrkadľovania Božieho obrazu. Ako naznačuje jeho formulácia 1. bodu, práca nie je človeku len umožnená, nie je to len jeho právo, ale je to
jeho určenie a človeku ju nariadil jeho Stvoriteľ.
V marxisticko-leninskom Československu sa tiež hovorilo o práve na prácu
a proti tým, ktorí by odmietali pracovať, trestný poriadok poznal trestný čin príživníctva. V tomto zmysle by sme mohli konštatovať určitú podobnosť porovnávaných
prostredí. Problém sa ukáže vtedy, keď zvážime, že biblická súvislosť hovorí o výkone práce a nie o chodení do práce. V článku „Ľudia si socializmus spájajú najmä
s prácou a istotami, vyplýva z prieskumu“20, ktorý bol publikovaný na portále novín

16

Ústava ČSSR (1960), časť Prehlásenie, čl. II.
Ústava ČSSR (1960), časť Prehlásenie, čl. III.
18
DORIANI, D.: Basic Principles for Faith and Work. princíp č.1: „The God of Scripture
works and ordains that humans work“.
19
DORIANI, D.: Basic Principles for Faith and Work.
20
Bez uvedenia autora, zo dňa 26.02.2018. Nájdené na:
17

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/460077-ludia-si-socializmus-spajajunajma-s-pracou-a-istotami-vyplyva-z-prieskumu/ dňa 19.03.2018
35

Albín MASARIK
Pravda, sa konštatuje: „Podľa výsledkov prieskumu si respondenti socializmus spontánne spájajú predovšetkým s prácou a právom či povinnosťou pracovať.“21 Socialistická spoločnosť ústavou zaručovala právo na prácu a konštatovala, že socializmus
nezamestnanosť nepozná22. V skutočnosti toto právo nedokázala realizovať ekonomicky efektívnym spôsobom a tzv. sociálne istoty poskytovala aj formou skrytej nezamestnanosti, lebo s nezamestnanosťou si v skutočnosti socializmus neporadil.
Človek, ktorý pracoval na takýchto pracovných miestach, chodil do práce a robil činnosti, ktoré vyťažovali jeho pracovnú dobu. Pri kritickom kresťanskom hodnotení môžeme vidieť problém v tom, že jeho činnosti neviedli k tomu, čo môžeme
rozumieť za biblickým „podmanením zeme“ (Gen 1), t.j. k zmysluplnému nakladaniu
so zdrojmi a ťaženia úžitku z nich pre celé ľudstvo, keďže ľudstvo ako také má „vládnuť nad zemou“ (Gen 1,26). Miesto tvorivého a zmysluplného konania sa vytvorilo
konanie, ktoré malo zdanlivo opodstatniť mzdu, teda participovanie na výsledkoch
práce. To napokon viedlo k ekonomickému vyčerpaniu a pádu celého systému. Jeden
z diskutujúcich k vyššie uvedenému článku si kladie otázku: „V socializme bol dostatok práce? Pravdaže bol, keď celý systém bol ekonomicky neefektívny a poskytoval
prácu, ktorá bola zbytočná, zastaraná a neproduktívna. Je to paradox, pretože všetci
boli zamestnaní, ale bol nedostatok tovaru, potravín, ošarpané historické budovy, šedivé mestá a dediny....Skutočná anomália vytvorená komunistickým systémom: Plná
zamestnanosť v nedostatkovej ekonomike.”23

Práca človeka ako súčasť Božieho konania
Podobne môžeme naplno súhlasiť aj s Dorianiho 12. bodom24, že výsledkom práce
jedného človeka Boh odpovedá na prosbu druhého: “chlieb náš každodenný daj nám
dnes” a to v najširšom naplňovaní jeho potrieb. 25 Pracujúci človek sa stáva “božími
rukami”. Tým sa práca človeka dostáva do spirituálneho vzťahu a do súvislostí Božieho konania vo svete, čo jej dáva nadčasový význam, ktorý pretrváva aj potom, keď

21

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/460077-ludia-si-socializmus-spajajunajma-s-pracou-a-istotami-vyplyva-z-prieskumu/ 19.03.2018

