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Milí mladí priatelia,

v živote sa stretávate s rôznymi ľuďmi. Azda niet človeka, ktorý 
by Vás niečím dobrým nezaujal. Nemám na mysli len dajakú jed
norazovú činnosť alebo pozornosť, ktorú Vám prejavil. Myslím 
na stály spôsob konania, ktorý má v sebe čosi krásne, príťažli
vé, dobré. Zaujal Vás napríklad učiteľ, ktorý vedel vždy zachovať 
vnútorný pokoj, rovnováhu a  nikdy sa nedal strhnúť hnevom; 
matka, ktorá trpezlivo znáša vrtochy detí i  zlé povahové vlast
nosti manžela; zdravotná sestra, ktorá sa s láskou a dobrotou ve
nuje svojim chorým; priateľ, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť, 
ktorý je presný, pravdovravný, priamy, úprimný a nepretvaruje 
sa; spoločník pri stole, ktorý vždy zachová striedmosť v jedení 
či pití; dievča, ktorému žiari z tváre radosť a nevinnosť, i mladík 
plný energie, pracovitý, ktorý vie vytrvalo prekonávať rôzne pre
kážky aj za cenu ťažkých obetí...

Čím nás títo ľudia zaujali, čím sa nám stali sympatickými, 
čím nás priťahujú?

Svojím stálym spôsobom konania dobra, ktorý si osvoji
li i  napriek celkom opačným prirodzeným tendenciám, ktoré 
v  sebe cítia. Nevzbudí v  nás obdiv od  prírody tichý a  mierny 
flegmatik, ak reaguje trpezlivo a pokojne. Ale zato obdivujeme 
cholerika, ktorý svojím úsilím a cvikom v kritických situáciách, 
vzbudzujúcich napätie a  hnev, nadobudol pokojný spôsob ko
nania.

Obdivujeme a  vážime si človeka, ktorý sa napriek vrode
ným dispozíciám na nemiernosť v  jedle a pití svojím vlastným 
úsilím stal striedmym. Alebo povahovo rozlietaného a nestáleho 
človeka, ktorý sa cvikom naučil systematicky, cieľavedome a vy
trvalo pracovať a využívať čas...

A takýchto silných, miernych, statočných, múdrych, spra
vodlivých, pracovitých, striedmych, čistých, pravdovravných 
a  skromných jednotlivcov si ľudia vždy vážili práve pre  tieto 
vlastnosti, ktoré už starovekí Gréci, Rimania či iné národy nazý
vali čnosťami.



4

Zdá sa, že dnes neradi počúvame slovo čnosť. Má akúsi 
náboženskú príchuť, a už tým je málo príťažlivé pre ľudí, ktorí 
s náboženstvom nechcú mať nič spoločné. Škoda, že vynecha
ním tohto pojmu z pedagogiky a psychológie sme čnosti, tieto 
vlastným úsilím nadobudnuté dobré vlastnosti, vynechali aj 
z nášho života. Najprv začali miznúť čnosti zo života ľudí a po
tom aj zo slovníka. Je to pochopiteľné, ale aj smutné. Dnes čoraz 
väčšmi cítime, aké potrebné sú tieto šľachetné vlastnosti, ktoré 
sa nedajú získať peniazmi, ale ktoré možno nadobudnúť vlast
ným úsilím a násilím, ktoré na sebe vykonáme.

Žijeme v spoločnosti, ktorá trpí na nedostatok lásky, prav
dy, obetavosti, spravodlivosti, miernosti a  ozajstnej múdrosti. 
Ak už starovekí pohania videli dokonalosť človeka v osvojovaní 
si čností, myslím, že aj dnes si obnova spoločnosti vyžaduje, aby 
sme začali robiť reformu od  seba práve nadobúdaním čností, 
takých potrebných pre osobné i spoločné blaho všetkých ľudí, 
veriacich i neveriacich.

Kresťania, najmä mladí kresťania, na ktorých sa chcem tou
to knižkou predovšetkým obrátiť, majú povinnosť nadobúdať 
čnosti podľa Pánovho príkazu: „Vy buďte dokonalí, ako je doko
nalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).

Ježiš Kristus nás vyzýva: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy 
robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). „Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne 
milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že 
ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 34 – 35).

Jediný Ježiš žiari pred naším duchovným zrakom ako ideál 
všetkých čností, lebo iba on je dokonalým človekom i Bohom zá
roveň. On jediný mohol o sebe povedať: „Ja som cesta, pravda 
a život“ (Jn 14, 6).

Preto aj my na našej spoločnej ceste k PRAVDE, ktorú sme 
poznávali v  predchádzajúcich štrnástich zväzkoch, nutne mu
síme obrátiť pozornosť na  Ježiša, v  ktorom je plnosť všetkých 
čností.

A nebudeme ako pohania obdivovať a nacvičovať iba čnos
ti, ktorých predmetom je stvorené dobro, osožné pre prítomný 
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život človeka alebo spoločnosti. Zameriame pozornosť aj na dob
ro nestvorené – Boha, a na čnosti, ktoré nás privádzajú priamo 
k nemu a k plnšiemu prežívaniu aj prítomného života. A nebu
deme nacvičovať čnosti len pre ich vnútornú krásu, ale hlavne 
preto, aby sme sa nimi priblížili ku Kristovi a stali sa osožnejšími 
pre bratov a sestry svojimi službami. Pán sám nás za túto dob
rovoľnú službu odmení večnou odplatou v nebi, čo je konečným 
cieľom nášho úsilia o čnostný život.

Ide teda o maximálne dôležitú vec. Boh chce našu svätosť 
a dokonalosť, ktorá spočíva v nadobúdaní čností a z nich ply
núcich služieb bratom a sestrám. Bude preto osožné, ak si spolu 
pohovoríme o tom, čo čnosti sú, ako sa nadobúdajú a zveľaďujú. 
Potom si ich vhodne roztriedime, aby sme mohli o nich systema
ticky povedať to, čo je potrebné na ich nacvičenie.

Nech Duch Svätý, ktorý je darcom i  prameňom všetkých 
kresťanských čností, vedie mňa pri písaní a Vás pri čítaní týchto 
myšlienok, ktoré chcú byť pomôckou na ceste za Kristom.

Váš priateľ



6

I. ČO JE ČNOSŤ A AKO SA ZÍSKAVA

Dokonalosť bytia sa prejavuje v činnostiach, ktoré ho zdoko
naľujú. Čím viac činností je bytie schopné konať a  čím kvalit
nejšie ich uskutočňuje, tým je dokonalejšie. Z tohto hľadiska je 
rastlina dokonalejšia ako neživá hmota, zviera dokonalejšie ako 
rastlina. Človek, keďže je schopný aj vyšších činností ako rastliny 
a zvieratá, a to činností duševných, je dokonalejší ako ony.

Aj ľudí možno rozlišovať podľa ich činností. Malé dieťa určite 
nie je také dokonalé ako zrelý muž a nerozumný mladík ako skú
sený starec. Tým nechceme upierať náležitú úctu a  dôstojnosť 
každej ľudskej osobe. Tá patrí všetkým, aj tým, ktorí ešte len pri
chádzajú na svet. Čím väčšieho počtu činností je človek schopný 
a čím kvalitnejšie a vytrvalejšie ich koná, tým osožnejším sa stá
va pre spoločnosť.

Nikto z nás neprichádza na svet dokonalý a nik zo sveta do
konalý neodchádza. Rodíme sa s rôznymi schopnosťami, ktoré 
sa v  procese vývinu, výchovy a  sebavýchovy snažíme uplatniť 
a zdokonaliť. Niekto má schopnosti hudobné, iný jazykové, ďalší 
matematické, umelecké... Až vzdelávaním a sústavným a dlho
dobým cvikom nadobúdame zručnosť, ktorá robí naše činnosti 
lahodnými, príjemnými, príťažlivými a obdivuhodnými. Ak nám 
tieto činnosti „vojdú do krvi“, ak sa nám stanú akýmsi „habitom“, 
zvykom, ak sú nám vlastné a trvalé, vtedy hovoríme nadobudnu
tých čnostiach.

Aristoteles definuje čnosť ako trvalý návyk konať dobro.

Ak sme si nadobudli trvalý zvyk hovoriť pravdu, máme čnosť 
pravdovravnosti.

Ak sme si zvykli usilovne a  kvalitne pracovať, máme čnosť 
pracovitosti. 

Ak sme si zvykli nejesť a nepiť viac ako treba, ovládať sklon 
jesť a piť bez miery, máme čnosť striedmosti v jedle a pití.

Ak sme si zvykli vytýčiť cieľ a ísť za ním pomocou vhodných 
a dobrých prostriedkov, máme čnosť múdrosti.
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Ak sme si zvykli ovládať hnevlivosť, náladovosť a city, ak re
agujeme v každej situácii pokojne a s láskou, tak sme si osvojili 
čnosť láskavosti.

Ak sme si zvykli dávať každému to, čo mu podľa práva prislú
cha, máme čnosť spravodlivosti.

Ak vieme dosahovať vytýčené ciele aj za cenu obetí, námah 
a zriekania, máme čnosť sily.

Ak ovládame pohlavný pud a riadime jeho užívanie rozumný
mi princípmi a Božími zákonmi, máme čnosť čistoty. 

A tak by sme mohli pokračovať vo vymenúvaní rôznych čin
ností podľa toho, aké stvorené dobro sa nimi usilujeme dosiah
nuť.

Podstatné v  čnosti je, že sa usilujeme dosiahnuť dobro nie 
chvíľkovo a jednorazovo, lež trvale, až sa nám táto snaha stane 
zvykom, presnejšie, dobrým zvykom. Tento dobrý zvyk nám aj 
v kritických chvíľach uľahčuje konať a dosahovať dobro, ktoré by 
sme ináč nedosiahli. Máme totiž aj zlé zvyky, zlozvyky, ktoré sú 
opakom čností, čiže neresti. Nadobúdajú sa podobne ako čnos
ti: stálym opakovaním a konaním zla. Cítime, že po dedičnom 
hriechu vplyvom prostredia a výchovy pôsobia v človeku nielen 
dobré sklony, ale aj náklonnosť k zlu, vyplývajúca z oslabeného 
rozumu, vôle a tela. Tieto náklonnosti, ako ani dobré sklony ne
majú všetci ľudia rovnaké. Cítime v sebe napríklad nezriadenú 
túžbu vyniknúť (pýcha, hnev), vlastniť hmotné dobrá (lakom
stvo, závisť, lenivosť), uspokojovať telesnú žiadostivosť jedlom, 
pitím a sexuálnymi pôžitkami (obžerstvo, opilstvo, smilstvo). Ak 
tieto nezriadené sklony nebrzdíme, ale dávame im voľný prie
chod, ak ich dokonca pestujeme, získavame rôzne zlé návyky, 
čiže neresti. Neresti sú veľkou prekážkou pri konaní dobra a na
dobúdaní čností. Ale sú aj príležitosťou, ktorú môžeme využiť 
najmä na nadobúdanie čnosti sily.

A tak každá čnosť má aj svoj opak – neresť.

Opakom skromnosti a pokory je pýcha.

Opakom miernosti je nemiernosť, ktorá sa prejavuje naprí
klad hnevom, obžerstvom, smilstvom, alkoholizmom.
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Opakom pravdovravnosti je klamstvo, neúprimnosť.

Opakom pracovitosti je lenivosť.

Opakom chudoby je lakomstvo, závisť.

Nejdeme tu vypočítavať všetky čnosti ani ich opaky, neresti. 
Bol by to dlhý a neprehľadný zoznam. Nateraz nám ide len o to, 
aby sme si uvedomili, že čnosť je trvalý zvyk konať dobro a ne
resť je zasa trvalý zvyk konať zlo.

Dokonalý človek bude ten, ktorý sa úprimne a úspešne usilu
je zbavovať nerestí a nadobúdať čnosti.

Pri osvojovaní čností a  vykoreňovaní nerestí treba postu-
povať uvedomelo. Len tie činnosti nám pomôžu nadobudnúť 
čnosť, ktoré uvedomelo opakujeme a nacvičujeme. Nácvik čnos
tí je teda uvedomelá činnosť. Od človeka sa vyžaduje, aby konal 
proti prirodzenej túžbe po pohodlí a zdanlivej bezchybnosti.

Žiadnu čnosť nemožno nacvičiť niekoľkými úkonmi, čiže cvi
čeniami. Na dokonalé osvojenie čnosti treba celoživotné úsilie, 
ktoré bude korunované až v nebi. Čnosti, ktoré človek dosahu
je prirodzeným úsilím o  prirodzené stvorené dobrá, budú iba 
prirodzenými čnosťami, a  tým samým budú iba relatívne do
konalé. Dokonalosť sa týka miery všetkých čností a ich súčtu 
a súhry. Nikdy nebudeme môcť povedať, že sme dokonale pra
covití, poslušní, mierni, spravodliví, múdri, silní, udatní, ale iba 
to, že sa o toto všetko úprimne celý život usilujeme.

Čnosť nesmieme chápať staticky a hovoriť: Už ju mám! Treba 
ju vnímať dynamicky: Stále sa o ňu usilujem, stále viac a stále 
lepšie!

Snahu žiť čnostným životom nemajú iba veriaci, a tobôž nie 
iba kresťania. Túžba po  dokonalosti, i  keď v  rôznej miere, je 
v každom človeku. Aj prirodzené čnosti majú v sebe čosi krás
ne, príťažlivé a osvojeniahodné. Aj pohania sa usilovali o čnosti 
pre ich krásu. Túžili po múdrosti a vedomostiach (Gréci), usilo
vali sa o statočnosť a odvahu v bojoch (bojovní Skýti, Trákovia, 
Germáni), o  spravodlivosť (Rimania), vynikali pohostinnosťou, 
pracovitosťou, vážili si mravnú čistotu, panenstvo a nevinnosť.
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Aj novodobí ateisti obdivujú tieto vlastnosti a chceli by ich 
mať, aj keď v niektorých prípadoch väčšmi u iných ako u seba... 
Čnosť sa teda oplatí pestovať aj pre jej vlastnú krásu, pôvab, prí
ťažlivosť a osožnosť v styku s ľuďmi. Cítime, ako si nás vedia pod
maňovať ľudia úprimní, skromní, pracovití, presní, pravdovrav
ní, láskaví...

Kresťan má však aj hlbší dôvod osvojovať si čnosti. V prvom 
rade je to výslovný príkaz nášho Majstra a Učiteľa: „Buďte do
konalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Pokrstený 
človek, ktorý verí v Krista, sa má uvedomelo „kristiť“, ako sme si 
to vysvetlili v ôsmom zväzku našej edície Cesta k Pravde o krste 
a birmovaní. V Kristovi je plnosť všetkých čností, prirodzených 
i nadprirodzených. A preto kresťan, „druhý Kristus“, nemôže os
tať iba pri nácviku prirodzených čností. Nutne sa musí usilovať 
o čnosti nadprirodzené, ktoré však sám od seba nemôže nado
budnúť. Nadprirodzené čnosti získava pri krste ako vliate čnosti 
spolu s  darmi Ducha Svätého. Osobným pričinením a  v spo
lupráci s  Božou milosťou ich musí rozvíjať, až kým nedospeje 
k plnosti Krista.

Prirodzenými čnosťami sa zdokonaľujú naše prirodzené, ro
zumové, vôľové a telesné schopnosti. Naše činnosti nadobúdajú 
určitú ľahkosť, pružnosť, eleganciu a perfektnosť, ktoré ich robia 
príťažlivými aj pre iných ľudí.

Nadprirodzené, čiže vliate alebo aj kresťanské čnosti, nes
mierne zdokonaľujú naše prirodzené schopnosti. Tak je naprí
klad nadprirodzená múdrosť neporovnateľne dokonalejšia ako 
ľudská, prirodzená múdrosť. Podobne aj nadprirodzená čnosť 
sily, spravodlivosti, miernosti je neporovnateľne dokonalejšia 
ako príslušná prirodzená čnosť. 

Kristus nám dal príkaz, aby sme boli dokonalí ako Otec a mi
lovali sa navzájom tak, ako nás miloval on. Aby sme mohli takúto 
dokonalosť dosiahnuť, musel naše prirodzené schopnosti nes
mierne povýšiť, ináč by od nás žiadal nemožné.

Je zrejmé, že žiadna ľudská činnosť nemôže spôsobiť zdoko
nalenie našich prirodzených schopností, a teda ani prirodzených 
čností. Je to výlučne dielom Boha, Ducha Svätého, ktorý nás 
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pri krste prijal za svoje deti, dal nám božský život spolu s nadpri
rodzeným organizmom, ako sme si to vysvetlili v náuke o krste.

Božský život v  človeku neničí prirodzený život, ale ho nes
mierne obohacuje a dvíha do nadprirodzenej roviny. Práve tak 
ani nadprirodzené vliate čnosti nie sú v rozpore s čnosťami pri
rodzenými, neničia ich, ale ich nesmierne zdokonaľujú a  obo
hacujú. Čím je prirodzený život bohatší, tým plnšie sa ujíma 
v človeku aj nadprirodzený život. Gratia supponit naturam. Milosť 
predpokladá prirodzenosť. Čím bohatšie sú prirodzené čnosti, 
tým plnšie a bohatšie sa môžu prejaviť aj vliate čnosti. To je veľ
mi dôležité pre osvojovanie a rozvíjanie čnostného života. Tam, 
kde chýbajú prirodzené, dobré ľudské vlastnosti a  návyky, ne
môžu sa zachytiť a kvitnúť ani kresťanské čnosti.

Prirodzené čnosti rozvíjame cvikom, a  tým v  nás môžu 
účinnejšie pôsobiť aj vliate čnosti, ktoré nám dáva Boh skrze Du
cha Svätého. Cvikom teda nerozmnožujeme vliate čnosti, ale im 
umožňujeme plnšie sa prejaviť. Vliate čnosti, čiže nadprirodze-
né alebo aj kresťanské čnosti, rastú v pokrstenom človeku vý-
lučne pôsobením Ducha Svätého. Rastom milosti posväcujúcej 
rastú aj vliate čnosti, a to napríklad prijímaním sviatostí, najmä 
pokánia a Eucharistie, modlitbami, dobrými, nadprirodzene zá
služnými skutkami, sebazapieraním v živote z lásky ku Kristovi. 
Záslužnými skutkami a sebazapreniami pôsobíme na Boha, aby 
v nás rozmnožoval čnosti a dary Ducha Svätého.

Prirodzené čnosti robia naše prirodzené dobré skutky lahod
nými, dodávajú im pôvab, eleganciu, ľahkosť. Takúto lahodnosť, 
pôvab, dokonalosť a  ľahkosť našich nadprirodzených skutkov 
spôsobujú dary Ducha Svätého, ktoré zo svojej povahy zdokona
ľujú výkon nadprirodzených čností.

– o –

Prirodzené čnosti sa získavajú cvikom. Ak zanedbáme cvik, 
postupne sa stratí aj zvyk konať dobro a  začne sa prejavovať 
vplyv žiadostivosti tela, očí a pýchy života, ktoré ťahajú človeka 
k nerestiam. Platí tu pravidlo: Ak nestúpame, klesáme. O čnosť 
sa treba stále snažiť, ak nechceme, aby postupne slabla a strácala 
sa, prípadne aby sa nás zmocnila neresť.
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Vliate čnosti sú vo svojej činnosti viazané na prítomnosť mi
losti posväcujúcej, ktorá je princípom nadprirodzeného života 
v pokrstenom človeku. Stratou milosti posväcujúcej, čiže smr
teľným hriechom, sa strácajú všetky vliate čnosti okrem viery 
a nádeje, ktoré zanikajú iba totálnym hriechom nevery a zúfal
stvom, beznádejnosťou voči Bohu. Smrteľným hriechom teda 
prirodzené čnosti nezanikajú. Človek sa však stáva absolútne 
neschopným konať nadprirodzené činy. Aj dary Ducha Svätého 
sa strácajú spolu s vliatymi čnosťami. Úprimným pokáním znova 
získavame milosť posväcujúcu, vliate čnosti a dary Ducha Sväté
ho, ktoré sme hriechom stratili.

– o –

Môže pokrstený človek žiť iba prirodzeným životom?