22

Ústava ČSSR, Hlava II, Čl.21, ods. 2: (2) Právo na práci a na odměnu za ni je zajištěno
celou socialistickou hospodářskou soustavou, která nezná hospodářských krizí ani
nezaměstnanosti a zaručuje neustálé zvyšování reálné odměny za práci.
23
http://debata.pravda.sk/debata/460077-ludia-si-socializmus-spajaju-najma-s-pracou-aistotami-vyplyva-z-prieskumu/ 30.03.2018
24
Dan Doriani: “12. In our work, we can become the hands of God. When we ask for daily
bread, God gives it to us through farmer, bakers, and grocers. So let us discern God’s
presence in and through our work (Matt. 25:31–46).
25
Počas svojej duchovenskej služby som niekoľkým ľuďom pomáhal získať zručnosti, ktoré
im neskôr zabezpečili prácu. Keď sa ma pýtali, prečo to robím, odpovedal som, že týmto
napĺňame ich prosbu: „chlieb náš každodenný daj nám dnes...“. Pomoc zo strany blížneho
je Božou odpoveďou na ich modlitbu.
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je výsledok práce skonzumovaný (chlieb zjedený a opravené auto neskôr recyklované).
Okrem toho z tejto perspektívy môžeme vidieť odlišne aj odpoveď na Marxovo „odcudzenie práce a výsledku práce“. V kresťanskom prístupe sa toto odcudzenie prekonáva pohľadom na užívateľa výsledkov práce ako na blížneho, ktorému poskytujeme svojou prácou pomoc. Vzťahom k užívateľovi (aj keď je pri priemyselnej
výrobe jednotlivo neidentifikovateľný), sa vytvára vzťah aj k produktu ako výsledku
práce26.
Alebo naopak - ak kresťan dovolí, aby sa v jeho postoji k produktu jeho práce
rozvinulo Marxom popisované odcudzenie, potom prirodzene zredukuje sféru svojej
služby Bohu len na aktivity v cirkvi. Svoju vzťahovú angažovanosť voči blížnemu
tým redukuje len na časť svojej existencie a iný závažný objem svojho konania –
zamestnanie - ochudobuje o jej spirituálnu dimenziu.

Režim práce a odpočinku
V druhom bode Dorianiho súboru27) ide o režim striedania práce a odpočinku a súčasne aj o charakterizovanie odpočinku ako „“siedmy deň sobotného odpočinku pre
Hospodina, tvojho Boha.” (Ex 20,9-10). Hoci režim striedania práce a odpočinku sa
počas obdobia socializmu dodržiaval, potláčanie kresťanstva viedlo k tomu, že sa
odpočinok zredukoval len na fyzické prerušenie práce. Vytesnila sa z neho spirituálna
dimenzia „odpočinku pre Hospodina“. Ale potlačenie spirituálnej dimenzie odpočinku nesúvisí len s marxizmom. Sekularizácia spoločnosti vedie k ochudobneniu existencie o transcendentnú spirituálnu dimenziu, čo sa napokon prejavuje v celom komplexe súvislostí. Vo vzťahu k práci to znamená, že bez spirituálnej dimenzie odpočinku človek stráca možnosť získať dôveru, že výkon jeho práce bude stačiť na to,
aby mohol existovať (strata vedomia o Božom požehnaní) a súčasne stráca možnosť
“kalibrovať si” svoje potreby pred Všemohúcim. Preto sa snaží získať viac, ako potrebuje a postupne sa z neho stáva pleonektická osobnosť28, pripravená prekračovať majetkové, vzťahové i ideové bariéry - aby pre seba získal viac. Pred týmto rizikom nie

26

Táto konštrukcia možno znie abstraktne, ale ja som takto rozmýšľal pri písaní svojich kníh
a ostatných textov.
27
Dan Doriani: 12 basic principles for faith and work. Principle 2: „The Lord worked six days
and rested one, setting both a pattern and limit for work“.
See https://www.thegospelcoalition.org/article/12-basic-principles-for-faith-and-work/
20.03.2018: “Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath.
On it you shall not do any work” (Exod. 20:9–10). The Lord’s pattern prohibits both
ceaseless toil and laziness, both workaholics and sluggards. Work is essential, but there is
more to humanity than our labor. Like God, we work, rest, and reflect.“
28
KRUPA, S., MASARIK, A.: Pleonektická osobnosť. In Evanjelikálny teologický časopis,
roč. VIII, č.1 (2009) Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2009TaK ISSN 1336-1783
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je uchránená žiadna spoločnosť a ani kresťania v nej, ak im chýba reálne spoločenstvo s Bohom.

Práca človeka ako forma bohoslužby
Každodenná práca ako bohoslužba. Na Dorianiho môžeme nadviazať aj naším doplnením, že podľa Mt 25,31-46, ktorým podporuje svoju svoju argumentáciu v 12.
bode, v práci nejde len o to, že sa stávame Božími rukami (že prostredníctvom nás
Boh dáva chlieb prosiacemu). V tomto Matúšovom texte špecificky vystupuje konanie človeka ako služba samotnému Kristovi, ktorá sa prekvapivo realizuje v šedi každodenného stretávania s ľuďmi. Preto môžeme opodstatnene hovoriť o každodennej
práci ako o forme bohoslužby. Vo vzťahu k práci a zamestnaniu sa v prostredí našich
cirkví táto dimenzia vedome nerozvíja. Keďže kresťanstvo bolo štyri dekády vytesňované do súkromnej sféry, aj po ďalších skoro troch dekádach, od zmeny politického
systému, máme tendenciu chápať Mt 25,31-46 skôr len ako súčasť individuálnych
a súkromných vzťahov, bez jasného vnímania, že sa to týka aj povolania a zamestnania.

Motivácia k pracovnému výkonu
Kresťania boli spoľahlivými pracovníkmi, ktorí podávali slušný, často nadpriemerný
výkon. Niektorí pamätníci spomínajú, že v cirkvi zažili motivovanie k poctivej práci
a k pozoruhodným výkonom, „aby (komunisti) videli“, že kresťan vie byť dobrým
pracovníkom. Tento pokus o emancipovanie vytesňovaných kresťanov z pozícií
v pracovnom a spoločenskom živote v ateisticky rozvíjanej spoločnosti, má pozitívnu
hodnotu, ale nenadväzoval na šírku biblického učenia o práci (čím by sa kresťanský
prístup staval do vedomého dialógu s marxistickým chápaním práce). Chcel dosiahnuť, aby ateistická spoločnosť rozpoznala, že kresťan v nej má svoje miesto, lebo je
spôsobilý priniesť užitočné prínosy vo vede, odbornej práci, alebo vo výkone činností
v službách. Preto tento veľký dôraz na kvalitu práce, ktorý si kresťania zo svedeckého
dôvodu osvojili, sme mohli vidieť, že v záverečnej dekáde socializmu sa niektorí
kresťania dostávali aj na „tabule cti“ v okresných mestách, aj napriek tomu, že boli
známe ich „kádrové nedostatky“ (viera v Boha). Tí, o ktorých viem, že boli týmto
spôsobom odmenení, sú už po smrti. Preto sa ich nemôžeme opýtať, či oni sami túto
svoju prácu s pozoruhodnými výkonmi, vnímali v širšom teologickom význame práce alebo k nej pristupovali len ako k apologetickej výpovedi, ktorú chcelo vytesňované kresťanstvo poskytnúť o sebe svojmu ateistickému prostrediu.