Môže, ale na spásu mu to nestačí. Boh chce naše posvätenie, 
preto kresťan len vtedy môže byť spasený, ak koná nadprirodze
ne, sväto, v stave Božej milosti, pod vplyvom vliatych čností a da
rov Ducha Svätého. Z toho plynie, že kresťan nemôže byť iba 
„slušným človekom“, t. j. pracovitým, čestným, láskavým... To 
na spásu stačí pohanom a ateistom, ak nemali možnosť poznať 
Krista. Kresťan musí byť svätý, čiže musí v sebe rozvíjať nadpri
rodzené čnosti a dary a konať Božie, čiže nadprirodzené skutky. 
Ináč sa nespasí. Preto sa v styku s pokrstenými ľuďmi, mladými 
i starými, veriacimi i neveriacimi, musíme usilovať nielen o to, 
aby sme ich pozdvihli do ľudskej roviny, do roviny prirodzených 
čností, ale cez  poznanie Krista ich musíme viesť k  rozvíjaniu 
kresťanských, čiže vliatych čností, a darov Ducha Svätého. 

Apoštolát, ktorý sa uskutočňuje len a len v rovine ľudskej, je 
v rozpore s kresťanským chápaním života. Súbežne s  ľudskou, 
prirodzenou výchovou treba v  pokrstených rozvíjať aj božský 
život, ktorý dostali pri krste. Ak by sme totiž chceli, aby si po
krstení najprv osvojili ľudské, prirodzené čnosti a  až potom 
kresťanské čnosti nadprirodzené, mohli by sme čakať celý život. 
Súčasným rozvíjaním ľudských i kresťanských čností ide rast 
v dokonalosti rýchlejšie a plnšie. Nespoliehajme sa v apošto
láte iba na ľudské sily, ale predovšetkým na pôsobenie milosti 
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v duši pokrstených. Potom bude pokrstených k sebe priťahovať 
sám Kristus, ak ich my ku Kristovi privedieme katechizovaním.

Prv než začneme niekomu hovoriť o  Kristovi a  budeme ho 
pobádať, aby Krista nasledoval, treba uňho zistiť, prípadne 
v ňom prebudiť základné ľudské predpoklady pre prijatie kres
ťanstva (napríklad úprimnú túžbu po  pravde, ochotu napraviť 
svoj život, dať si povedať a poradiť...). To nám radí aj Pán: „Keď 
prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je 
vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej“ (Mt 
10, 11). Tam, kde chýba ľudský základ, nemožno klásť kresťanské 
základy.

– o –

Iste je zaujímavá otázka: Koľko je všetkých čností?

Musíme si uvedomiť, že čnosť je trvalý zvyk konať dobro. 
Podľa druhu dobier a podľa toho, akou činnosťou sa k nim pri
bližujeme, nadobúdame rôzne čnosti. To isté dobro môže byť 
objektom rozličných čností, pomocou ktorých sa ho usilujeme 
zmocniť. Napríklad dieťa môže byť pre matku a otca objektom 
čnosti trpezlivosti, obetavosti, láskavosti, odvážnosti, miernosti, 
pracovitosti a podobne.

Z toho plynie, že čností je naozaj veľa a všetky sa nedajú ani 
vymenovať. Stvorené dobrá a množstvo činností, ktorými k nim 
pristupujeme, určujú aj počet prirodzených čností. A  keďže 
nadprirodzené, vliate čnosti zdokonaľujú čnosti prirodzené, aj 
ich počet bude rovnaký ako počet prirodzených čností. Pribud
nú však ešte tri čnosti, ktorých objektom je dobro nestvorené, 
Boh. K nemu nás vedie čnosť viery a z nej plynúca čnosť nádeje 
a lásky. Preto ich nazývame vliatymi, božskými čnosťami. Počet 
darov Ducha Svätého je rovnaký ako počet vliatych čností, lebo 
dary zdokonaľujú činnosť vliatych čností. Ak sa v  katechizme 
uvádza sedem darov Ducha Svätého, tak preto, lebo dary zdo
konaľujú tri božské čnosti: vieru, nádej, lásku, a štyri základné 
mravné čnosti: múdrosť, spravodlivosť, silu a miernosť. V sku
točnosti ide o sedem základných skupín čností a im zodpoveda
júce dary Ducha Svätého.
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Pre praktický kresťanský život je dôležité poznať aj roztriede
nie čností. Tak sa ľahšie poznávajú a ľahšie si medzi nimi uvedo
mujeme súvis.

– o –

1. Rozdelenie čností

Okrem uvedeného hlavného triedenia na  čnosti prirodze-
né a čnosti nadprirodzené, čiže vliate, budeme v  tejto knižke 
triediť čnosti podľa objektu, ktorého sa týkajú, na čnosti božské 
a čnosti mravné.

Objektom božských čností je nestvorené dobro, Boh, 
v ktorého treba veriť, dúfať a ktorého treba milovať. To robí-
me čnosťami viery, nádeje a lásky. 

Objektom mravných čností sú dobrá stvorené, ktoré pôso
bia na náš rozum, vôľu, na ich schopnosti a na naše telo. Mrav
né čnosti zdokonaľujú naše rozumové, vôľové a telesné schop
nosti, ako aj z nich plynúce činnosti, a robia ich pohotovejšími 
pri dosahovaní dobier. Možno ich deliť rozlične. Všetky možno 
zhrnúť do štyroch základných skupín, ktoré podľa Platóna na-
zývame štyrmi základnými alebo kardinálnymi čnosťami. Pre
to sú kardinálne (lat. cardo – kĺb, čap, pánt na dverách), lebo sú 
kĺbom, na ktorom sú ostatné čnosti akoby zavesené. Uvedieme 
ich v klasickom poradí, ako ich uvádza aj katechizmus: múdrosť, 
spravodlivosť, udatnosť (sila), miernosť.

Zdôvodnenie základných čností možno urobiť celkom priro
dzene: ak sa vôľa ocitne pred dajakým dobrom, ktoré poznala 
rozumom, cíti ťah k dobru (sila). Chce sa ho zmocniť, ale ešte 
nevie ako. Skutočne, ak nás dajaké dobro upúta, prvé, čo cítime, 
je sila, rozhodnutie zmocniť sa ho. Ak sa táto sila stane schop
nou prekonávať aj prekážky pri dosahovaní dobra, ktoré ju ťahá, 
stáva sa čnosťou. Napríklad zbadáme nejaké pekné dievča ale
bo chlapca, končiar hôr, kvet, ovocie, auto, dieťa... Ak by sme sa 
bez uvažovania vrhli za poznaným dobrom, mohlo by sa stať, že 
ho vôbec nedosiahneme. Preto, keď si tento ťah sily uvedomíme, 
musíme začať uvažovať, akými prostriedkami, cestami a spôsob
mi sa môžeme zmocniť žiadaného dobra. To v nás vytvára múd-
rosť. Ak sme okrem dobra spoznali aj prostriedky, ktoré nám ho 
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pomôžu dosiahnuť, začíname konať. Nie bezhlavo, naplno, ale 
miernosťou brzdíme našu silu, aby sa nevyčerpala prv, než do
siahne cieľ. O dosiahnutie toho istého cieľa sa však okrem mňa 
môžu oprávnene usilovať aj iní ľudia. Nesmieme šliapať po ich 
právach. O to sa usilujeme spravodlivosťou.

Len také dosahovanie dobra, ktoré sa deje vytrvalo, múdro, 
s mierou a spravodlivo, je správne a šľachetné a budí obdiv Boha 
i ľudí.

Pravé čnostné konanie teda musí byť silné (dôsledné), múd-
re, mierne a spravodlivé.

Všetky ostatné dobré vlastnosti nášho konania pri dosahova
ní dobier sa dajú zatriediť do jednej z týchto štyroch základných 
skupín, buď ako jej subjektívna časť, čiže druhová odlišnosť 
(napríklad striedmosť v pití a jedení sú subjektívne časti čnosti 
miernosti), alebo jej potenciálna časť (napríklad úsudok je iba 
časť opatrnosti), alebo jej integrálna časť, doplňujúca príslušnú 
čnosť (napríklad prezieravosť je doplňujúca časť opatrnosti).

O jednotlivých čnostiach a ich častiach budeme podrobnej
šie hovoriť neskôr.

– o –

Zaujímavé je zdôvodnenie štyroch základných čností podľa 
Platóna. 

Platón si všimol rôznu mentalitu národov: Gréci si vážili ve
domosti a múdrosť, bojovní Skýti a Trákovia vyzdvihovali statoč
nosť, fenickí kupci sa hnali za peniazmi a pohodlným životom. 
Táto rôznorodosť je preto, lebo ľudská duša má tri schopnosti:  
1. poznanie, 2. vznetlivosť a 3. baživosť, požívačnosť. Dobrý člo
vek ich užíva správne.

Ak užíva správne rozum, pestuje čnosť múdrosti.

Ak správne užíva svoju vznetlivosť, prejaví svoju statočnosť. 

Ak ovláda svoju požívačnosť, uskutočňuje miernosť.

Nie je ľahké poznať, kedy a ako má ktorá z týchto troch čností 
vystúpiť do popredia. Preto je nutná spravodlivosť. Jej úlohou je 
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uvádzať všetko konanie do rovnováhy. Je princípom harmónie 
v duchovnom živote jednotlivca, spoločenstiev a štátu.

– o –

Každé stvorené dobro je odbleskom nestvoreného dobra, 
Boha. Každé bytie je ontologicky pravdivé, jediné, dobré a krás
ne. Každá z týchto štyroch vlastností je objektom jednej zo šty
roch základných čností: pravda – múdrosti, jednota – spravodli
vosti, dobro – sily, krása – miernosti.

Vliate čnosti nám umožňujú dosahovať nestvorené dobro, 
v ktorom pravda, jednota, dobro a krása sú totožné a sú napl
nením jeho bytia: Boh je pravda, jednota, dobro a krása. Je aj 
múdrosť, spravodlivosť, sila a  miernosť. Podľa zorného uhla, 
akým na Boha pozeráme, nazývame ho rozlične. Je jedno, či ho 
nazveme múdrosťou, spravodlivosťou, silou alebo miernosťou, 
lebo neexistuje múdrosť bez spravodlivosti, sily a miernosti, ani 
spravodlivosť bez sily, múdrosti a miernosti.... Z toho plynie dô
ležitý záver:

Čnosti nie sú od seba izolované, nie je možné dosiahnuť jed
nu bez ostatných. Ak nadobúdame statočnosť, spolu s ňou získa
vame aj miernosť, spravodlivosť a múdrosť. Hovoríme, že me-
dzi čnosťami existuje prepojenie. To značí, že pri dosahovaní 
čností stačí, ak sa usilujeme dôsledne o jednu čnosť, najmä tú, 
ktorá je opakom našej hlavnej chyby. A spolu s touto čnosťou 
nadobudneme všetky ostatné. Preto nie je nutné ani teoreticky 
dokonale poznať všetky čnosti.

– o –

Prirodzenými mravnými čnosťami dosahujeme stvorené dob
rá. Je tu však nebezpečenstvo, že pri ich dosahovaní sa necháme 
strhnúť nemiernosťou. Hovoríme, že mravné čnosti majú ten-
denciu vybočiť do  extrémov. Napríklad čnosť striedmosti sa 
môže vychýliť do extrému neresti márnotratnosti alebo do ne
resti lakomstva. Miernosť je medzi extrémom neresti požívač
nosti a neresti necitnosti. Čnosť pracovitosti je medzi neresťou 
lenivosti a neresťou otroctva práce. Statočnosť je medzi trúfalos
ťou a zbabelosťou.
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Preto hovoríme, že prirodzené mravné čnosti predstavujú 
akúsi strednú cestu medzi dvoma extrémnymi, navzájom opač
nými neresťami. V tomto zmysle možno hovoriť o „zlatej strednej 
ceste“, po ktorej by mal človek kráčať. No neplatí to o vliatych, 
najmä božských čnostiach. Objektom božských čností je neko
nečné dobro. Nemôžeme povedať, že čnosť viery je stredom me
dzi neverou a bezhraničnou vierou v Boha, alebo že čnosť nádeje 
je stredom medzi zúfalstvom a bezhraničnou dôverou. Podobne 
ani o  láske nemožno povedať, že je stredom medzi nenávisťou 
k Bohu a nekonečnou láskou k nemu. V prípade božských čností 
neexistuje stred. Viera, nádej a láska musia rásť nad všetky hra
nice. Čím je naša viera, nádej a láska väčšia, tým sme dokonalejší 
kresťania.

– o –

2. Môže byť pohan alebo ateista čnostným človekom?

Ak je pohanom alebo ateistom bez  vlastnej viny, áno. Ak 
vlastnou vinou, tak nie, lebo mu chýba láska k pravde. A spolu 
s ňou musia chýbať aj iné čnosti: miernosť, spravodlivosť, sila... 
i keď pripúšťame, že v niektorých čnostiach môže dosiahnuť ur
čitú úroveň. Ak je ateista nie vlastnou vinou nepokrstený, môže 
sa snažiť dosiahnuť prirodzené, mravné čnosti, poháňaný ich 
prirodzenou krásou alebo užitočnosťou pre život. Vieme zo skú
senosti, že sú to slabé pohnútky, že jeho snaha byť úprimným, 
pracovitým, čestným a mravným človekom je vystavená tvrdým 
skúškam. Je len málo výnimiek, ktoré obstoja v čnosti aj vtedy, 
keď ich to stojí ťažké obety a škodu. Tu sa ukazuje potreba vie
ry, nádeje a lásky, ktoré sú hybnými silami kresťanského života. 
Z nich plynie nadprirodzená sila, múdrosť, spravodlivosť a mier
nosť, ktoré človeku pomáhajú obstáť v životných skúškach.

A práve tu, na pôde čnosti, musíme ukázať prednosti nášho 
kresťanského náboženstva pred ostatnými ateistickými svetoná
zormi. Na kresťanovi musia byť viditeľné vlastnosti Boha, Krista, 
ktorého meno nosí. Aby nám svet uveril, žime tak, že sa ľudia 
budú pýtať: Odkiaľ sa v tomto človeku berie toľká múdrosť, sta
točnosť, miernosť a spravodlivosť? A až po nastolení tejto otázky 
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mu zvestujme toho, ktorého sme si „obliekli“ krstom a ktorého 
život zjavujeme svojím životom.

– o –

3. Prečo sa má kresťan usilovať o čnosti?

V prvom rade preto, lebo sme Bohom povolaní k dokonalosti, 
teda Boh to chce. Chce, aby jeho stvorenia boli dokonalé, a tak 
vydávali svedectvo o ňom, aby svet v neho uveril. A z tejto viery 
máme čerpať silu pre život pozemský i večný.

Naše čnosti pomôžu ľuďom veriť. To je prvá najzákladnejšia 
a najpotrebnejšia služba kresťana: pomôcť svetu uveriť, aby ľu
dia mohli žiť šťastne tu na zemi a večne blažene v nebi. Ale nie
len to je dôvodom snahy o čnosť. Získanými čnosťami môžeme 
účinnejšie slúžiť blížnym v oblasti vedy, literatúry, umenia, re
mesiel, výroby, techniky, výchovy, politiky, hospodárstva, rodin
ného života... Ak Pán odmení pohár vody podaný smädnému, 
o čo väčšmi odmení náročnejšie služby, ktoré môžeme blížnym 
preukazovať, ak sme nadobudli určité dobré návyky. Za službu 
nás čaká odmena. Obľuba ľudí, i keď nie vždy, ale obľuba Boha 
určite, spolu s  večnou odmenou. Teda pre  kresťana čnosť nie 
je samoúčelná. Kresťan ju pestuje preto, aby sa stal účinnejším 
v službe bratom a sestrám. V službe, ktorá je užitočná, rozumná, 
pohotová, nie prepychová, zbytočná. Lebo len za užitočnú služ
bu možno čakať obľubu u ľudí i Boha, a aj odmenu v nebi.

– o –
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II. O BOŽSKÝCH ČNOSTIACH

Keďže každé stvorené dobro je odbleskom Božej podstaty, 
dobroty, vlastným objektom každej čnosti je potom Boh a  my 
by sme nemuseli uvažovať zvlášť o božských a o mravných čnos
tiach. Ak sa na čnosti pozeráme z tohto hľadiska, všetky čnosti 
sú božské buď priamo, alebo nepriamo. Aj túžba človeka dosiah
nuť nejakú čnosť, čiže návyk konať dobro, je vlastne snaha do
siahnuť Boha ako najvyššie dobro.

Pre pochopenie, prehľadnosť a  praktický nácvik čností sa 
však ukazuje výhodné rozdeliť čnosti na božské a mravné. Boh 
je prvé a najvyššie dobro, preto aj božské čnosti dávame na prvé 
miesto. O mravných čnostiach, ktorých objektom je dobro stvo
rené, si povieme v ďalšej kapitole.

Čnosti zdokonaľujú všetku činnosť človeka. Platí to aj o troch 
božských čnostiach.

Viera zdokonaľuje rozum, dáva mu poznať Boha prostred
níctvom zjavenia i všetko to, čo Boh pripravil pre človeka. Pozna
nie Boha prostredníctvom viery priťahuje jeho vôľu, aby ochot
ne plnila Božiu vôľu. Tým rastie aj nádej človeka, že dosiahne 
Boha. Láskou z celého srdca, duše a sily sa zmocňujeme Boha 
už tu na zemi a snažíme sa robiť to, čo nám prikazuje. Tak v sebe 
rozvíjame božský život, ktorého plnosť dosiahneme v nebi.

Viera, nádej a  láska nás pobádajú osvojiť si aj štyri základ
né čnosti, umožňujú nám rásť v čnostiach vliatych a podporujú 
pôsobenie darov Ducha Svätého. V ďalšom uvažujme o každej 
božskej čnosti zvlášť.

– o –

1. Čnosť viery

a) Viera z hľadiska prirodzeného a nadprirodzeného

Pod prirodzenou vierou rozumieme prijatie dajakej pravdy 
na  základe autority. Je to úkon rozumu, ktorý prijíma dajakú 
pravdu nie preto, že je evidentná, samozrejmá, ako napríklad: 



19

Celok je väčší ako jeho časť... Dvoma rôznymi bodmi je určená 
jediná priamka... ani nie preto, že si ju rozum vie dokázať po
mocou známych, už dokázaných právd, napríklad: Súčet vnú
torných uhlov trojuholníka je 180 stupňov... Pytagorova veta... 
Veríme niekomu preto, lebo ho uznávame za autoritu. Autorita, 
aby ju človek uznal, musí spĺňať dve podmienky: 

−	 musí poznať pravdu,
−	 musí byť pravdovravná.

Čím viac niekto z určitého odboru vie, čím je charakternejší 
a pravdovravnejší, tým je väčšou autoritou. Aj viera v neho je 
rozumnejšia a pevnejšia.

Viera založená na ľudskej autorite je prirodzená viera a život 
bez nej by bol v spoločnosti nemožný. Väčšinu poznatkov, ktoré 
sme v živote nadobudli, sme získali touto prirodzenou vierou. 
Platí to o pravdách z bežného života, ale aj z oblasti vedy, tech
niky, dejín, filozofie. Ak chceme poznávať veľa a rýchle, musíme 
veriť.

Aj Boha možno poznávať prirodzenou vierou, či už cez ľudí, 
alebo zo stvorených vecí a z udalostí. Samozrejme, že uznávame 
Ježišove slová: „Bezo mňa nemôžete urobiť nič“ (porov. Jn 15, 6). 
Teda ani veriť. Viera je vždy darom, aj keď ide o prirodzenú vieru.

Aby človek mohol veriť v Boha, musia sa naplniť tieto tri 
podmienky viery:

−	 poznanie Boha, aspoň rozumové,
−	 dobrá vôľa a ochota uveriť v Boha,
−	 Božia milosť pomáhajúca, ktorá umožňuje úkon viery.

Nám však nejde len o  prirodzenú vieru. Chceme hovoriť 
o vliatej čnosti viery, ktorú sme získali pri krste spolu s ostatný
mi vliatymi čnosťami.

Viera je nadprirodzená čnosť, ktorou vzhľadom na  Božiu 
autoritu prijímame všetko, čo Boh zjavil a čo nám predkladá 
veriť prostredníctvom Krista a  jeho Cirkvi. Teda veríme nie 
pre vnútornú pravdivosť vecí poznávaných ľudským rozumom, 
ale pre autoritu Boha.