Záver
Vyššie diskutované myšlienky naznačujú, že cirkvi pôsobili v socialistickom ČeskoSlovensku v ideologickom kontexte, ktorý marginalizoval veriacich, vytesňoval ich
z riadiacich pozícií a znemožňoval im prácu v niektorých povolaniach. Kresťania potrebovali prejavovať veľkú odvahu a pripravenosť k stratám, aby si uchovali vieru
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a vernosť voči Bohu. Napriek tomu aj oni boli vystavení charakteristikám deformovaného prostredia a do určitej miery nimi boli ovplyvnení. V tomto príspevku som
konštatoval, že v apologetickej atmosfére kresťanskej existencie, sa nerozvíjal komplexný biblický pohľad na prácu, dominoval skôr len apologetický akcent („na svedectvo, že ...“) a z tejto redukcie vyplýva niekoľko stratových dimenzií pre sebaprežívanie kresťanov, ako napríklad:
a) strata vedomého prežívania svojej práce ako pokračovania v tvorivosti, ktorú
do nás vložil Boh
b) strata vedomia, že kresťan môže aj vo svojej práci vidieť Ježišove slová
o práci pre jedného z tých maličkých – teda je to služba Kristovi samotnému;
c) redukcia pohľadu na prácu len ako na zdroj príjmov, čo pri preťažení musí
viesť k frustrácii a osobnej kríze (strata zmyslu).
Okrem toho je potrebné rozvíjať aj aktuálnym podmienkam primeranú teologickú interpretáciu pracovnej a podnikateľskej činnosti. Jej absencia sa negatívne
ukazuje na nasledovnom príklade:
Živnostník, aktívny kresťan, zamestnával na Slovensku skupinu ľudí, z ktorých niektorí boli alkoholici, snažiaci sa o abstinenciu a iní mali iné problémy, pre
ktoré by boli ťažko zamestnateľní. Jeho prácu so zamestnancami som považoval za
výnimočný sociálny projekt a bez výhrad predstavovala naplnenie kresťanských ideí
v najvlastnejšom zmysle. Napríklad, keď mali problémy s abstinenciou, individuálne
k nim pristupoval spôsobom, ktorý mal všetky charakteristiky pastorálneho rozhovoru. Pracoval s nimi sociálne i misijne. Takto postupoval, kým vládal, ale keďže nemal
teologickú podporu zo strany svojej cirkvi, po dlhšom čase považoval svoj prístup za
neudržateľný a napokon ho vyhodnotil ako zlý nápad.
Absenciu teologickej reflexie tejto problematiky v cirkvi považujem za prirodzenú konzekvenciu existujúceho stavu cirkvi u nás. Hoci v niektorých cirkevných
zboroch je dosť podnikateľov a existujú pozitívne vzťahy medzi nimi a cirkevným
zborom, v menších zboroch, kde to tak nie je, sa vyskytujú aj empiricky nepodložené
podozrievania, že podnikateľ nepodniká čestne a „čisto“. To môže komplikovať jeho
pozíciu v cirkvi. V takýchto prípadoch predpokladám, že zdrojom postoja môže byť
diferencovaný prístup, ktorý vyplýva z marxistického ústretového prístupu k robotníkovi a negatívneho prístupu k „vykorisťovateľovi“. Ak sa potom vyššie uvedený
podnikateľ dostane do problémov a hľadá pomoc, miesto nej nájde nekvalifikované
kritické poznámky alebo mlčanie.
Preto je potrebné venovať pozornosť aj systematickému skúmaniu tejto oblasti
a aj biblicko-homiletickej reflexii kresťanského prístupu k práci. To môže mať ozdravné vplyvy na ekonomický proces, pracovné prostredie a medziľudské vzťahy
v ňom. V konečnom dôsledku tým mnohí kresťania môžu získať pozitívnejší obraz
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o svojom duchovnom živote, pretože veľa vecí, ktoré aj teraz robia, budú môcť vnímať ako významnú súčasť svojej spirituality.
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Zomrel prof. Dr. Ulrich Luz (1938-2019)
Teologická fakulta na Univerzite v Berne ohlásila smutnú správu, ktorá sa hneď rozšírila vďaka priateľom a kolegom a ktorá zvestovala, že profesor Ulrich Luz, svetovoznámy bádateľ v novozákonných vedách, po krátkej, ale vážnej nemoci zomrel
13.10.2019 v ústave, ktorý si sám zvolil, keď videl, že jeho stav sa veľmi zhoršuje
a že je čas sa pripraviť na odchod
do eschatonu. Zomrel obklopený
svojou rodinou vo veku 81 rokov.
Univerzita v Berne s poľutovaním
oznamuje - čo je pravdou aj pre
našu teológiu, - že jeho smrťou
„strácame teológa, ktorý bol inovatívny, medzinárodne uznávaný
a zanietený pre výskum v novozákonných vedách a ktorý veľmi
rozhodným spôsobom ovplyvnil
mnohé generácie teológov a duchovných.”
Profesor Ulrich Luz sa narodil
23.2.1938 v Männedorfe pri Zürichu. Po tom, čo v roku 1956 absolvoval gymnázium, pokračoval svoje teologické štúdiá v Zürichu, v Göttingene
a v Bazileji (1957-1962), kde sa po živých duchovných skúsenostiach v práci
s mládežou rozhodol pre zvestovanie Slova Božieho v cirkvi. Vtedy ešte nepomýšľal na to, že by sa stal svetoznámym novozákonným vedcom a profesorom. Avšak