20

Vierou prijímame aj také pravdy, na ktoré by sme nikdy ne
prišli vlastným rozumom, ani ich rozumom nikdy úplne nepo
chopíme. Veriť však neznačí, že máme prijímať výroky, ktoré sú 
nezmyselné a protirečivé. Také výroky ani Boh nemôže zjavovať, 
a  teda ani žiadať, aby sme v ne verili. Veríme v Boha, ktorý je 
vševediaci a nekonečne pravdovravný, takže sa nemôže ani mý
liť, ani klamať. Veriť v Boha a Bohu je nadprirodzený dar, čiže 
milosť, ktorú človek získava nezaslúžene: „Lebo spasení ste mi
losťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar“ (Ef 2, 8).

Čnosť viery je nutnou podmienkou našej spásy: „Kto uverí 
a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený“ 
(Mk 16, 16). „Bez viery je nemožné páčiť sa Bohu“ (Hebr 11, 6a). 
A krásne to spievame aj vo velehradskej piesni: „... ruža čnos
tí z  viery vykvitá!“ Naozaj, všetky ostatné čnosti, či božské, či 
mravné, majú svoj pôvod i motív vo viere.

Viera je začiatkom našej spásy a dôvodom ospravedlnenia 
podľa slov Svätého písma: „Lebo kto prichádza k Bohu, musí ve
riť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú“ (Hebr 11, 6b).

Vierou prijímame aj pravdy, ktoré nie sú evidentné. Pred
metom viery sú aj tajomstvá, a  tým sa obsah viery stáva ta-
jomstvom. Veríme v  tajomstvo stvorenia, vtelenia, vykúpenia, 
Eucharistie... lebo nám ich predkladá Kristus – Boh. Tým, že 
prijímame pravdy, ktoré presahujú naše rozumové schopnosti, 
podriaďujeme aj svoju vôľu Božej vôli, a tak sa naša viera stáva 
záslužnou pre večnosť. 

– o –

b) Neumenšuje sa úkonom viery dôstojnosť a hodnosť človeka?

Vôbec nie. Práve naopak, vierou sa dôstojnosť a hodnosť člo
veka nesmierne povyšuje. Najlepšie to vidíme, ak porovnáme 
účinky a prednosti poznania rozumom a poznania vierou:

– Svojimi zmyslami sa dotýkame hmotných vecí. Rozumom 
vyabstrahujeme ich podstatu, ktorú vyjadríme pojmom. Pojmy 
vecí vnikajú do  nášho vnútra a  stávajú sa súčasťou nášho du
chovného života. Vierou sa dotýkame samého Boha, spája-
me sa s ním. Vierou sa stávame jeho deťmi, účastnými na jeho 
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božskom živote. Tým sa vlastne zbožstvujeme. Nie je to úžasné 
pozdvihnutie človeka, ktorý uveril a stal sa Božím dieťaťom? Vie
rou poznávame, že vo svätom prijímaní sa stávame jedno s Kris
tom, opravdivým Božím Synom, a už nežijeme my, ale on sám 
v nás myslí, koná, hovorí. Tým sa naša činnosť stáva neporovna
teľne vznešenejšou a dokonalejšou.

– Pomocou zraku viery sa pred nami otvára oblasť nadpri-
rodzeného, duchovného sveta. Získavame svetlo viery, v  kto
rom sa celkom iným pohľadom pozeráme na  svet, na  udalosti 
vo svete a činnosť ľudí. Chápeme zmysel utrpenia, katastrof, bo
lesti i tajomstvo smrti a vzkriesenia k novému životu. Na tieto 
skutočnosti nám nevie dať odpoveď žiadna filozofia ani prírodná 
veda. Pohľad viery na veci a dianie vo svete je oveľa hlbší, preni
kavejší a detailnejší ako pohľad rozumu a zmyslov.

– Viera neničí náš rozum, ale ho umocňuje, robí oveľa pre-
nikavejším a pohotovejším. Vidíme to na živote mnohých svä
tých, ktorí boli veľmi prakticky založení a  mali veľké vedecké 
i  teoretické poznatky. Stačí spomenúť veľducha katolíckej teo
lógie svätého Tomáša Akvinského. Keď sa ho pýtali, odkiaľ berie 
toľko múdrosti a učenosti, ukázal na kľačadlo pod krížom... Koľ
ko praktických a teoretických vedomostí mal svätý don Bosco!

– Viera posilňuje vôľu človeka, lebo jej predkladá oveľa sil
nejšie a vznešenejšie motívy na činnosť, ako je schopný poskyt
núť rozum. Čím viac viery v sebe máme, tým sa stávame moc
nejšími a účinnejšími. Ba získavame aj moc robiť zázraky, ako to 
povedal Pán: „Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete 
tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta!‘ – prejde. A nič vám nebude 
nemožné“ (Mt 17, 20).

– Viera je pre človeka prameňom nesmiernej útechy vo všet
kých protivenstvách a súženiach, ako volá svätý Pavol: „Napĺňa 
ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení“ 
(2 Kor 7, 4). Všetko sa dá prekonať, vydržať, zniesť, ak nám pred 
duchovným zrakom žiari Boh s prísľubom večnej odmeny, ktorú 
prisľúbil tým, čo ho milujú, a zotrenia každej slzy...

Naozaj, viera neničí dôstojnosť človeka. Neoberá ho o  jeho 
veľkosť, ale ho robí veľkým, dôstojným a „len o niečo menším 
od  anjelov“ (porov. Hebr 2, 7). Vierou osvietený rozum vysoko 
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dvíha človeka nad zvieratá, ktoré nie sú schopné ani veriť, ani sa 
modliť, ani milovať tých, ktorí im zle robia...

Hoci prostredníctvom viery rozum prijíma cudziu autoritu, 
neznižuje sa tým jeho dôstojnosť, lebo úkon viery nie je úkonom 
vynúteným, ale úkonom úplne slobodným, dobrovoľným. Ani 
Boh nás nenúti veriť, iba nás pozýva, aby sme verili, a motivuje 
našu vieru svojím zjavením a láskou. 

– o –

c) Akú vieru žiada Kristus od ľudí?

Že Pán žiadal vieru od všetkých ľudí, no najmä od učeníkov 
a apoštolov, je zrejmé z evanjelia. Keď k nemu priniesli ochrnu
tého človeka a „Ježiš videl ich vieru“, odpustil ochrnutému naj
prv jeho hriechy a potom ho uzdravil (porov. Mk 2, 1 – 12). Keď 
uzdravil ženu z dlhoročného krvotoku, povedal jej: „Dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila“ (Mk 5, 34). Keď chcel uzdraviť dvoch slepcov, 
ktorí ho prosili o zmilovanie, najprv sa ich opýtal: „Veríte, že to 
môžem urobiť?“ Až po vyznaní viery im povedal: „Nech sa vám 
stane, ako ste uverili“ (Mt 9, 27 – 31). K zázrakom vždy vyžadoval 
vieru a vyžadoval ju predovšetkým od svojich apoštolov. Všetko 
im vedel prepáčiť, ale keď v nich nenašiel vieru, tvrdo im to vy
čítal a napomínal ich. Spomeňme si, keď nemohli vyhnať diab
la z posadnutého chlapca: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem 
s vami?“ (Mk 9, 19). A keď utíšil búrku na mori: „Čo sa tak bojíte? 
Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 40). Vyčítal Petrovi, keď sa topil: 
„Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 31).

– o –

Viera, ktorú Pán vyžaduje od  svojich učeníkov, a  teda aj 
od nás, musí byť všeobecná, pevná, živá a stála.

– Všeobecná čo do obsahu. Musíme veriť všetko, čo Boh zja
vil a v čo nám káže veriť cez Krista, svojho Syna, cez apoštolov 
a Cirkev. „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda“ (Lk 10, 16). Kristus vysiela apoštolov do celého sveta, aby 
učili všetky národy a pokolenia. Kto im uverí a dá sa pokrstiť, 
bude spasený. Nemožno teda hovoriť, že v Krista veríme, ale ne
veríme farárovi, biskupom a pápežovi! Z učenia viery nemožno 
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vynechať ani čiarku, ak nechceme byť v Božom kráľovstve naj
menší. A čo ak vynecháme celé vety, state, knihy Svätého písma 
a učenie Cirkvi?

Aby naša viera bola všeobecná, teda aby sme verili všetko, 
čo treba, musíme ju poznať, vzdelávať sa štúdiom nábožen
skej literatúry, najmä Svätého písma, koncilových dokumentov 
a pápežských encyklík, počúvaním kázní, prednášok, rozhovor
mi so vzdelanými ľuďmi. Nestačí, aby sme rozumovo rástli iba 
v prírodných a spoločenských vedách. Úmerne musí rásť aj naše 
náboženské a teologické vzdelanie, lebo bez neho hrozí nebez
pečenstvo straty viery, ako sa o tom v našich krajoch v dnešných 
časoch presviedčame. Dnes ľudia nielenže neveria v Boha, oni 
o  Bohu a  náboženstve nič rozumné ani nevedia. A  preto ani 
nemôžu veriť. Ich náboženské predstavy v  optimálnom prípa
de siahajú po prvé sväté prijímanie. Väčšina ateistov u nás vie 
o náboženstve a viere len to, čo si prečítali v marxistickej a ate
istickej literatúre. Všeobecnosť viery si však žiada prijať všetky 
vieroučné pravdy, ktoré sú obsiahnuté vo vyznaní viery (Verím 
v Boha), všetky mravoučné pravdy a normy správania voči Bohu 
a ľuďom (Desatoro a Pätoro) a celú náuku o sviatostiach s uče
ním Cirkvi.

– Pevná. Kristus karhal pochybujúcich. Veriť treba pevne. Ak 
vznikajú pochybnosti, treba ich riešiť štúdiom, radou a modlit
bou, lebo to môžu byť aj pokušenia zo strany diabla. Treba sa vy
hýbať príležitostiam, osobám a miestam, kde by mohla byť naša 
viera ohrozená najmä v začiatkoch, kým nenadobudneme určité 
skúsenosti a zážitky, ktoré nás vo viere upevnia, takže nás hocija
ké reči a príležitosti nerozkolíšu. Zamyslime sa z tohto hľadiska 
nad uzatváraním manželstiev s nekatolíkmi a ateistami, nad na
šou účasťou na  protináboženských alebo inovereckých zhro
maždeniach, nad čítaním protináboženskej literatúry...

Vo viere sa upevňujeme aj tým, že k nej privádzame iných, 
či už katechizovaním, verejným vyznaním viery a priznaním sa 
k nej, alebo účasťou na bohoslužbách a rozhovormi na nábožen
skú tému. Apoštolát nás núti študovať a modliť sa. Tým naša vie
ra rastie a stáva sa pevnou. 
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– Živá. „Spravodlivý bude žiť z viery“ (Hebr 10, 38). Život sa 
prejavuje rastom, množením organizmu, prijímaním a dávaním. 
To musí byť viditeľné aj na našej čnosti viery, ktorá rastie úmer
ne s milosťou posväcujúcou. Milosť posväcujúca rastie modlit
bami, častým prijímaním Eucharistie, ktorá je zdrojom nadpri
rodzeného života a pokrmom, dobrými skutkami a sebazapre
ním v službe bratom a sestrám. Prijímame, aby sme dávali. Preto 
kresťan nesmie byť zahľadený do seba, ale cez Krista do služieb 
bratom a sestrám, a tak podporuje rast mystického tela, Cirkvi. 
Ak sa viera neprejavuje skutkami viery, je mŕtva.

–  Stála. Nie chvíľková, rozkolísaná, náladová, podľa smeru 
vetra. Pre svoju vieru musíme vedieť zniesť aj prenasledovanie, 
podceňovanie, posmech, hmotné postihy v zamestnaní, diskri
mináciu v školách i v zamestnaní. Ba viac. Ak treba, musíme sa 
vedieť zriecť aj svojej osobnej slobody, ba i života, ako to bolo 
v Cirkvi v prvých storočiach, ale i v našom storočí. Kristus chce, 
aby sme boli svedkami. „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dosta
nete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj 
v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8). Svedok je po gréc
ky martýr. Do  slovenčiny sa toto slovo prekladá ako mučeník 
za pravdu. Nemali by sme byť preto ufňukaní, ustarostení a zne
chutení, keď nás stíhajú skúšky a prenasledovanie. Mali by sme 
sa radovať s apoštolmi, ktorí odchádzali z veľrady natešení, že 
boli uznaní za hodných znášať potupu pre Ježišovo meno. Ešte 
predtým ich dali zbičovať a  zakazovali im hovoriť o  Ježišovi 
(porov. Sk 5, 40 – 41).

– o –

Na záver našej úvahy o  čnosti viery uvažujme o  „veľpiesni 
viery“ z Listu Hebrejom, aby sme videli, čo dokázala viera urobiť 
už z ľudí Starého zákona, ktorí žili z viery v budúceho Mesiáša:

„Len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste po osvietení pre
stáli veľký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, 
inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď 
ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás olú
pili o majetok; lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalý majetok. 
Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebuje
te vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie.
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Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, 
príde, nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ale 
keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie.

My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, 
čo veria, aby získali život.

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo 
nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. Vierou 
chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľné
ho povstalo viditeľné.

Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si 
získal svedectvo, že je spravodlivý, keď Boh vydal svedectvo 
o jeho daroch; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.

Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť; nenašli 
ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal sve
dectvo, že sa páči Bohu. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa 
Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že od
mieňa tých, čo ho hľadajú.

S vierou prijal Noe pokyn o  tom, čo ešte nebolo vidieť, 
a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; ňou od
súdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.

S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel 
na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel, a ani nevedel, 
kam ide.

S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval 
v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého pri
sľúbenia. Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého 
staviteľom a tvorcom je Boh.

S vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému 
veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý 
dal prisľúbenie. Preto aj z jedného, a to odumretého, vzišlo 
ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu 
mora, a ten sa nedá spočítal:

Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo 
prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali, 
že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. A keď takto hovoria, 
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naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú, 
z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa. Ale oni túžia po lepšej, 
to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať ich Bo
hom, veď im pripravil miesto.

S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jed
norodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému 
bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“ 
Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. Preto 
ho dostal naspäť aj ako predobraz.

S vierou požehnal Izák Jakuba a  Ezaua vzhľadom na  bu
dúcnosť.

S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových 
synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice.

S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela 
a dal pokyny ohľadne svojich kostí.

S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po  jeho na
rodení, lebo videli, že dieťa je pôvabné, a nebáli sa kráľovho 
rozkazu.

Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraó
novej dcéry. Volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľ
kový pôžitok z  hriechu, a  za väčšie bohatstvo pokladal Kris
tovo pohanenie ako poklady Egypta; hľadel totiž na odmenu.

S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu; vydr
žal, akoby videl neviditeľného.

S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou, aby sa zhubca 
nedotkol prvorodených.

S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým 
Egypťania, čo sa o to pokúsili, boli pohltení.

Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní.

Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi, lebo 
v pokoji prijala vyzvedačov.

A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som 
mal rozprávať o  Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, 
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Dávidovi, Samuelovi a  o prorokoch, ktorí vierou dobývali 
kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, získavali prisľúbenia, le
vom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, 
z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji, na útek za
háňali cudzie šíky, ženy dostávali svojich mŕtvych vzkriese
ných. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli 
lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba 
aj okovy a väzenie, kameňovali ich, rozpiľovali ich, umiera
li pod  mečom, túlali sa v  ovčích a  kozích kožiach, núdzni, 
utláčaní a  sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili 
po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách.

A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľú
benie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiah
li dokonalosť bez nás.

Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme 
všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme 
v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježi
ša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa 
mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pra
vici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také pro
tirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na du
chu“ (Hebr 10, 32 – 12, 3).

– o –

2. Čnosť nádeje

a) Psychologický základ nádeje

Všimnime si najprv čnosť nádeje z  prirodzeného, psycho
logického hradiska. Z  filozofie vieme, že ľudská duša má dve 
schopnosti, ktorými sa líši od zvieraťa: rozum a slobodnú vôľu. 
Obidve vo svojej prirodzenosti túžia po zdokonalení. Túžime po
znávať čoraz viac a pohotovejšie a poznanie prakticky využívať. 
To je túžba rozumu. Chceme čoraz viac mať, vlastniť, dosahovať 
vždy väčšie a dokonalejšie dobro, dobro čím trvácnejšie. To je 
túžba vôle. Táto túžba vôle za poznaným dobrom je láska. Člo
vek však potrebuje mať istotu, že jeho túžba za dobrom môže byť 
splnená, že toto dobro dosiahne. Stručne, potrebuje nádej.
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Nádej je očakávanie budúceho, vytúženého dobra. Nádej 
motivuje, pobáda vôľu, aby sa usilovala dosiahnuť poznané dob
ro. Dáva človeku silu, aby vedel prekonávať prekážky, ktoré mu 
stoja v ceste za vytúženým dobrom. Nádej nás robí silnými. Tam, 
kde niet nádeje, je beznádejnosť. Prejavuje sa malátnosťou, ne
chuťou k činnosti, k životu, smútkom. A takýto stav býva pre člo
veka často tragický. Bez nádeje sa žiť nedá. O význame a potrebe 
nádeje pre človeka nám dačo povedia aj tieto aforizmy:

– Nádej je slnkom života. Tak ako bez slnka je všade tma, po
nuro, smutno, mŕtvo, tak aj v duši bez nádeje niet svetla, rados
ti, chuti do života. Dušu bez nádeje preniká tma, obava, strach 
a neistota.

– Nádej je soľou života. Soľ dáva pokrmom chuť a chráni ich 
pred skazou. Podobne aj nádej pomáha v ťažkostiach a ťažkých 
situáciách dúfať a hľadať riešenie. Je prameňom životného opti
mizmu a radosti, ktorá je ochranou pred hriechom a znechute
ním.

– Umenie žiť značí vedieť si rozdeliť nádej na celý život.

Potrebu nádeje uznávajú všetci, veriaci i  ateisti. V  utrpení, 
súžení, v styku s chorobou, samotou a smrťou všetci čakajú po
vzbudenie vo  forme nádeje. Takýmto útechám však väčšinou 
chýba objektívny základ nádeje, a to živá viera v Boha, všemo
húceho, všadeprítomného a nekonečne dobrého Otca. Bez tejto 
viery sa pri prebúdzaní nádeje možno opierať len o ľudí a ľudské 
prostriedky (veda, technika), čo skôrneskôr môže viesť ku skla
maniu. Netvrdím, že sa nenájdu dobrí ľudia, silné osobnosti, 
na  ktoré sa dá ľudsky spoľahnúť a  aspoň načas do  nich vložiť 
svoju nádej. Ale nie natrvalo. Žiaden človek nie je bez chýb, nie 
je dokonalý. Skôr či neskôr, ak by sme len doňho vkladali svoju 
nádej, nás sklame. Iba bytie nekonečne dobré, dokonalé, vševe
diace, všadeprítomné a všemohúce môže byť dokonalou oporou 
i objektom nádeje človeka. 

Tým sme sa dostali k nadprirodzenej čnosti nádeje. 

– o –



29

b) Nádej ako nadprirodzená, vliata božská čnosť

Povedali sme, že objektom aj príčinou nádeje je pre veriace
ho človeka sám Boh. Naňho ako na nekonečné dobro sa upína 
túžba našej vôle a rozumu. Jeho nekonečná dobrota je aj dôvo
dom našej nádeje, že ho raz dosiahneme.

V prítomnom živote nádej, práve tak ako aj ostatné čnosti, 
nemožno chápať staticky. Je dynamická. Neuspokojuje sa dosa
hovaním čiastkového dobra. Naopak, po dosiahnutí vytúženého 
dobra cítime ešte väčší hlad a túžime po ešte väčšom dobre. Po
trebujeme mať aj istotu, že túžba po väčšom dobre sa dá naplniť, 
že nie je zbytočné namáhať sa o jeho dosiahnutie.