Pán života rozhodol o ňom inak. Tento úsek jeho života spadal do éry, keď zbožnosť
ľudí na cirkevnej i teologickej úrovni sa čoraz viac delila v dialógu medzi Barthom
a Bultmannom. Hlboko ho zaujala aj otázka zvesti Slova Božieho a spasenia. Videl,
aké cesty otvára pre kresťanskú vieru barthiánsky (predsa len politický) biblicizmus
a Bultmannova snaha po osobnej zbožnosti. Mal možnosť počuť oboch veľkých
teológov. V jednom zo svojich prejavov veľmi pekne píše o Bultmannovi toto:
"Bultmann bol veľmi pokorným človekom, nepoužíval zvláštnu rétoriku ani nemal
osobné ambície. Pozdejšie, keď som už bol asistentom, písaval som si s ním a on
bol natoľko milý, že zozbieral kópie všetkých svojich prác, ktoré ešte vôbec mohol
pozháňať, a poslal mi ich s osobnou dedikáciou. Tieto všetky si strážim ako veľký
poklad." A tak sa stalo, že aj vďaka tomuto osobnému spriateleniu sa s Bultmannom,
mnohým rozhovorom (a aj pozdejším listom) sa čoraz viac otváral duchovnému
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a politickému profilu tohto teológa. Ako biblista, ktorý medzičasom absolvoval aj
štúdiá z klasickej filológie, začal aj čoraz viac kriticky vidieť Barthov odklon od
historického Ježiša a následkom toho kriticky prijímal aj barthiánske dôrazy na
takzvané "spoločenské evanjelium" a osobnú zbožnosť, čo považoval za dosť
inkontextuálne. A tak v Bultmannovom ponímaní novozákonnej teológie videl čoraz schodnejsie cesty ako je dnes možné nájsť, uchvátiť a zvestovať biblické kérygma o spáse. Luz sa na počiatku svojich teologických výskumov venoval historickému pohľadu Pavla na dejiny a na jeho teológiu. Z tohto výskumu sa zrodila
jeho dizertácia (1967) a aj habilitácia (1968), ktorú napísal pod vedením svojho
profesora Nového zákona Eduarda Schweizera, ktorú postúpil na teologickú fakultu
univerzity v Zürichu. Tieto svoje práce vydal v jednom zväzku: Das
Geschichtsverständnis des Paulus (Kaiser, 1968). Vtedy už pôsobil ako asistent
Eduarda Schweizera (1963-1968). Na krátky čas sa podujal aj na duchovenskú
službu v Zürich-Seebachu (1968-1969), keď ho už skôr zürichská kantonálna cirkev
vysvätila a ustanovila vikárom vo Wädensville (1962-1963). Jeho akademickú dráhu plne podporoval jeho profesor Eduard Schweizer vidiac dobrú erudíciu a schopnosť tohto teológa. Robil tak aj napriek tomu, keď medzi nimi bolo treba rozhodnúť,
že Ulrich Luz sa v určitom zmysle odkláňa od teológie Eduarda Schweizera a tvorí
si vlastnú líniu s inými teologickými dôrazmi, ako jeho milovaný profesor. Luz sa
oveľa viac prikláňal k svojmu predošlému profesorovi Hansovi Conzelmannovi,
ktorý bol tiež novozákonným profesorom v Zürichu a tvoril novozákonnú teológiu
na základe výskumu dejín náboženstva, ktoré Ulrich Luz veľmi srdečne počúval. Je
možné, že aj vďaka týmto prednáškam sa spriatelil s Rudolfom Bultmannom a začal
sa považovať za jeho "duchovné vnúča," ako o sebe sám hovoril. Avšak práve to
bolo sympatické pre Eduarda Schweizera, že jeho študenti ho nekopírujú, ale svojím
samostatným teologickým myslením obohacujú novozákonnú teológiu a nechcú sa
automaticky stať nasledovníkmi takzvanej "Schweizerovej školy." Vtedy prišlo
pozvanie z Japonska, z dvoch univerzít v Tokiu, kde aj práve vďaka podpore
Eduarda Schweizera mohol pôsobiť v rokoch 1969-1971. Po návrate domov dostal
pozvanie na miesto profesora Nového zákona v Göttingene, kde strávil 8 rokov
(1972-1980), a potom od roku 1980 až do svojho dôchodku (2003) pôsobil ako
profesor Nového zákona na Teologickej fakulte Univerzity v Berne.
Jeho teologický záujem a smer výskumu sa čoraz viac venoval ústrednej postave Pavlovej teológie, teda Ježišovi Kristovi, ako jeho život, pôsobenie a teológiu
tlmočí evanjelista Matúš. Z tohto výskumu sa zrodilo aj najväčšie dielo jeho života –
komentár k Matúšovi (Das Evangelium nach Matthäus), ktoré vyšlo v štyroch zväzkoch (1989-) a opätovne vychádza až doposiaľ nielen v nemčine (už v 5. vydaní), ale
aj anglicky (v rade Continental Commentaries, Minneapolis - Edinburgh; 1989,
2007), španielsky (1993, 2002, 2010), v japončine (1990, 1997, 2004), taliansky
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(2006, 2010), rumunsky (2011), v ruštine (2014) a v iných jazykoch, doposiaľ v zhruba 40.000 exemplároch. Jeho teologické dôrazy sa postupne zjemňovali, čo je možné
badať v jeho novších vydaniach komentára k Matúšovi. K tomu ho viedli aj rozhovory s jeho dobrými priateľmi a profesormi, akým bol aj Ithamar Grundwald z TelAvivu a Gejza Vermes z Oxfordu, ktorí jednoznačne preferovali Ježiša ako židovského teológa. Postupne sa (v určitých aspektoch) "vyrovnal" aj s Barthom, ale jeho
stálym príkladom zostal Bultmann v jeho kritickom nazeraní, v analýze novozákonných textov a vo výskume dobových prameňov a vtedajších zvykov. Možno aj
preto sa obrátil s tak veľkým záujmom k novozákonným textom a ich výkladom na
základe ich historického vývoja, z čoho nakoniec vytvoril teologickú líniu, tzv. "Wirkungsgeschichte" (dejiny vplyvu), čo sa najviac odzrkadľuje v jeho komentári k Matúšovi. Okrem toho napísal aj iné komentáre (Der Brief an die Epheser a Der Brief
an die Kolosser, NTD 8/1, 1988) a taktiež aj iné štúdie v rôznych rečiach. Rukopisy
jeho výkladov - prednášky k rôznym novozákonným knihám – a taktiež aj Úvod do
Nového Zákona a Teológiu Nového Zákona si uchovávame vo veľkej úcte. Kedže
pracoval až do svojho vysokého veku, medzi jeho posledné práce patrí aj novozákonná hermeneutika (Hermeneutik des Neuen Testaments, 2014), alebo publikovanie jeho skorších exegetických prác (Exegetische Aufsätze, 2016). Z Božej milosti
mohol zomrieť tak, že nakoniec mohol napísať aj svoje posledné dielo, o ktorom dlhé
roky hovoril a pripravoval sa naň, a čo mohol aj vydať za spolupráce ne-teológov:
Das Neue Testament - Wer, Was, Wo für Einsteigen (október 2018).
Jeho osoba nezostala nepovšimnutá v rôznych teologických kruhoch na medzinárodnej úrovni. Viacero významných teologických spoločností ho prijalo za člena, z ktorých môžeme vyzdvihnúť najmä svetoznámu SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas), ktorej bol predsedom v rokoch 1997-1998 a tiež dlhší čas bol členom jej predsedníctva (1995-1999); podobne bol tiež aj členom sekcie tejto spoločnosti pre strednú a východnú Európu, ktorej vznik sám inicioval a ktorej bol predsedom v rokoch 1996-2016. Vďaka jeho húževnatosti a láske k teológii bol vedúcim
alebo členom redakčných rád mnohých odborných knižných sérií, ako napríklad tzv.
EKK (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, 1995-2016)
alebo vedeckých časopisov, ako napríklad: New Testament Studies (1995-1999),
Evangelische Theologie (1996-2013), Judaica (1983-1998), Sacra scripta (20052015), Bibliotheca Biblica (2006-2013). Jeho teologické uznanie mu dopomohlo
k tomu, že mu jeho spolupracovníci vyjadrili vďaku aj tým, že sa stal doktorom
honoris causa viacerých univerzít: Leipzig (1993), Budapešť (1996), Sibiu (1998),
Lausanne (2004), Praha (2004), Nishinomiya (2005), Uppsala (2006), Cluj - Napoca
(2006), Fribourg (2007) a Debrecin (2008). Okrem toho ho Karlova Univerzita v Prahe ocenila Plaketou Komenského a anglická akadémia (British Academy) ho poctila
cenou Burkitt Medal for Biblical Studies (2010). Za poctenie prijal aj poverenie, aby
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spracoval písomnú pozostalosť Albert Schweitzera, ktorého vo svojom detstve osobne spoznal a podal si s ním ruku v jeho rodnej obci, keď prišiel k nim hrať na organ.
Jeho mohutný teologický rozhľad a erudícia a taktiež jeho priateľstvo a ochota k pomoci ho uspôsobila k tomu, aby aj vo svojom dome prijímal spolupracovníkov,
vtedy už dobre známych teológov, ale aj začiatočníkov, aby rôznorakú pomoc
poskytol mnohým, ktorí sa mu pozdejšie stali spolupracovníkmi. Takto otvoril svoju
katedru a aj pracovňu na univerzite v Berne a podobne aj svoj dom v Laupen, kde aj
jeho manželka Salome (s ktorou sa oženil v roku 1968) srdečne prijímala hostí a kde
bolo možné viesť nesmierne vážne, hlboké a hodiny trvajúce teologické rozhovory,
hoci aj na dlhoročné pokračovanie. Tak prijal do svojho domu a do svojho
teologického priateľstva mnohých teológov z nášho prostredia. Vďaka tomu sa tak
mohli spoznať a začať spolupracovať začínajúci teológovia z našich krajín s teológmi, akí boli napríklad: Eduard Schweizer, Gerd Theissen, Samuel Vollenweider,
Wolfgang Steegemann, Hans Weder, Jörg Frey, Peter Lampe, Matthias Konrad, atď.
S niektorými z nich môžeme pestovať užitočné kontakty a pokračovať v dobrej spolupráci až dodnes.
Na počesť Ulricha Luza pri príležitosti jeho 70. a potom aj 80. narodenín
univerzity v Berne, Zürichu a v Bazileji, ako aj priatelia a spolupracovníci pripravili
medzinárodné sympóziá (tzv. "Luziana"), po ktorých boli z týchto prednášok a prác
vytvorené hodnotné zborníky. Jeho smrť znamená veľkú stratu pre novozákonnú teológiu a teológov. Jeho pohreb sa bude konať v Laupen, v meste jeho bydliska pri
Berne dňa 29. októbra 2019 o 13:30 hod. Smútočné oznámenie potvrdzuje vyznanie
jeho i jeho rodiny: "Blahoslavení krotkí (nem. Freundlichen), lebo oni budú dedičmi
zeme" (Mt 5,5). S bolesťou v srdci, ale s vďakou a s úctou zachovávame jeho pamiatku.