Pri stvorení Boh obdaril človeka túžbou po nekonečnom šťas
tí. Krstom nám dal čnosť nádeje, ktorá nám dáva aj možnosť, aj 
istotu, že dosiahneme splnenie tejto nádeje, ak uveríme v Krista. 
Veď vieme, že „sa voláme Božími deťmi a nimi aj sme“ (porov. 
1 Jn 3, 1 – 3). Vieme, že Boh nás miluje a vo svojej láske k nám 
poslal svojho Syna. Ježiš Kristus nás ubezpečil, že naša nádej 
nie je zbytočná. Dokázal jej oprávnenosť svojou smrťou a zmŕt
vychvstaním. Ježiš Kristus je naša nádej (porov. 1 Tim 1, 1). Ako 
on vstal z mŕtvych, veríme, že aj my raz vstaneme, lebo „ak len 
v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všet
kých ľudí“ (porov. 1 Kor 15, 12 – 19).

Objektom našej nádeje ako Božích detí je večné, nekonečne 
blažené spoločenstvo s Otcom, Synom a Duchom Svätým v spo
ločenstve s bratmi a sestrami. Pôvodcom tejto nádeje a jej udr
žiavateľom a rozmnožovateľom je Duch Svätý.

Boh a jeho nekonečná blaženosť je nielen objektom našej ná
deje, ale aj jej motívom, hybnou silou a príčinou. Boh neušetril 
svojho Syna, ale dal ho ako obeť za nás, len aby nám umožnil stať 
sa jeho deťmi. Môžeme vari nemať dôveru, že nás neodsúdi, ak 
v Krista uveríme a sa s ním zjednotíme? „Kto obžaluje Božích 
vyvolencov?“ (Rim 8, 33).

Naša nádej vyplýva z čnosti viery. „Viera je základom toho, 
v čo dúfame“ (Hebr 11, 1) a „kto prichádza k Bohu, musí veriť, že 
je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú“ (Hebr 11, 6).
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Veriť v Boha, a nemať nádej na večný život s ním, je veľký ne
zmysel. Je to proti Duchu Svätému, je to beznádejnosť, ktorá nás 
robí neschopnými prijať Božie milosrdenstvo (napríklad Judáš).

Nádej sa musí prelínať celým životom kresťana, aby mohol 
obstáť vo všetkých skúškach viery. Smrťou zaniká čnosť viery aj 
nádeje. V nebi nastane istota a blažené, večné zjednotenie v lás
ke, ktorá nikdy nezanikne (porov. 1 Kor 13, 8), a  v pekle trvalá 
beznádejnosť ako logický dôsledok našej nevery a  nedostatku 
lásky.

– o –

c) Potreba a spôsob nadobúdania kresťanskej nádeje

Kresťan, ktorý sa usiluje o dokonalosť podľa evanjelia, nevy
hnutne potrebuje nádej. Nádej mu poskytuje istotu, že jeho sna
ha nie je zbytočná. Dáva mu silu. Nádej je ako srdce, ktoré do
dáva krv askéze a násiliu, ktoré na sebe robíme z lásky ku Kris
tovi a k ľuďom. Učí nás sebazapreniu, odpútanosti od sveta a od 
vlastného egoizmu. Ak len v tomto živote máme nádej v Krista, 
ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a  pime! (porov. 1 Kor 15, 32). 
Nie preto sa odpútavame od stvorených vecí, akoby boli niečím 
zlým, ale preto, aby sme ich vedeli užívať správne, podľa Božieho 
poriadku, pre naše dobro a pre dobro iných.

Nádej nás spája s Bohom, poukazuje na pominuteľnosť slávy, 
bohatstva a telesných rozkoší. Zbavuje nás strachu pred choro
bami, ťažkosťami, utrpením a nepríjemnosťami. „Myslím, že utr
penia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, 
ktorá sa na nás má zjaviť“ (Rim 8, 18).

Nádej nás učí dôverovať Bohu, nielen ľuďom, a tak nás chrá
ni pred sklamaním. Vedie nás k tomu, aby sme svoje srdce upie
rali k Bohu a k nebu, kde sú ozajstné poklady.

Nádej nás vychováva k  poníženosti. Uvedomujeme si, že 
sami od seba nie sme schopní ničoho dobrého. Táto čnosť nám 
pripomína, že sme len pútnici bez  trvalého príbytku na  zemi. 
Nádej nás vedie k životu podľa evanjeliových blahoslavenstiev, 
lebo Pán sľubuje blaženosť len tým, ktorí sa o ne snažia (chudob
ní, tichí, čistí, prenasledovaní...).
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Nádej je pre kresťana zdrojom stálej radosti, pokoja a istoty, 
z ktorých plynie sila na čnostný život a pracovitosť. Viem, že Boh 
ma odmení, ak pracujem z lásky k nemu a pre jeho kráľovstvo. 
„Boh pokoja nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo vie
re, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou“ (Rim 15, 13).

Keďže nádej je pre kresťanský život veľmi potrebná, ba nevy
hnutná, treba sa nám starať o jej rast a upevnenie.

Ako?

– Predovšetkým sa treba modliť k Duchu Svätému, aby v nás 
ako Darca vliatych čností a darov rozmnožoval nádej. Prijíma
ním Eucharistie sa spájame s Kristom, ktorý je našou nádejou...

– Musíme si posilňovať vieru, lebo nádej z nej vyplýva ako 
dôsledok. Prostriedky na rast viery sme už spomenuli pri čnosti 
viery.

– Sebazapreniami a  zriekaním sa aj dobrých a  príjemných 
vecí z lásky k Bohu si držíme na uzde srdce i telo, aby nás ne
strhli hmotné veci.

– Byť ostražití a  bdelí, aby sme sa nenaviazali na  ľudí, ani 
na  ľudí duchovne žijúcich (kňazi, duchovní vodcovia, spoved
níci, bratia a sestry z duchovnej rodiny), ani na veci a stvorené 
dobrá.

– Venovať sa usilovne apoštolátu a pripomínať si, čo Pán pri
pravil tým, ktorí ho milujú. Nádej a myšlienka na nebo nás ne
smú viesť k pasivite, ale k maximálnej aktivite podľa slov svätého 
Ignáca: „Modliť sa, akoby všetko záviselo od Boha, ale pracovať, 
akoby všetko záviselo od nás.“

– Chrániť sa hriechov proti nádeji. Hriechov proti nádeji 
sa dopúšťame vtedy, keď sa spoliehame len na svoje schopnos
ti, keď nedôverujeme Božiemu milosrdenstvu, keď sme zhreši
li a  zradili Pána, keď si od  Boha žiadame nemožné, napríklad 
odpustenie hriechov bez ľútosti, večnú odmenu bez osobného 
úsilia a bez zásluh.

– o –
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Ťažko vhodnejšími slovami zakončiť naše myšlienky o kres
ťanskej čnosti nádeje, ako slovami svätého Pavla, ktoré pre ich 
nádheru a oslavnosť môžeme nazvať „hymnusom nádeje“:

„Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás 
prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie 
je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕt
ve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva 
Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z  mŕtvych, potom ten, čo 
vzkriesil z  mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze 
svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli 
žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak 
Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, kto
rých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali 
ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Du
cha adoptívneho synovstva, v  ktorom voláme: Abba! Otče! 
Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie 
deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi 
spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj 
oslávení. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny po
rovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. 
Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti nie z vlastnej vôle, 
ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo 
stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť 
na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie 
spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až dote
raz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, 
aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne 
synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. 
Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa 
v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezli
vo to očakávame.

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo ne
vieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch 
sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý 
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skúma srdcia, vie, po čom Duch túži; že sa prihovára za svä
tých, ako sa páči Bohu.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, 
čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých pred
poznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho 
Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, 
ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospra
vedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 
Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, 
akože by nám s ním nedaroval všetko?! Kto obžaluje Božích 
vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A  kto ich odsúdi? 
Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je 
po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od  Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť 
alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo 
alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo 
deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.

Ale v  tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý 
nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani 
kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani 
výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť 
odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pá
novi“ (Rim 8, 9 – 39).

– o –

3. Čnosť lásky

a) O ľudskej, prirodzenej láske a o priateľstve

Všimli ste si už niekedy, ako na nás pôsobia veci alebo oso
by, ktoré máme radi? Cítime k nim akúsi vnútornú príťažlivosť, 
gravitáciu. Môžeme si to všimnúť pri pozorovaní krásy kvetov, 
zvierat, ľudí... alebo pri čítaní či počúvaní myšlienok, ktoré nás 
priťahujú k ich pôvodcom. Priťahuje nás aj dobrota, ktorú nám 
prejavujú ľudia alebo ktorú poznávame zo stvorených vecí rozu
mom. Ťah cítime aj k pravde a k ľuďom, ktorí nám pravdu pred
kladajú. Páči sa nám, keď ľudia žijú v  láske, ktorá sa prejavuje 
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jednotou v túžbach, chcení a v uskutočňovaní toho, za čím spo
ločne túžia. Krása, pravda a jednota sú vlastnosti každého bytia, 
ktoré je dobré. Dobrota nás priťahuje a tento ťah nášho srdca 
za dobrom nazývame ľudskou láskou.

Srdce tu nechápeme v zmysle fyziologickom alebo anatomic
kom, ale v  poňatí ľudovom a  biblickom ako centrum človeka, 
jeho vnútro, zdroj jeho činnosť, to, čo ho robí tým, čím je. Srd
ce je jadrom jeho osobnosti, čo vyjadrujeme vetou: Človek je 
taký, aké je jeho srdce. V tomto zmysle hovoríme, že láska prúdi 
zo srdca a práve preto ju aj srdcom symbolizujeme.

Ak k  niekomu alebo k  niečomu cítime lásku, cítime to aj 
v srdci, ktoré vtedy mení rytmus, mení sa v ňom rýchlosť prú
denia krvi, a  to vyvoláva príslušné príjemné alebo nepríjemné 
pocity. Ak niekoho máme radi, celé naše vnútro je priťahované 
k tejto osobe. Rozum ju túži poznať čím podrobnejšie a hlbšie, 
vôľa sa jej chce zmocniť a zároveň sa jej dávať. Pri stretnutí s mi
lovanou osobou sa v  nás roznietia všetky šľachetné city a  city 
nešľachetné sa stlmia. Sme ako vymenení, znovuzrodení a z ce
lého nášho vonkajšieho zjavu a správania cítiť, že nás napĺňa lás
ka k tejto osobe...

Tento ťah nášho vnútra, nášho srdca, má dvojaký smer. Jed
ným pohybom sa chceme zmocniť dobra, žiadame si ho mať, 
vlastniť, túžime sa s ním zjednotiť, vyrovnať rozdiely a prijíma
ním utvoriť jednotu. To je láska žiadostivá – eros. Druhým po
hybom cítime potrebu dávať sa, rozdávať z plnosti svojho vnút
ra, obohacovať milovanú bytosť tým, čo nemá, a tak vyrovnávať 
rozdiely a tvoriť jednotu dávaním sa. To je láska dávajúca sa – 
agapé.

V každej ľudskej láske je nutný tento obojaký pohyb, ktorým 
sa tvorí jednota milujúcich sa osôb. Jednota milujúcich sa je 
najvlastnejším ovocím, plodom lásky.

Predpokladom každej lásky je rozumové poznanie dobra 
v  milovanom. Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme ako dob
ro. Kde chýba poznanie, tam nemožno hovoriť o láske, nanajvýš 
o  zmyselnej náklonnosti. Ide o  poznanie hmotných i  duchov
ných, vonkajších i  vnútorných vlastností človeka. Ba poznanie 
vnútra je pre ľudskú lásku rozhodujúce. Často sa za skromným 
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vonkajškom skrýva duševné bohatstvo a vieme z vlastnej skúse
nosti, že človek sa vie povzniesť aj nad telesné chyby iného člo
veka, ak je jeho vnútro naplnené duchovným bohatstvom.

Mierou veľkosti lásky je veľkosť poznaného dobra a stupeň 
jeho poznania. Čím väčšie dobro nachádzame v človeku a čím 
hlbšie ho poznáme, tým väčšia je aj naša láska k nemu.

Láska môže byť jednostranná alebo obojstranná. Jednostran
ná láska nie je dokonalá. Všetci túžime nielen milovať, ale aj byť 
milovaní tými, ktorých milujeme. Chceme, aby naša vzájomná 
láska bola uvedomelá, aby sme vedeli, že sa máme radi, a  aby 
sme cieľavedome pracovali na vzájomnom raste lásky tým, že si 
budeme pomáhať vo vzájomnom zdokonaľovaní. A toto je pod
stata lásky, ktorú nazývame priateľskou láskou. Je to najvyššia 
a najdokonalejšia forma lásky medzi ľuďmi, ale aj medzi Bohom 
a človekom.

Priateľstvo je teda vzájomná uvedomelá láska dvoch alebo 
viacerých osôb.

Cítime potrebu mať niekoho, koho by sme mohli obohacovať, 
ale zároveň od koho by sme sa aj my obohacovali. Aj agapé, aj 
eros zároveň. Túžime, aby to bolo vzájomné. Jednostranná láska 
to neumožňuje. Ale láska provokuje lásku. Toto vzájomné obo
hacovanie nás robí lepšími, milovaniahodnejšími. Ovocím pra
vého priateľstva je rast v láske, a tým aj vo vzájomnej dobrote. 
Tento rast sa nedá ohraničiť, stúpa nad všetky hranice, je trans
cendentný. Túžime po nekonečnom dávaní a prijímaní. A preto 
je v ľudskej láske čosi božské: je obrazom nekonečnej Božej lásky.

Strom možno najlepšie poznať podľa ovocia a takisto aj pravú 
priateľskú lásku. Jej ovocím je:

– Vzájomná dobroprajnosť, pre ktorú sa priatelia vyhýbajú 
všetkému, čo by ich mohlo poškodzovať. Rastú vo  vedomos
tiach, v šľachetných citoch, pomáhajú si v posilňovaní vôle. Ich 
vzťahy sa vyznačujú zdvorilým správaním a vzájomnou úctou.

– Vzájomná jednota postojov vyplýva z  blízkosti názorov 
na veci a udalosti, ktorá sa medzi priateľmi postupne tvorí. Pria
telia sú tí, ktorí to isté chcú a  to isté nechcú. To predpokladá, 
aby sa najmä v  začiatkoch priateľstva vedeli zrieknuť svojich 
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názorov, plánov, chúťok, ak sa ukážu nesprávne alebo nevhodné, 
a osvojili si nové, lepšie. Aby sa vytvárala jednota v názoroch, 
treba viesť úprimný dialóg, slobodne prejaviť svoj názor, vedieť 
si priznať chybu, omyl.

– Spoločenstvo života a dobra. Pod spoločným životom ro
zumieme spoločnú prácu pri  dosahovaní spoločných cieľov. 
Z nej plynie spoločná radosť z úspechov i bolesť z neúspechov. 
Užívajú sa spoločné prostriedky (byty, chaty, autá, elektronika) 
na  dosahovanie spoločných cieľov. Prirodzenou túžbou tých, 
ktorí sa majú radi, je byť čím častejšie a čím viac spolu.

Ideálom ľudskej lásky je priateľstvo medzi manželmi. 
V manželskej láske sa dá dokonale realizovať spoločná túžba byť 
spolu, byť jedno, mať všetko spoločné a žiť pre spoločný cieľ.

– Vzájomná dôvera a úprimnosť. Priatelia nemajú pred se
bou tajomstvá. Spontánne, bez nútenia a strachu si otvárajú na
vzájom srdcia, veria, že ich priateľ pochopí a neodsúdi, že ich 
povzbudí a pomôže im, že im odpustí, ak sa previnili. Neúprim
nosť je najväčšia zrada na priateľstve.

Ľudský život bez priateľstva je bezcieľny a ťažký. Ale aj to je 
pravda, že aj to najlepšie ľudské priateľstvo býva podrobené tvr
dým skúškam, ktoré ho buď upevnia, alebo rozbijú. Človek celý 
život cíti, že len ľudské priateľstvo nedokáže dokonale uspokojiť 
jeho srdce. Ono túži za nekonečným dobrom, krásou, pravdou 
a jednotou, ktorou je Boh. Aj medzi ľuďmi sú iba tie priateľstvá 
stabilné a nadprirodzené, ktoré spája do jednoty on, nemeniteľ
ný a nekonečný Boh. Preto v ďalšom budeme hovoriť o nadpri
rodzenej, čiže kresťanskej láske medzi ľuďmi.

– o –

b) O láske nadprirodzenej, kresťanskej

Vierou poznávame Boha ako nekonečné dobro, pravdu a jed
notu troch osôb. Nádejou ho túžime dosiahnuť a dosahujeme ho 
láskou.

Svätý Tomáš hovorí: Viera ukazuje cieľ, nádej po  ňom túži 
a láska ho dosahuje.
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Cieľom pre  kresťana je Ježiš Kristus. Skrze neho, s  ním 
a v ňom sa uskutočňuje aj jeho láska k Otcovi v Duchu Svätom.

Boh je láska, plnosť bytia. Nič nemôže do seba prijať, lebo ho 
nemožno milovať láskou agapé, ktorá mu dáva niečo, čo by sám 
nemal. Zdá sa, že ho možno milovať len erosom, láskou, ktorá sa 
ho túži zmocniť ako najvyššieho dobra.

Boh nás zasa miluje len láskou agapé, dáva sa nám celý 
vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Syn sa stal človekom a tým, 
že povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z vašich bratov alebo 
sestier, mne ste to urobili,“ umožnil aj nám milovať ho nepriamo 
láskou agapé tým, že milujeme bratov a sestry“ (porov. Mt 25, 40).

Kresťanskú lásku môžeme teda definovať ako nadprirodze-
nú čnosť, ktorou milujeme Boha láskou, akou on sám seba mi-
luje, a to pre neho samého, nadovšetko, a blížneho milujeme 
z lásky ku Kristovi takou láskou, ako nás on miloval.

Kristova láska je vzorom a normou kresťanskej lásky: „Milujte 
sa navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 13, 34). Kresťan
ská láska je nadprirodzená čnosť, „Božia láska rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5). 
Nikto z ľudí nie je schopný takej lásky. Je to Boží dar, Boh nás 
uschopňuje takto milovať.

Predmetom nadprirodzenej lásky je Boh a blížny. Tieto dva 
objekty lásky nemožno od seba odlúčiť, lebo láska spôsobuje, že 
milujeme to, čo Boh miluje (seba a ľudí). Aj spôsob lásky je rov
naký: milujeme všetkých bez rozdielu, dobrých i zlých, priateľov 
i nepriateľov.

Pohnútkou milovať Boha je jeho nekonečná krása, dobrota 
a jednota, za ktorými túžime od prírody všetci. Túto túžbu nám 
pri stvorení človeka dal do srdca sám Boh.

Pohnútkou lásky k blížnemu je Božia dobrota. Tá sa odráža 
vo všetkých stvorených veciach, ktoré sám Boh miluje, ale od
ráža sa najmä v ľuďoch, lebo Boh ich prijal za svoje deti, vykúpil 
ich krvou svojho Syna a určil pre večný život.
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Láska je vrcholom všetkých čností, je „vinculum perfectionis“ 
– spojivom dokonalosti. Ostatné čnosti tvoria akoby rúcho a lás
ka ich obopína ako pás, ktorý šaty upravuje na osobu, dodáva im 
tvar a uhladenosť. Láskou sa stávame účastnými na živote Boha, 
ktorý je láska (porov. 1 Jn 4, 8).

Láska je princípom nadprirodzeného života a v tomto zmys
le sa stotožňuje s  milosťou posväcujúcou, ktorá je hýbadlom 
celého nadprirodzeného organizmu, jeho dušou. Ak nemáme 
v sebe lásku, nemáme v sebe nadprirodzený život. „Kto nemilu
je, ostáva v smrti“ (1 Jn 3, 14).

Láska je rozlišovacím znakom, „signum distinctivum“, pod
ľa ktorého možno poznať opravdivých kresťanov: „Podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milo
vať“ (Jn 13, 55). Sám krst bez kresťanskej lásky nestačí na to, aby 
sme boli Pánovými učeníkmi.

– o –

Aké vlastnosti má mať kresťanská láska?

– Má byť bez  hraníc. Svätý Bernard hovorí: „Mierou našej 
lásky k Bohu je milovať bez miery.“ Platí to aj o láske k blížnym. 
Teda nie ako učil Mojžiš Židov, ale ako nás učil Spasiteľ. Nesta
čí hovoriť, že milovať blížneho máme ako seba samého. To sta
čilo Židom pred vykúpením. Kresťan má milovať blížneho tak, 
ako nás miloval Kristus. On daroval seba samého a obetoval sa 
za iných, aj za nepriateľov.

– Má byť priateľskou láskou. Čujme, čo hovorí Pán: „Toto je 
moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja mi
loval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život 
za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám pri
kazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí 
jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil 
všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 12 – 15). Podľa svä
tého Tomáša láska je priateľstvom, ktoré musia charakterizovať 
štyri nasledujúce črty, ako sme si to vysvetlili pri vlastnostiach 
ľudskej lásky:
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• Dobroprajnosť, ktorou chceme šíriť Božiu slávu a Božie 
kráľovstvo v srdciach ľudí. Navonok sa dobroprajnosť pre
javí aj apoštolátom.

• Vzájomnosť a  jednota postojov. Boh miloval ľudí skôr, 
láskou odvekou a bez hraníc. My na jeho lásku odpovedá
me tým, že aj iných vedieme k takejto láske.

• Spoločenstvo života. Milosť posväcujúca je v  človeku 
zdrojom božského života, Kristus nám dal Eucharistiu ako 
sviatosť jednoty. Dal nám možnosť hovoriť s ním v mod
litbe. Môže byť ešte dokonalejšia jednota ako medzi po
krsteným a Kristom, ak je pokrstený v stave Božej milosti 
a po svätom prijímaní?

• Dôvera. Ježiš nás nazval priateľmi, lebo nám zvestoval všet
ko. Otvoril nám svoje Božské Srdce dokorán. Túto vlastnosť 
priateľskej lásky, ktorá sa prejavuje úprimnosťou a otvore
nosťou, si želá aj v nás, údoch svojho mystického tela.

– Ďalej má byť kresťanská láska Kristovou láskou. Naše 
myslenie, slová a skutky majú byť Kristovým myslením, slovami 
a skutkami. Majú sa uskutočňovať skrze neho, s ním a v ňom. 
Veď len Kristus môže dokonale milovať Otca, a preto aj my len 
v ňom môžeme prejaviť Otcovi úctu, lásku a oslavu.

– Má byť činorodou láskou. Nestačí len afektívne, citovo mi
lovať bratov a sestry, a teda aj Boha. Naša láska má byť efektívna, 
má sa prejavovať skutkami lásky, čiže službou: „Nie každý, kto 
mi hovorí: ,Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba 
ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21). 
Láska je služba. Pán nám to dal najavo umývaním nôh apošto
lom, v reči na vrchu i v opise posledného súdu, kde odsudzuje 
do večného zatratenia tých, ktorí ho nenakŕmili, nenapojili, ne
navštívili v starobe, chorobe, alebo keď trpel v bratoch.

K tomu nás pobáda aj koncil: „Boh, ktorý sa otcovsky stará 
o  všetkých, chcel, aby ľudia tvorili jednu rodinu a  správali sa 
voči sebe ako bratia“ (RN 24).
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– Má byť vľúdnou láskou. Nestačí iba slúžiť, dávať, poskyto
vať materiálnu pomoc. Spomeňme si na podobenstvo o farizejo
vi a mýtnikovi. Ľudia túžia po dobrote, slušnosti, spravodlivosti, 
vľúdnosti, zdvorilosti a jemnosti v správaní všade a za každých 
okolností. Farizej dával desiatky zo všetkého, ale bol pyšný, na
myslený a povýšenecký. Jeho dávanie nebolo vľúdne.

– Máme si počínať tak, aby nás ľudia milovali. Svojím po
čínaním (drsnosťou, drzosťou, nezdvorilosťou, povýšenectvom, 
cynizmom, iróniou...) nesmieme voči sebe vyvolávať antipatiu. 
Ak nás ľudia nemajú radi, nech je to len preto, že patríme Páno
vi, že sme jeho učeníci. Je nekresťanské tvrdiť, že nám nezáleží 
na  tom, čo si o nás ľudia myslia. Ak nežijeme podľa evanjelia, 
potom aj mienka našich bratov a sestier nás má viesť k prehod
nocovaniu života a k zmene.

Boh je láska. Stvorený svet je prejavom jeho nekonečnej lás
ky k nám. Hriech je opakom lásky a ničí Božie dielo v prírode 
i v človeku. Pravá obnova, pravý rozvoj a pokrok sveta sa môže 
diať len tam, kde sa šíri láska. Iba láska buduje a vytvára hodno
ty. Svet sa môže pretvoriť len láskou. Takou láskou, o akej nám 
hovorí Duch Svätý prostredníctvom svätého Pavla vo „veľpiesni 
lásky“. Ona je súhrnom celej náuky o kresťanskej láske:

„Ale usilujte sa o vyššie dary milosti.
A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, 
a lásky by som nemal,
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá
a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru,
že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, 
ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu
a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,
a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
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Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá,
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti,
ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetkému verí
vo všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.
Proroctvá prestanú,
jazyky zamĺknu a poznanie pominie.
Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
Keď som bol dieťa,
hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, 
rozmýšľal som ako dieťa.
Keď som sa stal mužom,
zanechal som detské spôsoby. 
Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle,
no potom z tváre do tváre.
Teraz poznávam iba čiastočne,
ale potom budem poznať tak,
ako som aj ja poznaný.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri;
no najväčšia z nich je láska.“
(1 Kor 13)

– o –
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III. O MRAVNÝCH ČNOSTIACH

Objektom božských čností je dobro nestvorené – Boh. Vierou 
ho poznávame ako nekonečne dobrého Otca, nádejou ho túži
me dosiahnuť a láskou sa ho zmocňujeme. Kým žijeme na tom
to svete, sme stále v stave rastu viery, nádeje i lásky. Ich plnosť, 
najmä plnosť lásky, nastane až v nebi, keď pominie viera a nádej 
a ostane len láska.

V pozemskom živote sa denne stretávame so  stvorenými 
dobrami, s osobami i vecami. Svoj vzťah k stvoreným dobrám 
upravujeme mravnými čnosťami.

Povedali sme, že poznanie stvoreného dobra v nás vyvoláva 
túžbu, silu zmocniť sa ho. Táto sila je neurčitá, neupravená. Aby 
sa rozumne usmernila k vytúženému cieľu, potrebuje múdrosť. 
Čo do intenzity sa potrebuje upraviť miernosťou. Jej pôsobenie 
sa musí upraviť aj vzhľadom na práva iných ľudí, ktorí sa tiež usi
lujú dosiahnuť určité ciele. Aby sme našou aktivitou nešliapali 
po ich právach, musíme svoju činnosť dať do súladu s činnosťou 
iných ľudí spravodlivosťou.

Len také ľudské počínanie, ktoré je múdre, silné, umiernené 
i spravodlivé, môže byť milé Bohu i ľuďom. Len takéto počínanie 
je čnostné.

Ďalej budeme uvažovať o  týchto štyroch základných mrav
ných, čiže ľudských čnostiach, pričom si ich všimneme z hľadis
ka prirodzeného i nadprirodzeného. Budeme teda hovoriť o pri
rodzených (získaných) a  nadprirodzených, vliatych čnostiach 
múdrosti, spravodlivosti, sily a miernosti. Budeme ich preberať 
v  tomto klasickom poradí, ako sme ich teraz uviedli. Sú auto
ri, ktorí ich uvádzajú v  tomto poradí: sila, múdrosť, miernosť 
a spravodlivosť. Iste ich k tomu vedú rozumné dôvody a mnoho 
súvislostí možno takto medzi čnosťami zdôrazniť a vysvetliť. Ak 
by sme dali na prvé miesto silu, tak nielen preto, že je prvá, kto
rá sa v človeku prebúdza po poznaní dobra, ale aj preto, že sila 
je vlastne – dá sa povedať – jediná čnosť. Každá čnosť je v pod
state silou. Vyplýva to aj z jej latinského názvu „virtus“, ktorý je 
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od  slova vir – muž. Teda každá čnosť je vlastnosťou, ktorá má 
charakterizovať muža, je mužnosťou.

Sila rozumu robiť to, čo vedie k cieľu, je múdrosť.

Sila vôle dať každému, čo mu podľa práva patrí, a robiť len to, 
čo je v súlade s cieľmi a právami iných, je spravodlivosť.

Sila, ktorá ovláda žiadostivosť tela pri jedení, pití a v sexuál
nom živote, žiadostivosť očí a pýchu života, je miernosť.

Židia nazývajú samého Boha Silou. Jediný Jahve je silný a sila 
človeka pochádza od Boha.

A vari viera, nádej a láska nie sú sily?

No my predsa začneme čnosťou múdrosti a potom budeme 
hovoriť o spravodlivosti, sile a miernosti. Veď ak niečo robíme, 
najprv si musíme uvedomiť, či činnosť, ktorú začíname, vedie 
k cieľu, ktorý sme si vytýčili. Potom musíme zistiť, či touto čin
nosťou nepoškodzujeme iných. Až potom uvoľníme prebudenú 
silu a miernosťou upravíme jej intenzitu, aby sme dosiahli vy
týčený cieľ.

– o –

1. Čnosť múdrosti

V čom spočíva táto obľúbená, vo všetkých dobách obdivova
ná a vyhľadávaná čnosť?

Vari v množstve vedomostí, ktorými oslňujeme iných? V pre
šibanosti, ktorá vie z každej situácie vyťažiť pre seba? V pohoto
vom a rýchlom logickom myslení?

Nie. Múdrosť nespočíva ani v jednej z uvedených činností.

Múdry je ten, kto z množstva dobier, čo má k dispozícii, volí 
tie, ktoré mu pomáhajú dosiahnuť vytýčený cieľ.

Objasnime si to na príklade. Vytýčili sme si cieľ. Chceme si 
napríklad kúpiť auto. Ide o dosiahnutie dajakého dobra (auto), 
ale tento konečný cieľ sa dosahuje uskutočňovaním iných, 
podriadených činností: sporením, obmedzením príjemností 
a zbytočností, výberom druhu auta, informáciou o jeho kvalite, 
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spotrebe, získaním vodičského preukazu... Všetky tieto činnosti 
nám pomáhajú dosiahnuť cieľ. K nim treba priradiť aj to, že sa 
zriekame činností, ktoré by nás brzdili, ktoré by nám bránili do
siahnuť vytýčený cieľ.

Ak sme múdri, robíme to, čo vedie k  vytýčenému cieľu, 
a zriekame sa toho, čo by nás brzdilo alebo čo by nám úplne 
zabránilo dosiahnuť vytýčený cieľ.

Je zrejmé, že nestačí iba teoreticky vedieť, čo robiť alebo ne
robiť, aby sme dosiahli cieľ. Musíme aj konať. Múdrosť je čnosť 
praktická, nie teoretická. Preto si ju nemôžeme zamieňať s uče
nosťou. Sú ľudia učení, ktorí majú obrovské vedomosti, ale v pra
xi ich nevedia uplatniť. Chýba im múdrosť. Múdrosť je správny 
spôsob konania – recta ratio agendorum. Je to pohotové poznanie 
vecí, na základe ktorého konáme alebo nekonáme a vieme rozlí
šiť šľachetné od nečnostného.

Povedali sme si, že prirodzené čnosti majú tendenciu zabie
hať do extrémov, „zblázniť sa“. Napríklad sila má tendenciu byť 
trúfalou alebo zbabelou. Je úlohou múdrosti ukazovať smer 
všetkým čnostiam a zachovávať ich v strede. Preto ju starí filozo
fi nazývali aj „kráľovnou čností“ alebo „kočišom čností“ (auriga 
virtutum). Tak ako kočiš pomocou oprát usmerňuje kone, tak aj 
človeka musí pri jeho počínaní, výbere cieľa alebo prostriedkov 
viesť múdrosť.

Aj latinský názov čnosti múdrosti, prudentia, nám môže veľa 
povedať o povahe tejto čnosti. Odvodzuje sa od slova prudens, 
ktoré pochádza buď z  výrazu porrovidens alebo providens 
(tzn. porro = ďalej, pro = za, videns = vidiaci). V každom prípade 
ide o toho, kto si vidí ďalej od nosa, kto vie hľadieť pred seba, 
je prezieravý. Vie domýšľať svoje činy v perspektíve ich príčin aj 
účinkov. Vidí nielen to, čo treba robiť, aby dosiahol cieľ, ale aj to, 
aké dôsledky môže spôsobiť dosiahnutie cieľa.

Môže sa stať, že niekto pred rozhodnutím príliš dlho váha, 
a tak premešká príležitosť na vykonanie dobra, na dosiahnutie 
cieľa. To je prílišná opatrnosť v rozhodovaní, ktorá nie je múd
rosťou. Práve tak nie je múdrosťou ani jej opak: nerozmyslenosť, 
prenáhlenosť v konaní.
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Badáme, že múdrosť si vyžaduje určitú vekovú zrelosť, a nie
len vedomosti, bez  ktorých múdrosť zaiste nemôže byť. Mladí 
ľudia sa vyznačujú unáhlenosťou v úsudkoch i konaní. Nevedia 
dostatočne zvážiť ani dôsledky, ani podmienky na činnosť, a pre
to konajú unáhlene. A  môže sa stať, že nikdy nedosiahnu svoj 
cieľ. Pre starších ľudí môže byť zasa príznačné dlhé uvažovanie. 
Životné skúsenosti im zrejme bránia, aby sa rýchlo rozhodovali, 
čo občas môže spôsobiť premeškanie dobra.

Nemýľme si múdrosť ani s  bezohľadnou vypočítavosťou, 
s akou niektorí ľudia idú za svojím cieľom. Chýba im spravod
livosť a  poznanie opravdivého dobra. Pachtia sa za  peniazmi, 
za slávou, titulmi, postavením aj cez mŕtvoly, dakedy aj vlastné. 
To nie je múdre počínanie, lebo zo stvorených vecí si nikdy ne
možno robiť definitívne ciele. Môžu byť pre nás čiastkovými cieľ
mi, ktoré nás privádzajú k cieľu jedinému a hlavnému, k Bohu.

A tak sa dostávame k pojmu opravdivej múdrosti, ku kresťan
skej múdrosti. V čom spočíva? 

Vierou sme poznali Boha ako najvyššie dobro. Kresťanská 
múdrosť nám pomáha uvedomiť si, že jedine on môže byť na
ším najvyšším dobrom, za ktorým túžime a ktoré sa usilujeme 
dosiahnuť. Potom pred každou činnosťou, ktorú chceme konať, 
pred každým stvoreným dobrom, ktoré chceme dosiahnuť, si 
kladieme otázku: Ako mi to pomôže dosiahnuť večný cieľ, Boha? 
Quid hoc ad aeternitatem?

Sväté písmo o tejto múdrosti hovorí: Bázeň Božia je počiatok 
múdrosti. Áno, bázeň, obava, aby sme nestratili lásku nekonečne 
milovaného Otca. Bázeň nám pomôže vyberať také ciele a čin
nosti, ktoré nás neodlúčia od  Pána. Úprimný kresťan sa preto 
vždy bude pýtať: Ako mi to pomôže dosiahnuť večnosť, spásu? 
Ak vidíme, že daktoré dobrá a činnosti nás od Boha vzďaľujú, 
a napriek tomu ich konáme, sme nemúdri.

Kresťanská čnosť múdrosti pobáda rozum a  vôľu kresťana, 
aby si vyberal a usmerňoval prostriedky vedúce k poslednému 
cieľu, ktorým je Kristus. Múdry kresťan sa preto pred každou 
činnosťou alebo pred vynechaním činnosti bude pýtať: Čo by te
raz na mojom mieste robil Ježiš Kristus?
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Aby sme vedeli na túto otázku správne odpovedať, budeme 
musieť veľmi dobre poznať život, zmýšľanie a konanie Krista. To 
predpokladá seriózne štúdium Svätého písma, rozjímanie o Bo
žom slove a počúvanie výkladu Božieho slova od Cirkvi.

Pán nás chce mať múdrych. Zo Svätého písma vieme, ako chvá
li múdre panny (Mt 25, 1 – 13), sluhu, ktorý rozmnožoval talenty 
(Mt 25, 14 – 30), sluhu, ktorý očakával svojho pána (Mt 24, 45 – 51). 
Vyzýva nás, aby sme boli opatrní v konaní (Mt 10, 16 – 20), chváli 
múdreho muža, ktorý postavil dom na skale (Mt 7, 24 – 25), muža, 
ktorý si spočítal náklady, prv než začal stavať vežu (Lk 14, 28), 
a kráľa, ktorý si spočítal vojakov, prv než začal vojnu (Lk 14, 31). 
Ba celá jedna kniha Starého zákona je napísaná o múdrosti. Boh 
sám je najvyššia Múdrosť, nuž jeho deti by mali byť nemúdre?

– o –

Ak si Boh praje, aby sme boli vo svojom počínaní múdri, bude 
iste dobré si povedať, ako sa dá získať čnosť múdrosti.

Prirodzený spôsob získavania múdrosti je nadobúdanie ve
domostí štúdiom, praxou a skúsenosťami. Nestačí iba študovať 
a hromadiť vedomosti. Treba ich uvádzať do života a preverovať 
v praxi. A treba ich aj odovzdávať iným. Často až vtedy zbadá
me, ako povrchne sme pochopili veci. Overovanie teoretických 
poznatkov v praxi vedie ku skúsenostiam. Skúsenosti môžeme 
nadobúdať buď sami osobnou skúsenosťou, alebo preberaním 
skúseností od tých, ktorým sme rozumne uverili. Iba blázon sa 
učí na svojich vlastných skúsenostiach a nevie sa poučiť zo skú
senosti iných. Vo vede a technike je prax preberania poznatkov 
a  skúseností bežná a  umožňuje nadobúdať vedomosti rýchlo, 
pohotovo a dôkladne. Technika jej vďačí za svoj rýchly rozvoj.

V duchovnej oblasti, najmä pri nasledovaní Krista, si skúse
nosti iných osvojujeme z duchovnej literatúry, od svätcov alebo 
ľudí vynikajúcich múdrosťou a  skúsenosťami, alebo pomocou 
duchovného vedenia.

Šťastný je ten človek, ktorý v živote stretol múdreho a svätého 
duchovného vodcu, ktorému odhalil svoje srdce i jeho najtajnej
šie zákutia, ktorému uveril ako Kristovmu zástupcovi a ktorým 
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sa necháva usmerňovať na ceste za Kristom. Taký človek našiel 
duchovný poklad. Kvôli nemu sa mu oplatí obetovať čas, pohod
lie, často i osobné iniciatívy, len aby sa mohol bezpečne uberať 
za Kristom. Pod jeho duchovným vedením môže letieť k svätosti 
ako Dominik Savio pod vedením svätého dona Bosca.

Ak sme múdri, pri rozhodovaní o dôležitých veciach sa radí
me s odborníkmi, s priateľmi, s bratmi a sestrami. Ich mienku 
si však musíme overovať. Neplatí to o radách týkajúcich sa du
chovného vedenia, ak sme si preverili osobu duchovného vodcu 
pred rozhodnutím požiadať ho o vedenie. Potom mu treba dôve
rovať a učenlivo ho poslúchať, ak len neuvidíme priamy rozpor 
medzi evanjeliom a radami jeho duchovného vedenia. V takom 
prípade upozorníme duchovného vodcu na tento rozpor a dáme 
si objasniť jeho stanovisko. Nikdy nesmieme človeka väčšmi 
poslúchať ako Boha, ktorý k nám hovorí cez naše správne for
mované svedomie. Svedomie vždy bolo a bude najvyššou, bez
prostrednou normou nášho konania, lebo čo nie je podľa pre
svedčenia, je hriech (porov. Rim 14, 23). Potvrdzuje to aj svätý 
Ján, apoštol: „Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôve
ru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, 
lebo zachovávame jeho prikázania a  robíme, čo sa jemu páči“ 
(1 Jn 3, 21 – 22).