Imrich Peres
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RECENZIA

Anton TYROL, Das Wort ist Schrift geworden. Inspiration und Wahrheit der
heiligen Schrift. (Slovo sa stalo Písmom. Inšpirácia a pravda Svätého Písma).
SKAIS, Wien, 2017, ISBN 978-3-9504553-1-1. 151 s.

Knihu mi daroval jej autor pred zasadnutím
vedeckej rady Pedagogickej fakulty UMB,
kde sa už niekoľko rokov stretáme. Prof.
ThDr. Anton Tyrol, PhD., je rímskokatolícky kňaz a výborný biblista, skúsený
pedagóg, bývalý riaditeľ Katolíckeho biblického diela vo Svite (1999 – 2011)
a vzácny človek. Študoval na univerzitách
v Bratislave a v Jeruzaleme. Pôsobí na
Katolíckej univerzite v Ružomberku, na jej
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí vyučuje Starý zákon a biblickú hebrejčinu. Medzi jeho ďalšie významné práce
patria: Prorok Jonáš (2001), Evanjelista
Matúš a jeho svet (2002), Kňazstvo
a Eucharistia (2010), Hebräische Poesie
und Psalmen (2010), Základy biblickej hebrejčiny (2012), Od Písma k životu (2012),
Kniha Rút. Preklad a komentár (2015).
Predmetná publikácia si kladie za cieľ podať v monografii odpovede na fundamentálne otázky, ktoré sa týkajú inšpirácie a pravdy vo Svätom písme. Ako autor sám
podotýka, „náuka Cirkvi o inšpirácii Písma má za sebou už dve tisícročia. Vieru v inšpiráciu Písma zachytáva aj starozákonné obdobie dejín spásy.“ (s. 14). Bolo treba
pristúpiť k riešeniu problematiky diachronicky, čo Anton Tyrol urobil s nevšednou
obratnosťou skúseného pedagóga. Vyhol sa rozvláčnosti tým, že sa sústredil na podstatné veci, a čitateľa upozornil na pojmy, na vývoj dogmatických výrokov, ich modifikácie, na dokumenty z dávnej minulosti i zo súčasnosti tak, že pri čítaní sa problematika pred čitateľom rozbaľuje ako vzácny zvitok, od ktorého nemožno odtrhnúť
pozornosť.
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Knižka je rozdelená na úvod, dvanásť kapitol, záver a zoznam literatúry. Nechýba zoznam skratiek, ktorý je pre protestantského čitateľa dobrou pomôckou. Prvá
kapitola vysvetľuje na základe katechizmovej odpovede, že Sväté písmo je písomne
zaznačené Božie slovo, ktoré písali svätopisci pod špeciálnym vplyvom Ducha Svätého. Nasleduje vec, ktorá protestanta zaujme; totiž vysvetlenie, prečo a ako k tomu
patrí aj posvätná Tradícia. „Posvätná Tradícia a Písmo spolu súvisia, pochádzajú
z jedného božského prameňa, istým spôsobom splývajú a vedú k jednému cieľu. Obidve robia v Cirkvi prítomným tajomstvo Krista.“ (s. 17) Boh sa zjavuje, toto Zjavenie
má dynamický charakter, spája sa s dejinným putovaním ľudstva v čase a priestore,
dáva sa poznať ako Ten, ktorý vedie, riadi osudy Izraela aj jednotlivcov. V tomto
úvode potom autor sústreďuje čitateľovu pozornosť na najvýznamnejšie inšpiračné
texty 2Tim 3,16-17 a 2Pt 1,20-21. Z činnosti Pána Ježiša a apoštolov ukazuje autor
na dva prvky inšpirácie: (1) Boh hovoril ústami vybraných ľudí a (2) ľudia
prehovorili v Božom mene, pohnutí Duchom Svätým. Pohnutie Duchom Svätým
a pohnutí ľudia sú dva základné piliere inšpirácie. (s. 26–27).
V druhej kapitole je rozprava o inšpirácii Písma v časoch patristiky (do 7. st.,
na kresťanskom Východe do 8. st.), konkrétne o rozvíjaní úvah o inšpirácii v zmysle
Božej účasti ako autora svätých kníh, o účasti človeka pri ich tvorbe, o Písme ako
Božom diktáte a o Písme ako Božom liste. Autorove tvrdenia sú podopreté výrokmi
autorít starovekého kresťanstva (List Barnabášov, Ireneja, Justína, Augustína, Leva
Veľkého, Gregora Veľkého, Hieronyma, Jána Chryzostoma a i.). Autor na záver kapitoly konštatuje, že „učenie cirkevných otcov neprinieslo definíciu inšpirácie...
V časoch patristiky nešlo v prvom rade o systematické spracovanie teologických
konceptov, ale skôr o katechetické a pastoračné spracovanie v prospech zápasov proti
bludom.“ (s. 37–38).
Tretia kapitola je venovaná náuke o inšpirácii v stredoveku a na Tridentskom
koncile: náuke o inšpirácii v ranej scholastike, klasickej scholastike (13. – 15. st.),
o Tridentskom koncile (1456 – 1563) a jeho extenzii inšpirácie a vyriešení otázky
rozsahu inšpirácie, keď vyhlásil za inšpirované všetky časti všetkých a úplných kníh
Písma (s. 44). Nasleduje štvrtá kapitola s opisom rozvoja náuky o inšpirácii po Tridentskom koncile a na Prvom vatikánskom koncile (1869 – 1870). Koncil napriek
vynaloženému úsiliu nepriniesol dogmatickú definíciu inšpirácie, ale dodal impulzy