– o –

Nie je správne ani dôstojné ľudskej osoby, aby závisela len 
od mienky a názorov iných ľudí. Boh nám dal rozum, aby sme 
zmúdrievali aj vlastnou skúsenosťou. To je možné iba tak, ak sa 
pozeráme na vykonané skutky s určitým časovým odstupom, ak 
sa nad nimi zamýšľame, hodnotíme ich, či nám pomáhali alebo 
bránili pri dosahovaní čiastkového alebo konečného cieľa. Ro
bíme to pomocou spytovania svedomia, čiže hodnotením dňa, 
týždňa, mesiaca, uplynulého roka alebo celého života.

Bez tejto praktiky by sme v  múdrosti nepokročili. Nezáleží 
na  forme, ako toto hodnotenie robíme (písomným záznamom 
skúseností, denníkom, hodnotením pomocou znakov podľa ur
čitej schémy, ktorú si vhodne zostavíme), len nech vedie k cieľu: 
k zmúdreniu a polepšeniu života. Naše záznamy môžu dobre po
slúžiť aj duchovnému vodcovi, aby nás dôkladnejšie poznal.
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Isteže, múdry je ten, kto sa vie poučiť z chýb iných a nečaká, 
kým sa poučí na vlastnej škode. K takémuto zmúdrievaniu na zák
lade skúseností iných sa dá prísť aj pomocou zdieľania v bratskom 
spoločenstve, ak je úprimné.

Nezabúdajme, že kresťanská múdrosť je vliata čnosť. Vliate 
čnosti dáva a rozmnožuje Boh skrze Ducha Svätého tam, kde nájde 
pripravené srdce. Preto hlavným zdrojom kresťanskej múdrosti 
bude vždy úprimná a vrúcna modlitba za dar múdrosti k Duchu 
Svätému. Vieme zo Svätého písma, že Boh obdaril Šalamúna takou 
múdrosťou, ktorá nemala páru širokoďaleko. Keď svätému Tomá
šovi Akvinskému, najväčšiemu teológovi a učiteľovi Cirkvi, položili 
otázku, odkiaľ sa v ňom berie toľko múdrosti, ukázal na kľačadlo 
pod krížom. Ak si uvedomíme, že Panna najmúdrejšia, Matka dob
rej rady, Sídlo múdrosti je nevestou Ducha Svätého, pôvodcu všet
kej múdrosti, pochopíme, ku komu sa máme okrem Ducha Sväté
ho obrátiť o pomoc.

Ešte by sme mohli veľa písať o múdrosti, najmä o  jej rôznych 
častiach. Sú to časti integrálne, z ktorých jedna zdokonaľuje a do
plňuje druhú, napríklad pamäť, rozum, nadanie, pohotovosť, usu
dzovanie, predvídavosť, obozretnosť a opatrnosť. Ďalej sú to časti 
subjektívne, ktoré sa vzťahujú na samu múdrosť, napríklad politi
ka, ekonomika, vojenstvo, zákonodarstvo... Ďalej sú to potenciálne 
časti, z ktorých jedna susedí s druhou, napríklad:

- eubólia – schopnosť správne radiť iným ľuďom,
 synesis – čnosť dobre súdiť,
- gnome – čiže schopnosť spoznať vznešenejší princíp  

 per epikiam.

Epikia je rozumný výklad vôle zákonodarcu, z ktorého usudzu
jeme, že zákonodarca by pre osobitné okolnosti nemohol a nechcel 
určitý prípad zahrnúť do záväznosti zákona, hoci tento prípad je 
zahrnutý v slovách zákona, teda spadá pod zákon.

O múdrosti by sme mohli hovoriť aj tak, že by sme podrobne 
opisovali jej opak: domýšľavosť, nerozvážnosť, nestálosť, nedbanli
vosť, telesnosť, chytráctvo, podvod, velikášstvo a lož.

Nebudeme to robiť podrobne. Všeobecné princípy a  cha
rakteristika čnosti múdrosti nám postačia, aby sme si pomocou 
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modlitby, sviatostí a  cvikom v  príslušnej časti múdrosti, ktorá 
nám najväčšmi chýba, osvojili celú múdrosť.

– o –

Na záver stručne zhrnieme, ako sa možno vo všeobecnosti 
previniť proti múdrosti, aby sme sa vystríhali hriechov proti 
múdrosti a osvojili si ju konaním opačných činností.

Kedy konáme nemúdro?

a) Ak konáme dajakú činnosť v zavinenej nevedomosti, ne
rozmyslene, ľahkovážne, bez zváženia dôsledkov. Napríklad, ak 
sa opovažujeme robiť niekomu duchovné vedenie bez náležitých 
vedomostí, skúseností a bez poverenia Cirkvi, alebo ak riadime 
auto bez poznania dopravných predpisov.

b) Ak odmietame prijať od iných radu len z pýchy, namysle
nosti alebo preto, že iných podceňujeme a seba preceňujeme.

c) Ak vystavujeme nebezpečenstvu časný alebo večný život 
svoj alebo blížneho napríklad nesprávnym obliekaním, nepo
riadnym stravovaním, riskantnou jazdou...

d) Ak chceme na ceste kresťanskej dokonalosti kráčať náhli
vo, bez pevných základov poznania viery, bez sebazaprenia a po
korného poznania a zmýšľania o sebe, ak príliš dôverujeme sebe 
a nie bezhranične Bohu.

e) Ak pri rozhodovaní unikáme z konkrétnych situácií, okol
ností a podmienok, v ktorých žijeme, kombinujeme neskutočné 
plány (snívame) a svoju svätosť viažeme na predpoklady, ktoré 
sú veľmi ťažko uskutočniteľné alebo celkom neuskutočniteľné, 
napríklad: Vydám sa, ak si nájdem ideálneho partnera...

f) Ak sa nepoučíme z  vlastnej skúsenosti alebo zo  skúsenosti 
iných ľudí (bratov, sestier, duchovného vedenia, zo života svätých...).

g) Ak sa nemodlíme k Duchu Svätému, k Panne Márii, Matke 
dobrej rady, ak neprijímame sviatosti a dobrými skutkami ne
rozmnožujeme v sebe Božiu milosť. 

Zaiste je ešte veľa iných previnení proti múdrosti.

– o –
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2. Čnosť spravodlivosti

Človek nežije sám. Žije v prítomnosti trojjediného Boha Otca 
a  v prítomnosti ľudí, v  spoločenstve bratov a  sestier. Pri  svo
jom konaní bude musieť brať zreteľ aj na  práva iných, nielen 
na uplatňovanie vlastného práva. Každý človek má okrem práv 
aj povinnosti voči iným ľuďom.

Čnosť, ktorá uvádza naše konanie do súladu s konaním iných, 
je spravodlivosť. Definuje sa ako základná čnosť, ktorá pobá-
da vôľu človeka dať každému to, čo mu patrí, až do vyrovnania 
podlžnosti.

Spravodlivosť vystríha človeka pred egoizmom a pripravuje 
ho na lásku k Bohu cez blížnych. Tým mu mimoriadne pomáha 
pri dosahovaní kresťanskej dokonalosti, ktorá spočíva v láske.

Spravodlivosť má rozličné názvy podľa objektu, na ktorý sa 
vzťahuje: 

–  ak na Boha, hovoríme o nábožnosti,

–  ak na predstavených, hovoríme jej poslušnosť a úcta,

–  ak na seberovných, ide o zámennú (komutatívnu) spravod-
livosť,

–  ak na podriadených, hovoríme o rozdeľovacej (distributív
nej) spravodlivosti,

–  ak na dokonalé spoločnosti, ako sú napríklad štáty, Cirkev, 
hovoríme o zákonnej (legálnej) spravodlivosti,

–  ak na medzištátne vzťahy, hovoríme o medzinárodnej spra-
vodlivosti,

–  ak na  spoločenstvá a  nedokonalé spoločnosti, hovoríme 
o sociálnej spravodlivosti.

Prv než budeme o nich hovoriť podrobnejšie, pohovoríme si 
najprv všeobecne o čnosti spravodlivosti.

– o –

Vo Svätom písme sa často používa slovo spravodlivý a spra
vodlivosť. V biblickom chápaní spravodlivý je ten, kto sa usiluje 
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plniť Božiu vôľu vo všetkom. Pojem spravodlivý je tu rovnocen
ný s pojmom svätý. V Svätom písme sa hovorí o spravodlivom 
Jóbovi, o  svätom Jozefovi, snúbencovi Panny Márie, že to bol 
„človek spravodlivý“ (Mt 1, 19), o spravodlivých, ktorí sa zaskvejú 
ako slnko, o blažených, ktorí sú hladní a smädní po „spravodli
vosti“.

V biblickom chápaní je spravodlivý ten, kto vedie čnostný život.

My budeme spravodlivosť chápať tak, ako sme to uviedli 
na začiatku: ako trvalú snahu vôle dať každému to, čo mu patrí.

Na prvom mieste je Boh, a preto si hneď na začiatku treba 
vyjasniť vzťah k nemu. Aj jemu sme povinní dať to, čo mu patrí. 
Vtedy sme nábožní. Vieme, že je pôvodcom a stvoriteľom všet
kého a že to, čo máme, vlastne ani nemáme, len to z jeho vôle 
spravujeme. „Čo máš, čo si nedostal?“ pýta sa svätý Pavol (1 Kor 
4, 7). Ak všetko, čo máme a čo jestvuje, je od neho, tak potom 
spravodlivosť voči nemu sa dá vyjadriť stručne. Všetko je jeho: 
ja, ty, my, všetko živé i neživé. Všetko je jeho a nám spravodlivosť 
káže, aby sme sa ochotne kvôli nemu zriekli všetkého. „Tak ani 
jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom“ (Lk 14, 33). Spravodlivosť voči Bohu sa dá vyjadriť je
diným Božím príkazom: milovať Boha celým srdcom, celou mys
ľou a zo všetkej sily. To značí úplne podriadiť svoju vôľu jeho vôli, 
prijať celý poklad zjavených právd vieroučných i mravoučných, 
poslúchať a ctiť si ho a takisto aj jeho zákony i Cirkev, ktorá ho 
zastupuje. Ak budeme takto žiť, nemusíme si namýšľať. Robíme 
len to, čo sme zo spravodlivosti povinní robiť.

– o –

Ťažšie je niekedy posúdiť, čo je spravodlivé vzhľadom na bra
tov a sestry, nech už žijú ako slobodní jednotlivci alebo sú zdru
žení v rôznych malých či veľkých spoločenstvách.

Povedali sme, že spravodlivý dáva každému, čo mu patrí. A čo 
patrí človeku? Čo mu dal Boh do správy?

Dal mu hmotné i  duchovné dobrá, potrebné pre  telesný 
i duševný život. Dal mu život, zdravie, príkaz pracovať, dal mu 
rodinu, vlasť, dal mu celý svet so všetkou krásou a bohatstvom 
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uloženým v zemi alebo vytvoreným ľuďmi. Dal mu čas, v ktorom 
má splniť životnú úlohu, dal mu slobodu, česť, pravdu spolu 
so schopnosťou poznať ju a nadobúdať. To všetko dostal v pri
rodzenom poriadku.

Pokrsteným dal Boh viac. Dostali nadprirodzený život s ce-
lým nadprirodzeným organizmom (milosť posväcujúca, vliate 
čnosti, dary Ducha Svätého, pomáhajúce milosti). Dostali svia-
tosti, cez ktoré nám Boh udeľuje milosti, potrebné pre nadpri
rodzený život, ďalej zjavené pravdy, ktoré predkladá a vysvetľu
je Cirkev. To všetko sú hodnoty, na ktoré má každý človek právo, 
a preto je spravodlivé dať ich každému v takej miere, v akej mu 
prislúchajú. Ak by sme chceli stručne a  jasne vyjadriť zásady 
rešpektovania spravodlivosti vzhľadom na  uvedené dobrá, nič 
múdrejšie, stručnejšie a  jasnejšie by sme nemohli uviesť ako 
Desatoro Božích prikázaní. Toto si ľudia už tisícročia opakujú 
a cítia, že ho majú vpísané do sŕdc vo forme prirodzeného záko
na. Kresťanom k nim pribudnú aj smernice Cirkvi cez cirkevné 
prikázania. Podrobnejšie sme sa s nimi zoznámili a vysvetlili si 
ich zmysel a spôsob zachovávania a prestupovania v 10. zväzku 
edície Cesta k Pravde nazvanom O sviatosti pokánia.

Prvé tri príkazy Desatora vyjadrujú náš vzťah k Bohu, ktorý 
má byť výrazom najvyššej úcty, vďaky, oslavy a dobrorečenia.

Štvrtý príkaz chráni rodinu a vyjadruje vzťah rodičov a detí. 
V prenesenom zmysle reguluje aj vzťahy predstavených a podria
dených v zamestnaní a v štáte. Tieto vzťahy sa prejavujú posluš
nosťou voči rodičom a predstaveným a vzájomnou úctou.

Piaty príkaz chráni právo na život, na potrebné prostriedky 
na jeho udržanie, na telesné a duševné zdravie naše i iných.

Šieste prikázanie chráni nevinnosť, pripravuje na  manžel
stvo, chráni manželskú lásku, vernosť a úctu medzi manželmi.

Siedme prikázanie chráni hmotné dobrá, majetky, ktoré nám 
dal Boh do správy.

Ôsme prikázanie chráni česť našu i blížnych, právo na prav
du, osobnú slobodu prejavu, pohybu, presvedčenia a zmýšľania.

– o –
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Dotkneme sa spravodlivosti vzhľadom na  čas, slobodu, 
pravdu a  nádej, ktorú sme v  ľuďoch zobudili. Robíme to pre
to, lebo v týchto oblastiach sa dopúšťame často nespravodlivosti 
bez toho, že by sme si to uvedomovali. A pritom to bývajú ne
spravodlivosti nie menšie ako tie, o ktorých sa rozhoduje v súd
nych sieňach. Ak má byť naše správanie čnostné, musíme aj tieto 
ľudské hodnoty rešpektovať.

– o –

Spravodlivosť a voľný čas

Ak hovoríme o práve na čas, tak myslíme ten, ktorý nám ale
bo iným zostáva po zaslúženom a potrebnom oddychu na rekre
áciu tela a duše, čiže voľný čas. Tak ako ostatné stvorené dobrá, 
ani toto nie je naše, ale patrí tým, ktorí ho nemajú, a potrebujú 
ho. Možno ho nemajú preto, lebo majú početnú pokrvnú rodinu, 
možno rozsiahlu rodinu duchovnú, možno sú chorí a nevládzu 
toľko a tak rýchlo ako my, možno už zodrali svoje sily a schop
nosti v službe a sú nevládni. Títo všetci majú právo na náš voľný 
čas. Preto je proti spravodlivosti a láske k blížnemu ranné vyli
hovanie v posteli, zbytočne dlhý spánok, vysedávanie pred tele
vízorom, klebetenie, prázdne, jalové reči, počúvanie príjemnej, 
ale neužitočnej hudby a programov, nemierne pestovaný šport 
a fanúšikovanie, časté návštevy kina a divadla len na zabíjanie 
voľného času, rovnako ako vylihovanie na pláži a opaľovanie sa 
len kvôli peknej farbe...

Nepríjemne sa to počúva. Ale raz bude oveľa nepríjemnejšie 
počuť Kristovo: Vzdiaľte sa, zlorečení, do  ohňa večného, lebo 
som bol hladný, smädný, nahý, starý, opustený, zničený od práce 
a starostí, a nič ste mi neurobili, lebo ste to neurobili a mohli ste 
urobiť niektorému z mojich bratov...

A nejde tu len o náš voľný čas. Nemáme právo okrádať oň ani 
iných. A tobôž ich nemôžeme okrádať o ten čas, ktorý potrebu
jú na vykonávanie zverenej služby a na potrebný oddych. Tu sa 
často prehrešujeme tým, že sme nepresní v plnení dohovorov, 
nedochvíľni pri stretnutiach, chodíme na nepotrebné návštevy 
len na  príjemné skrátenie chvíle. Okrádame tak rodiny o  súk
romie alebo zabraňujeme iným, ktorí to väčšmi potrebujú, aby 
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zo vzájomných stretnutí čerpali posilu pre svoj život. Len natoľ
ko máme právo na cudzí voľný čas, nakoľko nám ho niekto chce 
a môže darovať. 

– o –

Spravodlivosť a sloboda

Inou vzácnou hodnotu je sloboda, ktorú dal človeku Boh 
pri voľbe medzi konaním a nekonaním, medzi väčším a menším 
dobrom, medzi konaním dobra a zla. Sloboda nie je čnosť, slo
boda je podmienka, predpoklad čnosti.

Boh nás chce všetkých spasiť ako slobodné bytosti. Preto nás 
do ničoho nenúti, nechce nikoho spasiť proti jeho vôli. Necháva 
nás, aby sme konali zlo, urážali jeho i bratov. Násilne nezabraňu
je rozumným tvorom konať zlo. A preto ani my ľudia nesmieme 
nikoho na nič, ani na dobré, ani na zlé nútiť. Môžeme povzbu
dzovať, poučovať, strhávať svojím príkladom, ale nikdy nie nútiť 
a dotláčať. Výnimočne iba vtedy, ak nás na to niekto kompetent
ný oprávnil, alebo ak ide o tých, ktorí nemajú v poriadku rozum. 
Dotláčať a nútiť k dobrej činnosti a k plneniu povinností môžu 
napríklad rodičia nedospelé deti, zamestnávatelia a štát svojich 
podriadených v rámci svojej kompetencie. Oni môžu aj donu
covať, lebo ide o spoločné dobro, ku ktorému sme sa zaviaza
li pracovnou zmluvou, príslušnosťou alebo sľubom, napríklad 
v Cirkvi alebo v reholi.

Je teda proti spravodlivosti, ak niekoho nútime konať dajakú 
činnosť, vstúpiť do dajakej organizácie, osvojiť si určitý svetoná
zor alebo ideológiu pomocou existenčnej závislosti alebo svojou 
mravnou autoritou, alebo tým, že v ňom vyprovokujeme vášeň, 
ktorá mu zaslepí rozum (alkohol, strach, pohlavná vášeň). A po
tom sa oslabená vôľa rozhodne pre to, k čomu ju nútime.

Jednou formou nútenia iných je aj zanedbávanie vlastných 
povinností v rodine, v zamestnaní alebo v apoštoláte, ku ktoré
mu sme ako kresťania všetci povolaní. Ak rodičia zanedbávajú 
všestrannú výchovu svojich detí, o to väčšmi sa musia namáhať 
s ich deťmi učitelia, vychovávatelia a iní ľudia, ktorí trpia nevy
chovanosťou takýchto detí. A prejavuje sa to často aj po rokoch 
ako nevychovanosť manžela, manželky, spolupracovníkov...
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Zaiste nie všetci sme rovnako nadaní, schopní, talentovaní 
a zdraví. Z toho vyplýva nerovnosť výkonov v spoločnej práci. 
Ale táto rozdielnosť nám neprekáža. Prekáža nám tá, ktorá je 
zavinená lenivosťou a nedbalosťou. V tomto prípade nesmieme 
robiť za druhých, aby sme ich nepodporovali v nerestiach, aby 
sme ich nekazili.

Povedali sme, že nikomu nesmieme vnucovať svoje názo
ry a  presvedčenie. Platí to aj o  kresťanskom svetonázore. Ani 
k nemu nesmieme nikoho nútiť. A tobôž nesmieme nikoho nútiť 
modliť sa, chodiť do kostola, pristupovať k sviatostiam pokánia 
a  Eucharistie, alebo uzatvárať sviatostné manželstvo, prijímať 
pomazanie chorých, najmä ak nejde o veriaceho kresťana. Mô
žeme poučovať, vysvetľovať, povzbudzovať, dávať osobný prí
klad, ale nie nútiť, ak ide o dospievajúcu mládež alebo dospe
lých. V prípade detí, ktoré ešte nemajú zodpovednosť za svoje 
konanie, keďže ich rozumové a vôľové schopnosti ešte nedozreli, 
môžu rodičia a zodpovední vychovávatelia povzbudzovať a na
liehať. Ale ak chýba predchádzajúca láska a  poučenie z  nábo
ženstva, tak palica, bitka a vyhrážanie pomôže len veľmi málo 
alebo vôbec nič.

Ak sa niekto sám pozbavil užívania rozumu (alkoholom, dro
gami), zodpovední činitelia mu môžu aj násilím zabrániť konať 
zlo na  inej osobe, ktorá je nevinná a  nesúhlasí s  jeho počína
ním. To isté platí aj vtedy, ak niekto v návale vášne (hnev, po
hlavná vášeň) chce použiť násilie proti bezbrannému. Napríklad 
keď rozzúrený človek, zaslepený hnevom, bije dieťa alebo ženu. 
O tých, ktorí sú neschopní slobodne sa rozhodovať pre pomäte
nosť rozumu, platí to, čo o deťoch.

– o –

Sloboda a pravda

Človek má prirodzené právo na  poznanie pravdy. To však 
neznačí, že by mal právo vedieť o  všetkom. Boh ho neurobil 
od prírody ani neomylným, ani vševediacim. Človek má právo 
na toľko pravdy, aby mohol plniť poslanie, ktoré mu určil Boh. 
Boh chráni súkromie človeka práve tým, že mu nedal schopnosť 
vidieť do vnútra iných tak, ako vidí on. A  tak každý má právo 
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na  tajomstvá, ktoré nie je povinný nikomu zveriť, ak len sám 
nechce.

Čnosť, ktorá sa týka tejto oblasti, je úprimnosť.

Nespočíva v tom, že každému vyklopíme celé svoje vnútro. 
Úprimný v reči i v správaní je ten, kto hovorí to a  toľko, čo 
podporuje lásku a  dôveru medzi ľuďmi. Úprimnosť má svoje 
stupne. Ako každá čnosť, aj ona je dynamická, a to aj vo vzťahu 
dvoch ľudí. Rastie úprimnosťou tých, ktorí sa stávajú priateľmi. 
Ak by sme povedaním pravdy narušili lásku medzi ľuďmi alebo 
umenšili dôveru, radšej pomlčíme, aspoň dočasne, kým nenasta
ne vhodná príležitosť, kým nás neprejde hnev, únava, smútok, 
kým iní dozrejú na  prijatie pravdy. Ani Kristus nevyrozprával 
apoštolom všetko naraz, lebo by to neboli zniesli.

Svätý Hieronym dokonca hovorí, že občas je veľmi užitočné 
aj predstieranie. Zdá sa, že by sme mali radšej hovoriť o premá
haní nechuti. Napríklad, ak sme unavení a chceme si oddýchnuť, 
a práve vtedy príde neohlásená návšteva, ktorá nás potrebuje. 
Vtedy silou musíme prekonať nechuť k návšteve a venovať sa jej 
s láskou, akoby sme necítili únavu. To nie je pokrytectvo a pre
tvárka, ktorá je klamaním iných, najčastejšie zo  ziskuchtivých 
dôvodov. Je to premáhanie, ktoré je prejavom lásky.

Ak ide o ľudí, ktorí sú zo svojho úradu služby povinní hovo
riť pravdu o určitých veciach a osobách, spravodlivosť im káže 
hovoriť túto pravdu aj za  cenu nepríjemností a  obetí. Naprí
klad kňaz alebo kresťan je povinný hovoriť o Kristovi tam, kde 
je úprimný záujem, a  to aj za  cenu rizika straty zamestnania, 
ale aj slobody, dokonca i života. Učiteľ je povinný hovoriť žia
kom pravdu. Zo zbabelosti nikdy nesmie klamať alebo zakrývať 
pravdu pred mladými ľuďmi, ktorí majú právo pravdu od neho 
poznať.

– o –

Ako sa správať pri nespravodlivých vyšetrovaniach a súdoch?

Sme povinní povedať celú pravdu?

Klamať nikdy nie je dovolené, ani vtedy, ak by sme klam
stvom zabránili veľkému zlu alebo vykonali nejaké veľké dobro. 
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Cieľ neposväcuje prostriedky! A  preto nemajú pravdu ľudia, 
ktorí tvrdia, že Cirkev takúto zásadu hlásala. Dobrý cieľ posvä
cuje iba dobré a mravne indiferentné prostriedky, zlé nikdy. Ne
smieme napríklad ukradnúť peniaze, aby sme mohli podporiť 
chudobného. Napríklad slušný tanec je sám osebe mravne indi
ferentný čin. Ak ho tancujem z lásky k Bohu, tak som ho posvätil 
dobrým úmyslom.

Ak nie je dovolené klamať, sme povinní odpovedať na všet
ko, čo sa nás pýtajú pri  vyšetrovaniach, alebo keď sme súdení 
za spravodlivú činnosť? Myslíme tu hlavne na náboženskú čin
nosť (katechizácia, šírenie kníh, stretania v skupinkách), za kto
rú nás ešte len nedávno stíhali. Nie. Ak by sme ňou poškodili 
seba alebo iných nevinných ľudí, nemôžeme povedať pravdu. 
Veď šírenie náboženstva je prirodzené právo. Náboženská slo
boda je dokonca zakotvená v ústave. Zákon, ktorý stíha za takú
to činnosť, je nespravodlivý. Preto máme právo sa brániť. Ako? 
Tak, ako nám to radí Pán v evanjeliu: „Keď vás vydajú, nestarajte 
sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo 
máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho 
Otca bude hovoriť vo vás“ (Mt 10, 19 – 20). Máme právo odmiet-
nuť odpoveď, ale klamať nesmieme, ak chceme byť Pánovými 
svedkami. Môžeme mlčať, aj keď nás toto mlčanie bude stáť slo
bodu alebo nám spôsobí iné škody. Pán sľubuje blahoslavenstvo 
tým, ktorí sú prenasledovaní pre  spravodlivosť. Odmietnutie 
výpovede možno zdôvodniť tak, že si nie sme vedomí žiadneho 
zla, ktoré sme spôsobili hlásaním evanjelia, ako ani tí, v súvislos
ti s ktorými nás vyšetrujú. A keďže nechceme škodiť nevinným 
ľuďom, ktorí sú našimi bratmi a sestrami, mlčíme.

– o –

Spravodlivosť a láska

Často počujeme, že láska je nad spravodlivosť. Je to pravda? 
Áno, čo do hodnoty. Ale aj to je pravda, že kde nie je zachova
ná spravodlivosť, tam nemôže byť láska. Láska predpokladá 
splnenie požiadaviek spravodlivosti. Ak ide v  praxi o  distri
butívnu spravodlivosť, vždy musíme dať každému z tých, čo sú 
nám zverení, to, na čo majú právo. Nesmieme uprednostňovať 
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obľúbencov na  úkor neobľúbených podriadených. Nesmieme 
prijímať úplatky a podporovať protekcie na úkor práv iných. 
Protekcia a úplatky spôsobujú, že sa nedostanú k právu tí, čo si 
to pre svoje schopnosti zaslúžia. Uprednostnia sa naopak tí, kto
rí majú širšie lakte a vplyvné postavenie, často bez potrebných 
schopností.

Láska musí byť najprv spravodlivá. Až keď zadosťučinila spra
vodlivosti, až potom môže dať naviac. Napríklad učiteľ v škole 
musí spravodlivo hodnotiť odpovede všetkých žiakov. Ale tým, 
ktorí sú usilovnejší, slušnejší, žijú v  ťažších pomeroch, môže 
vždy pridať v dobrom, ale tak, aby neukrivdil lenivému žiakovi, 
ak vedel dobre odpovedať.

V evanjeliovom duchu sa dá vzťah medzi spravodlivosťou 
a láskou vyjadriť týmito zásadami:

1. Požiadavky spravodlivosti treba uskutočňovať v duchu lásky.

2. Láska nekoná len to, čo je jej právom alebo povinnos
ťou, ale pozerá na skutočné potreby blížneho. Aj nebeský Otec 
dáva pršať a  svietiť slnku na  spravodlivých aj hriešnikov, ktorí 
pre hriech stratili právo na jeho lásku.

3. Keď ide o dobro druhého, láska je vždy ochotná vzdať sa 
svojho práva, no iba vtedy, ak by zrieknutím neutrpela tretia 
osoba alebo spoločnosť. Napríklad otec početnej rodiny sa ne
môže zrieknuť svojej mzdy v prospech iného, ak by tým utrpela 
jeho rodina.

– o –

Plnenie zákonov, čiže legálna spravodlivosť

Legálnu spravodlivosť plnia poddaní voči vrchnosti tým, že 
zachovávajú zákony, ktoré im vrchnosť stanovila.

Ak hovoríme o  zákone, musíme si uvedomiť, že zákon je 
usmernenie rozumu pre  spoločné dobro, ktoré robí ten, čo 
má zodpovednosť a starosť o spoločnosť. Je v povahe zákonov 
zveľaďovať spoločné dobro v štáte alebo v Cirkvi. Zákon, ktorý 
nariaďuje niečo zlé, napríklad sterilizáciu, potrat, povoľuje roz
vod... je neprirodzený, a preto ho nesmieme zachovávať.
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Zákonodarca dáva zákon určitým ľuďom, za  určitých okol
ností a v určitých podmienkach. Nikto z ľudí nie je schopný do
konale zohľadniť všetky okolnosti a podmienky, v akých sa môžu 
ocitnúť tí, ktorí sú zákonom viazaní. To môže iba Boh. Preto sú 
Božie zákony nemeniteľné, večné a  platia pre  všetkých ľudí 
bez výnimky. Nemožno to povedať o ľudských zákonoch, medzi 
ktoré počítame aj cirkevné prikázania.

Pre správne zachovávanie zákonnej spravodlivosti je nutné 
si uvedomiť, čo značí plniť zákon podľa litery a čo podľa du-
cha. Sväté písmo hovorí: „Litera zabíja, duch oživuje“ (2 Kor 3, 
6). Na splnenie zákona je preto dôležité poznať ducha zákona, 
t. j. úmysel, s akým zákonodarca zákon vydal, a usilovať sa spl
niť tento cieľ zákona, čiže úmysel zákonodarcu, ktorý nazývame 
duchom zákona.

Objasnime si to na príkladoch.

Vieme, že dopravné predpisy sú nato, aby bola zaručená ply
nulosť a  bezpečnosť premávky pre  všetkých jej účastníkov. To 
je duch zákona. Ak napríklad ideme autom a zbadáme značku 
„zákaz zastavenia“ a za touto značkou uvidíme na ceste ležať opi
tého človeka alebo hrať sa dieťa, tak nedodržíme predpis o ne
zastavení. Naopak, zastavíme, uvoľníme cestu a  pokračujeme 
v jazde. V tomto prípade sme literu zákona prekročili, ale splnili 
sme ducha zákona, lebo sme zachránili život človeka.

Hodinový eucharistický pôst bol daný nato, aby sa veriaci 
sebazaprením pripravili na dôstojné a zbožné prijatie Pána Je
žiša. Ak sme nevedomky a  nechtiac jedli a  chýba nám nejaký 
čas do  splnenia zákona o  hodinovom pôste pred prijímaním, 
z vážnych dôvodov môžeme pristúpiť k svätému prijímaniu, aj 
keď sme čas nedodržali. Hovoríme z vážnych dôvodov, akým je 
napríklad zriedkavá možnosť svätého prijímania, prudké poku
šenia v  čistote alebo vo  viere, ktoré by vynechanie prijímania 
mohlo zväčšiť. Len samotná túžba za Pánom Ježišom by nesta
čila, ak máme možnosť často prijímať alebo ísť na ďalšiu svätú 
omšu. V tomto prípade mu je milšia poslušnosť voči Cirkvi ako 
presadzovanie vlastnej vôle.

V takomto duchu sa pozerajme aj na úpravy o zdržovaní sa 
mäsitých pokrmov v piatok. Tento zákon bol daný nato, aby sa 
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v piatok robilo v celej Cirkvi spoločné pokánie z lásky k Ukri
žovanému. Ak zrieknutie sa mäsa nie je pre  nás žiadna obeta, 
ducha zákona nesplníme tým, že nejeme mäso. Tým splníme iba 
literu zákona. Ducha zákona zachováme tým, že sa zriekneme 
iného obľúbeného jedla alebo vykonáme skutok lásky voči sta
rým, chorým a trpiacim, alebo si pridáme modlitby navyše.

– o –

Sociálna a medzinárodná spravodlivosť

Sociálna spravodlivosť venuje svoju pozornosť predovšet
kým slabým, či už v  ekonomickom, alebo politickom ohľade. 
Vyžaduje, aby jednotlivci, skupiny, spoločenské triedy – ak majú 
možnosť – pomáhali núdznym. Darovať z  vlastného nadbytku 
blížnemu, ktorý to potrebuje, aby mohol žiť ako človek, je nielen 
požiadavkou lásky, ale aj spravodlivosti.

Od štátu si spravodlivosť vyžaduje, aby zabezpečil všetkým 
svojim členom existenciu, prácu, živobytie, ak len niektorí vlast
nou vinou toto právo nestratili. Spravodlivosť si ďalej žiada, aby 
pracujúci dostávali mzdu, ktorá je primeraná potrebám ich rodín 
a zisku, ktorý dosahuje podnik alebo celé hospodárstvo, aby mali 
možnosť dať sa poistiť pre prípad choroby, nehody a staroby.

Medzinárodná spravodlivosť uplatňuje tieto zásady vo vzťa
hoch medzi národmi a určuje normy stykov medzi štátmi. Ná
rod, ktorý má prebytočné bohatstvo, má z tohto bohatstva alebo 
zo svojho územia prenechať takému národu, ktorý príroda ob
darila menej alebo je preľudnený, aby všetci v rámci možností 
mohli žiť ľudsky a morálne zdravo. Neplatí to iba o materiálnych 
dobrách, ale v miere oveľa väčšej o dobrách duchovných.

– o –

O rozkaze a poslušnosti

Na záver našich úvah o spravodlivosti sa zamyslíme nad spra
vodlivosťou voči našim predstaveným, či už sú to rodičia (kým 
nás k nim viaže poslušnosť), alebo predstavení v zamestnaní, prí
padne v Cirkvi alebo v reholi.
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Vo všetkých týchto prípadoch sa spravodlivosť prejaví úctou 
voči ich osobe a úradu, ktorý zastávajú, a poslušnosťou v tých 
veciach, v  ktorých sú nám kompetentní rozkazovať. Budeme 
teda hovoriť o rozkaze a poslušnosti. Uvedomme si, že nám ide 
o kresťanskú úctu, rozkaz i poslušnosť.

Začneme rozkazom. Rozkazovať je ťažké, a ak sa chceme na
učiť rozkazovať, musíme sa predtým naučiť poslúchať. Vieme, že 
každá zákonitá vrchnosť je od Boha (porov. Rim 13, 1). Pán Ježiš 
upozornil aj Piláta na to, odkiaľ je jeho moc: „Nemal by si nado 
mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ (Jn 19, 11). Spo
ločný život si vyžaduje autoritu, ktorá vedie spoločnosť k cieľu. 
Ak ide o dokonalú spoločnosť, ako je napríklad štát alebo Cirkev, 
robí to zákonmi a nariadeniami, ktoré sme povinní zachovávať 
v  rámci legálnej spravodlivosti. Ak ide o  menšie, nedokonalé 
spoločnosti, autorita dosahuje v spoločnosti cieľ rozkazom, ra
dami, upozorneniami. Musí teda sledovať spoločné dobro celej 
spoločnosti, ktorú vedie.

Kto chce múdro rozkazovať, mal by spĺňať tieto predpoklady:

a) Veľká poníženosť. Ani predstavený neprestáva byť slabým 
človekom s chybami a omylmi, ktoré sú na ňom zreteľnejšie ako 
na iných. Je sviecou na svietniku! Musí sa vyvarovať pochlebo
vania, má vedieť prijímať pripomienky a upozornenia na chyby. 
Má byť skromný, pozorný pri počúvaní iných, má sa radiť nielen 
s ľuďmi, ale najprv s Bohom, skôr než niečo rozkáže.

b) Múdrosť. Jeho rozkazy majú byť premyslené, jasné, jed
noznačné a neunáhlené. Pri napomínaní si má počínať vľúdne 
a postupovať „fortiter in re, suaviter in modo“ – dôsledne, pevne 
vo veci a  jemne v spôsoboch, ako to odporúča svätý František 
Saleský. Má dozerať na plnenie rozkazov, ale nie špehovať. Má 
byť skôr pomocníkom a  povzbudzovateľom. Predstavený nech 
je veľkorysý, nie punktičkár, diskrétny a pozorný voči podriade
ným, skôr optimista ako pesimista.

c) Zmysel pre realizmus a spoluprácu. Čiže zmysel pre to, 
čo treba robiť a čo sa dá robiť, aby nežiadal nemožné a pri plá
novaní nefantazíroval. Má vedieť rozumne, s mierou pochváliť, 
ale i  pokarhať. Má používať skúsenosti svoje i  cudzie, má mať 
zmysel pre spoluprácu. Nemá si namýšľať, že len jeho štýl práce 
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a konania je správny. Hovoríme, že má mať zmysel pre zdravý 
pluralizmus v  činnosti zameranej na  dosiahnutie spoločného 
cieľa. Hľadá si spolupracovníkov, s  ktorými si rozumne podelí 
zodpovednosť, radosti i bolesti, víťazstvá i prehry. Musí si uve
domiť, že sám nedokáže nič. Má byť osobným príkladom v tom, 
čo žiada od iných, podľa vzoru svätého Pavla: „Prosím vás teda, 
napodobňujte ma!“(1 Kor 4, 16). Alebo ako Kristus: „Dal som vám 
príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15).

d) Starostlivosť o dobro všetkých. Nesmie byť egoista, kto
rý vidí len seba a pri vedení spoločnosti má na zreteli iba svoje 
obohacovanie na úkor iných. Nesmie sa nechať podplácať a ro
biť protekcie. Nemá byť náladový a má si nájsť vždy dosť času 
pre tých, ktorí ho vyhľadávajú. Prácu si organizuje a prideľuje 
ju podľa schopností členov spoločnosti, ktorých však musí dob
re poznať. Dobrý pastier pozná svoje ovečky a ovečky zasa jeho 
(Jn 10, 14 – 15). Nemá byť pre nich neznámy alebo hrozivo neprí
stupný. Má si získať ich úctu a lásku, a tie z neho urobia autoritu.

– o –

Poslušnosť je čnosť, ktorá pobáda ľudskú vôľu, aby sa podria
dila predstavenému ako zástupcovi Boha. Jedinečným vzorom 
poslušnosti je Pán Ježiš a Panna Mária.

Poslušnosť vyplynie z viery, či už v Boha, alebo v človeka, kto
rého sme uznali za autoritu. Zo strany poslúchajúceho predpo
kladá určitú pokoru a odvahu vedieť sa podrobiť. Preto je to azda 
najťažšia čnosť na nacvičenie i zachovávanie. Je zároveň aj Bohu 
najmilšia, milšia ako všetky obety. Kto si ju osvojí, môže povedať: 
„Spolu s ňou mi prišli všetky dobrá“ (Múd 7, 11).

Aká má byť naša poslušnosť?

a) Nadprirodzená. V predstavenom máme vidieť Boha, kto
rého obdaril mocou Boh. Neposlúchame preto, že predstave
ný je pekný, milý, múdry, sympatický. Pavol píše Kolosanom: 
„Poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba na
oko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v báz
ni pred Pánom“ (Kol 3, 22).
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b) Z lásky. Pohnútkou kresťanskej poslušnosti je láska k Je
žišovi Kristovi: „Kto má moje prikázania a  zachováva ich, ten 
ma miluje“ (Jn 14, 21). On sám nám dal príklad poslušnosti, kto
rá nemá obdoby: „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až 
na smrť na kríži“ (Flp 2, 8).

c) Vnútorná. Nemáme urobiť len to, čo sa rozkáže, ale snažiť 
sa osvojiť si aj názor predstaveného bez toho, že by sme sa pod
robne vypytovali na dôvody a vysvetlenie. Kto poslúcha, určite 
sa nezmýli, aj keď sa zmýli ten, kto rozkazuje.

d) Ochotná a veselá. Neznehodnocujme skutky poslušnosti 
tým, že najprv všetko, čo sa nám radí, prikazuje alebo zakazu
je, ošomreme, ofrfleme a budeme sa vyhovárať. Ak máme váž
ne dôvody, pre ktoré sa nám zdá poslušnosť nemožná alebo ne
vhodná, tak skromne a ponížene predložíme svoje pripomienky, 
ale s ochotou podriadiť sa, ak by predstavený trval na pôvodnom 
rozkaze. Boh má rád veselého darcu (2 Kor 9, 7), a preto poslú
chajme radi, veselo a rýchlo, aby sme predstaveným uľahčili ich 
službu. 