biblistom, ktorí sformovali tzv. kritériá istoty inšpirácie: kritérium apoštolskosti, kritérium svedectva ľudského autora a kritérium zo svedectva Ducha Svätého v čitateľovi. A. Tyrol v závere podotýka, že „iba kritérium apoštolskosti zodpovedá dostatočne otázke istoty inšpirácie. Ďalšie dve kritériá sú otázne, arbitrárne a subjektívne.“
(s. 56).
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Piata a šiesta kapitola je venovaná najmä encyklike pápeža Leva XIII. Providentissimus Deus (1893) a dôsledkom náuky o inšpirácii Leva XIII. Definícia inšpirácie je „postavená na pilieroch prvotného a nástrojového autora Písma a na definovaní schopností ľudského autora, ktorými sú: rozum, vôľa a ostatné vykonávacie
schopnosti“ (s. 65). Inšpirácia sa chápe ako charizma Ducha Svätého, ktorá účinkuje
prechodne. Boh si však používa, koho chce, aj pohanov, ako napr. Baláma (Nm 24)
alebo gréckych básnikov a filozofov (Sk 17).
Od siedmej kapitoly až do konca sa autor pohybuje už v časových dimenziách
a hovorí o ľuďoch a o problematikách, ktoré si už môžeme osobne pamätať: Druhý
vatikánsky koncil, pápež Benedikt XVI., bádanie o vzťahu inšpirácie a pravdy Písma
v 19. a 20. storočí, dokument Pápežskej biblickej komisie z r. 2014. V jedenástej
kapitole pridáva pohľad do fundamentálnej teológie a dogmatiky na inšpiráciu. Dochádza okrem iného k záveru, že „tak, ako v Ježišovi Kristovi nie sú oddelené božské
a ľudské prvky, podobne v Písme nie sú oddelené Božie a ľudské slová. Všetky majú
rozmer Božieho slova.“ Cituje A. Girlanda: „V Písme je všetko Božie a všetko
ľudské“ a konštatuje, že je správnejšie používať výraz Sväté písmo než slovo Biblia,
pretože prvý výraz dáva najavo Boží pôvod Písma, druhý viac ľudský prvok, hoci
obidva výrazy sú pravdivé (s. 135).
Záverečná kratšia kapitola je venovaná inšpirácii Písma v koncepcii K. Rahnera, v ktorej je podčiarknutý význam Cirkvi: „Inšpirácia podľa Rahnera je súčasťou
celkového Božieho vedenia a ochrany Cirkvi, ktorá vlastní Písmo ako svoj konštitutívny element svojho vlastného sebavyjadrenia.“ (s. 138) V závere práce prof. Tyrol
konštatuje, že „inkarnácia Božieho slova do ľudského slova je hlavným teologickým
princípom vysvetľujúcim inšpiráciu. Ostatné pokusy teológov vysvetliť inšpiráciu,
resp. miesto Písma ako konštitutívneho prvku Cirkvi sú tiež možné, ale ostávajú na
úrovni teologických mienok.“ (s. 145).
Čo povedať záverom úvah nad knihou? V protestantizme nachádzame rozmanité pokusy, ako sa zodpovedne vyrovnať s otázkou inšpirácie. V liberálnom myšlienkovom teologickom prúde sa stretávame s pohľadom na Bibliu ako na produkt
ľudského génia, ktorý obohacuje životy druhých podobným spôsobom, ako si človek
môže všimnúť výnimočné umelecké dielo, ale otázky nadprirodzenej účasti Boha nebývajú v ňom dôkladnejšie rozvedené. V skupine tzv. neoortodoxných teológov (K.
Bartha, E. Brunnera a ďalších) nachádzame presvedčenie, že Biblia nie je samotným
zjavením, ale svedectvom o ňom. Boh sa chápe ako odhaľovanie seba nie skrze
skutky, ale Písmo zaznamenáva a opisuje Božie zjavenia v dejinách. Takýto pohľad
nepodporuje Boha ako autora Písma a nemôže Ho priamo opísať ako „Slovo Božie“.
Myslím, že prof. Slavomil Daněk to vyjadroval tak, že Božie slovo je za Bibliou. Akt
zjavenia alebo inšpirácie sa neuskutočnil pri vzniku samotných Písem, ale odohráva
sa pri čítaní alebo ohlasovaní, kázaní evanjelia a môže sa stať príležitosťou na
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zjavenie. To je vždy priamym bezprostredným stretnutím medzi Bohom a individuálnym veriacim. Biblia teda nie je Božím slovom, ale stáva sa príležitosťou na zakúsenie Božieho slova. V konzervatívnom evanjelikálnom kresťanstve sa hojne diskutuje o otázkach spätých s neomylnosťou Biblie. Slovom, je to pestrá paleta teologických úvah o inšpirácii a pravde Písma, ktorú v protestantizme máme, poznačená naším zmyslom pre individuálnu slobodu teologického myslenia a rozličnými ekleziologickými koncepciami. Rímskokatolícka teológia uplatňuje jednotnú, konzistentnú
náuku o Cirkvi, čo sa premieta do úvah nad inšpiráciou a pravdou Svätého písma.
V teologických úvahách to dáva základ súdržnosti, ktorú môžeme len obdivovať.
Knihu Antona Tyrola Das Wort ist Schrift geworden. Inspiration und Wahrheit der
heiligen Schrift. (Slovo sa stalo Písmom. Inšpirácia a pravda Svätého Písma) vrelo
odporúčam na štúdium každému, koho zaujíma problematika inšpirácie a pravdy
Písma.
Pavel Procházka
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