– o –

3. Čnosť sily

Nepáčia sa nám ľudia ustráchaní, zbabelí, ale ani takí, ktorí 
sa bezhlavo rútia do  nebezpečenstva, čiže sú slepo opovážliví. 
Čnosť, ktorá udržuje naše správanie v strede medzi týmito kraj
nosťami, je sila, čiže statočnosť alebo zmužilosť. Niekedy hovo
ríme aj o udatnosti. Ona premáha strach.

Sila, ako sme už povedali v úvode, sa v nás prebúdza vtedy, 
keď sa stretneme s niečím krásnym, dobrým, pravdivým. Je to 
čnosť, ktorá sídli vo  vôli človeka, čnosť veľmi potrebná, ktorú 
obdivujú a obľubujú aj mladí. Mohlo by sa povedať, že je to azda 
najpotrebnejšia čnosť aj v našich časoch, tak podobných časom, 
v  ktorých žili prví kresťania, keď ju ako mučeníctvo pokladali 
za  najväčšiu čnosť. Sila nás uschopňuje dosahovať veci dobré, 
krásne i veľké, a to aj za cenu veľkých obetí, nezriedka aj smrti. 
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Vtedy čnosť sily dosahuje hrdinský stupeň, napríklad u mučení
kov alebo tých, ktorí vyznávajú Krista aj za cenu straty majetkov, 
priazne ľudí, slobody.

Duchovná sila, o ktorej uvažujeme, sa prejavuje v dvoch po
dobách, má dva aspekty: ako vytrvalosť (výdrž) a ako rozhod-
nosť v  konaní (útok). Vydržať podľa svätého Tomáša je ťažšie, 
ako sa odvážiť a  zaútočiť. To preto, lebo ak útočíme, útočíme 
zvyčajne proti slabšiemu. Ak znášame, znášame od  silnejších. 
Ak po prvom útoku zistíme neúspech alebo prevahu, môžeme 
ustúpiť, ale ak musíme vydržať, tak často musíme na sebe robiť 
násilie, premáhať sa niekedy až do vysilenia. Preto Pán Ježiš sľu
buje spásu za vytrvalosť až do konca.

Po dedičnom hriechu cítime v sebe ťah k zemi. Prejavuje sa 
ako žiadostivosť tela, očí a pýcha života, a to nás odpútava od du
chovných, nadprirodzených skutočností a snaží sa nás strhnúť, 
aby sme len užívali pozemské veci a  radosti. Preto si musíme 
celý život robiť násilie podľa Pánových slov: Nebeské kráľovstvo 
trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú (porov. Mt 11, 12).

Stálym násilím, premáhaním a  sebazapieraním sa získava 
zručnosť a sebadisciplína, získava sa sila. Tak nás to učí aj svätý 
Pavol: „Sila sa dokonale prejavuje v slabosti“ (2 Kor 12, 9).

Ak si teda túžime osvojiť čnosť sily, treba nám denne premá
hať slabosti, zlá, ktoré pochádzajú:

a) Od nás samých ako následky dedičného hriechu alebo dô
sledky dajakého osobného hriechu, prípadne hriešnych návykov.

b) Od  iných ľudí, ktorým pomáhame zbavovať sa ziel, kto
rých sa zbaviť môžu.

c) Zo znášania nutného zla v nás i v iných, ktoré sa nedá od
strániť a na ktorom máme príležitosť nacvičovať si silu vo forme 
trpezlivosti. Povieme si o tom podrobnejšie.

– o –
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Ako sa nadobúda sila?

a) Premáhaním slabostí, ktoré sú v nás samých

Tieto slabosti sa prejavujú v celej ľudskej prirodzenosti, kto
rú zasiahol dedičný hriech. Stručne si povieme o tom, ako sa dá 
nadobudnúť sila premáhaním slabosti rozumu, vôle a tela.

Slabosť rozumu prekonávame štúdiom a  vzdelávaním. 
Pre  posilnenie našej vôle bude veľmi potrebné hlbšie poznať 
Boha, jeho lásku i  človeka. Vedomosti budeme získavať nielen 
z prírodných a spoločenských vied, ale aj z náboženstva. Nemusí 
to byť len štúdium príslušnej odbornej literatúry, ale aj počúva
nie prednášok, rozhovory, pozorovanie prírody, ľudí a skúmanie 
seba. Ak platilo v  minulosti, že najväčším nepriateľom nábo
ženstva je nevedomosť veriacich, tak dnes to platí dvojnásobne. 
Každá pochybnosť vo viere, každá otázka, ktorá sa v nás vynorí 
z oblasti náboženstva, by mala byť podnetom na štúdium, na rie
šenie a  hľadanie odpovede. Ak tak nerobíme, pochybnosti sa 
hromadia a naša viera sa rozkolíše.

Slabosť vôle vyplýva z  nedostatočných motívov, pohnútok, 
pre  ktoré by sme mali konať. Naša vôľa v  túžbe za  poznaným 
dobrom je neslobodná. Nutne za  ním túži, chce sa zmocniť 
toho, čo spoznala ako dobré. Ak netúžime za dobrom duchov
ným, za Bohom, za ideálom, ktorý nám predstavuje Kristus, je 
to preto, že ho nepoznáme. Aby sa aj vzdelaní ľudia vedeli denne 
rozhodovať pre veľké a krásne veci, denne musia hľadať motívy, 
posilňovať sa čítaním, meditáciou, užitočnými rozhovormi, du
chovným vedením, sviatosťami... Okrem motivovania musíme 
svoju vôľu posilňovať aj dobrovoľným sebazapieraním. Naučiť sa 
denne si odoprieť dajakú maličkosť v  dovolených veciach (na
príklad jedlo, pitie, pozeranie filmov...), aby sme týmto cvičením 
vôle ovládali svoje počínanie a nestali sa otrokmi zraku, chuti, 
rečí, hmatu... Tu platí, že kto zanedbáva cvičenie v  maličkos
tiach, pomaly zanedbá aj veľké veci.

Musíme sa učiť doťahovať našu činnosť do konca, nepodlie
hať náladovosti, neustupovať od začatej činnosti len preto, že sa 
nám nechce, že nemáme náladu. Učme sa žiť a konať plánovito, 
systematicky. Robme si denný program, chráňme sa živelnosti, 
ktorá iba podporuje našu náladovosť. Neodkladajme plnenie 
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povinností na neskôr. Čo môžeme vykonať dnes, neodsúvajme 
na zajtra len preto, že sa nám nechce. Nielenže tým oslabujeme 
svoju vôľu, ale umenšujeme aj svoje zásluhy i dobro, ktoré sme 
mohli vykonať. Stratený čas sa nedá nikdy dohoniť, nahradiť.

Pokiaľ ide o vytrvalosť vo viere a v kresťanskom svedeckom 
živote, Pán Ježiš nás posilňuje aj špeciálnou sviatosťou posilne
nia, birmovaním.

Slabosti nášho tela sú spravidla choroby získané z nedbalosti 
našej vlastnej alebo iných, či už rodičov, alebo ďalších ľudí. Ďalej 
sú to hriešne alebo zlé návyky (napríklad fajčenie, alkoholizmus, 
prieberčivosť v jedle, rozličné zlozvyky, sebaukájanie, nedovole
né pohlavné styky, slabá telesná zdatnosť). Koľkým z nich by sme 
predišli dodržiavaním pravidiel hygieny v jedle, pití, pohybom, 
rozumne pestovaným športom, úprimným záujmom o  iných 
a službou tým, ktorí nás potrebujú. Záhaľka bola vždy matkou 
všetkých nerestí.

– o –

b) Premáhaním slabostí v iných ľuďoch

Slabosti a zlá, ktoré sa majú a dajú odstraňovať, ktorými sa 
nadobúda sila, sú nielen v nás samých. Aj v  iných ľuďoch sme 
povinní tieto odstrániteľné zlá a slabosti likvidovať, samozrejme, 
ak títo ľudia chcú s nami spolupracovať. Iných polepšovať nási
lím nemôžeme, iba seba.

Zlá, slabosti iných odstraňujeme najmä výchovou a rôznymi 
formami apoštolátu. Tu bude treba zápasiť s ľudskou nechápa
vosťou a malou vytrvalosťou.

Ak ide o výchovu, vykonávajú ju tí, ktorí majú za iných pria
mu zodpovednosť: rodičia, učitelia, vychovávatelia, zamestnáva
telia, predstavitelia náboženskej, politickej a štátnej moci. Všetci 
títo si musia uvedomiť, že vychovávať môžu len tí, ktorí sú sami 
vychovaní. Žiadať čosi od iných môže iba ten, kto sám ide prí
kladom v tom, čo žiada. Ak chceme výchovou odstraňovať zlo 
v iných, musíme im byť osobným príkladom v tom, čo hlásame, 
čím poúčame, napomíname, karháme, povzbudzujeme. A musí
me to robiť vytrvalo, nielen sporadicky alebo navonok, kým sme 
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ostatným na  očiach... Iba príklady tiahnu nasledovníkov, slová 
nanajvýš dojímajú, ale nikoho neprevychovávajú. Aj Kristus to 
tak robil: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja 
urobil vám“ (Jn 13, 15).

To isté platí aj pre apoštolát, či ho konáme katechizovaním, 
propagáciou a  rozširovaním náboženskej literatúry, službami 
lásky v  rodinách s  veľkým počtom detí, opatrovaním starých 
a  chorých, alebo organizovaním výletov, pútí, náboženských 
spoločenstiev... Toto všetko môže pomáhať likvidovať zlo v ľu
ďoch. Ale ak tí, ktorí apoštolát robia, nie sú na čele ako vzory, 
vždy pre nich platí: „Lekár, lieč sám seba!“ (Lk 4, 23).

Povedali sme, že pri  likvidácii zla a  slabostí v  ľuďoch treba 
bojovať najmä s nechápavosťou a malou vytrvalosťou. Nemysli
me si, že jedným poučením, vysvetlením, napomenutím urobí
me niekoho lepším. Nie raz, ale desaťkrát a stokrát bude treba 
opakovať to isté... Ale nedajme sa znechutiť, keď vidíme, že ľu
dia nie sú vytrvalí v tom, čo začali. A ak nás trápi slabosť iných, 
tak si spomeňme, koľkokrát nás Boh napomínal a znova a znova 
s nami začínal, keď sme mali čo len trocha dobrej vôle robiť po
kánie. Doslova sedemdesiatsedemkrát!

– o –

c) Znášaním nutných ziel

Sú zlá a slabosti v nás alebo v iných, ktoré sa nedajú odstrá
niť ani výchovou, ani sebavýchovou, ani apoštolátom. Preto ich 
musíme dlhý čas, ba po celý život trpezlivo znášať. Sú to nevy
liečiteľné choroby tela alebo duše, staroba či detstvo, povaha, 
spoločenské a  politické zriadenie, v  ktorom žijeme, prírodné 
pomery, zamestnanie...

Boh pôvodne tieto zlá pre  človeka neplánoval. Sú nutnými 
dôsledkami zneužitia slobody už prvých ľudí alebo niekoho 
z  ich potomkov, medzi ktorých patríme aj my. Boh nelikvidu
je zlo, tento nedostatok povinného dobra, ktoré prislúcha bytiu 
podľa jeho prirodzenosti. Dáva nám možnosť, aby sme si jeho 
trpezlivým znášaním posilňovali vôľu, získavali zásluhy pre več
nosť a v spojení s Kristovým utrpením vykupovali svet, dokon
čievali jeho vykupiteľské dielo. Pán nás preto vyzýva k  čnosti 



68

trpezlivosti týmito slovami: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme každodenne svoj kríž a  nech ma nasleduje“ 
(Mk 8, 34). Ba tým, ktorí chcú byť jeho učeníkmi, predpovedá, že 
budú prenasledovaní za dobro: „Ako mňa prenasledovali, budú 
pre nasledovať aj vás“ (Jn 15, 20).

– o –

K čnosti sily sa pridružujú aj jej integrálne časti, a to:

– Veľkomyseľnosť, čiže náklonnosť k všetkému vznešenému 
a veľkému.

– Veľkorysosť, čiže zmysel pre  konanie veľkých vonkajších 
diel.

– Trpezlivosť, pokojné znášanie nutných ziel, ktoré nemožno 
odstrániť.

Sile sa najčastejšie protiví:

– Zbabelosť, prílišná opatrnosť, váhavosť.
– Preceňovanie seba, čiže podujímanie sa na  činnosti, 

na ktoré naše sily a schopnosti nestačia.
– Ambícia, čiže neprimeraná túžba po sláve.
– Tvrdošijnosť – zotrvávanie v činnosti pochybnej alebo zlej 

len preto, že nevieme uznať svoju chybu alebo si priznať 
omyl. Protiví sa vytrvalosti, ktorá je vždy čímsi rozumným, 
zdôvodneným, kým tvrdohlavosť je čímsi citovým, nezmy
selným a pochádza z chuti upozorniť na seba, zdôrazniť sa.

A nemýľme si duchovnú silu ani s nadšením. Ak sa nás zmoc
ní nadšenie, vieme všeličo podniknúť i vydržať, ale keď nás nad
šenie prejde, odíde aj chuť konať, robiť a my zbabelo zanecháva
me začaté dielo. Naozaj sa slovo nadšenie podobá slovu nádcha. 
a to aj účinkom: Rýchlo príde, rýchlo odíde.

– o –

Opakom sily je strach. A pretože ním trpí väčšina ľudí aj dnes, 
treba sa nám zamyslieť nad jeho podstatou a vznikom. Pomôže 
nám to pri jeho likvidácii a pri nadobúdaní sily.
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Kedy vzniká strach?

Vtedy, keď máme niekoho alebo niečo príliš radi a hrozí ne
bezpečenstvo, že sa budeme musieť od milovanej osoby, veci ale
bo činnosti oddeliť, alebo sa ich zrieknuť. Strach býva znakom 
vnútornej naviazanosti! Objasníme si to na niektorých príkla
doch.

Rodičia majú strach o svoje choré dieťa. Prečo? Majú ho radi, 
sú naňho vnútorne naviazaní. Ak by sa choroba zhoršovala, 
vzniká nebezpečenstvo smrti a hrozí oddelenie.

Žiak má strach z  učiteľa. Prečo? Bojí sa zlej známky alebo 
trestu, ktorého následkom bude strata dajakého dobra, na ktoré 
je naviazaný (kino, futbal, pozeranie televízie...).

Strach pred zlodejom je signálom naviazania sa na hmotné 
veci alebo peniaze.

A tak by sme mohli radradom menovať rozličné druhy stra
chu a vždy by sme zistili, že pri kolíske každého z nich je nepri
meraná naviazanosť nášho ja na niekoho alebo na niečo a hro
ziace oddelenie.

Takýto strach je nesprávny, je nečnosťou. Signalizuje, že ne
milujeme usporiadanou láskou. Strach je vždy prejavom nedo-
statku správnej lásky. „Opravdivá láska vyháňa strach a kto sa 
bojí, nie je dokonalý v  láske,“ hovorí svätý Ján, apoštol (porov. 
Jn 4, 18).

Tam, kde je láska usporiadaná, je najprv Boh a záujmy jeho 
kráľovstva, až potom ostatné. Tam strach mizne. Aj strach 
z Boha, z pekla, z ľudí, z režimu, zo živlov...

Ak láska vyháňa strach, potom je jasne naznačená cesta 
na  odstránenie strachu. Usilujme sa Boha milovať nadovšet
ko a ľudí tak, ako ich miloval Kristus, a zmizne z nášho života 
strach. Buďme v tejto veci dosť úprimní voči sebe i voči Bohu. 
Ak cítime strach, vždy sa pýtajme: K čomu alebo ku komu sme 
sa zasa príliš pripútali a nechceme sa ho zriecť?

Je aj strach, ktorý je čnosťou, lebo je prejavom veľkej lásky. 
Nazývame ho bázeň Božia alebo bohabojnosť. Bázeň pred Bo
hom? Je to obava, aby sme nestratili Božiu lásku. Bázeň pred 
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Bohom je počiatkom všetkej múdrosti. Ona nás vedie k  tomu, 
aby sme všetky svoje činy zameriavali na  Boha, na  večný cieľ, 
a tak si spasili dušu.

Strach je veľká slabosť. Zneužívajú ho mnohí uzurpátori, aby 
ovládli ľudí. Diktatúrou, terorom a  vyhrážkami využívajú ľud
skú naviazanosť na  zamestnanie, vzdelávanie, na  precitlivenú 
mienku o sebe a ľudia sa stávajú modernými otrokmi. Tí, ktorí 
sú z lásky ku Kristovi ochotní zriecť sa všetkého, nemajú strach. 
Naopak, sú postrachom pre svojich prenasledovateľov a svojím 
nebojácnym postojom vydávajú sympatické svedectvo o Kristo
vi, ako to robili aj kresťania prvých storočí...

Najlepším liekom proti strachu je živá a  prežívaná viera 
v Boha Otca, ktorý nás nesmierne miluje. Bez jeho vôle sa na na
šej hlave nepohne ani vlas, on sa stará o vtáctvo a poľné ľalie. 
Boh môže všetko, a to aj vtedy, keď iní nemôžu a zlyhávajú. Ak sa 
v živote stretneme s ľuďmi živej viery, ktorí sú plní Boha, stanú 
sa aj pre nás mocnými pomocníkmi pri prekonávaní našej samo
lásky a z nej plynúceho strachu.

– o –

Keď sme si už povedali, čo je sila, ako sa nadobúda a ako sa 
premáha strach, bude dobré si povedať, v  ktorých situáciách 
nášho života by bolo treba silu prejaviť predovšetkým, a tým ju 
aj zdokonaliť. 

Kedy sa má sila prejaviť predovšetkým?

a) Keď treba vyznať svoju vieru pred ateistami, posmievačmi 
a prenasledovateľmi viery. Náš strach a zbabelosť ich len upev
ňuje v nevere a zabraňuje im veriť.

b) Keď máme vyznať svoju vieru a žiť podľa nej pred priateľmi 
a príbuznými, ktorí – aj keď nie sú neveriaci – veria iba tradič
ne a povrchne. Budú sa smiať, odhovárať nás z nastúpenej cesty 
za Kristom. Tu treba prekonať ľudské ohľady najmä voči pokrv
nej rodine alebo ku kolegom v zamestnaní.

c) Ak máme odhaliť pohoršenie, ktorým iní ubližujú malič
kým alebo slabým vo viere, a zabrániť mu. Ak sa máme zastať 



71

nevinných, ukrivdených, prenasledovaných pre  pravdu a  spra
vodlivosť.

d) Keď musíme dlhé obdobie znášať diabolské a ľudské ná
strahy, pokušenia a  duševnú suchopárnosť. Keď musíme žiť 
v  skazenom a  nevereckom prostredí, a  pritom sa nepoškvrniť 
(napríklad počas základnej vojenskej služby alebo štúdia na ško
le).

e) Keď sa máme rozhodnúť nastúpiť na cestu kresťanskej do
konalosti v  zasvätenom živote, v  kňazskom stave a  keď máme 
všetko zanechať pre Božie kráľovstvo. Keď máme na tejto ceste 
vytrvať až do konca pri všetkých ťažkostiach, pokušeniach a ne
pochopení ľudí. Len ten bude spasený, kto vytrvá až do konca.

– o –

Na záver našej úvahy o  sile zhrňme stručne zásady, ktoré 
nám ukazujú cestu, ako sa stať silnými:

a) Nedôverujme sebe, ale v hlbokej pokore a modlitbe bez
hranične dôverujme Bohu Otcovi. Boh sa pyšným protiví, ale 
poníženým dáva milosť! Len z hlbokého presvedčenia, že sami 
od seba nie sme schopní ničoho, vyvrie naša bezhraničná viera 
a dôvera, ktorá aj hory prenáša.

b) Pripravme sa na  životné ťažkosti serióznym štúdiom ná
boženskej literatúry, modlitbou, a to najmä rozjímaním o Božej 
láske a  o utrpení Pána Ježiša. Okrem toho si posilňujme vôľu 
aj každodenným sebazapieraním v  maličkostiach z  lásky k  Je
žišovi Kristovi a službami bratom a sestrám. Neodkladajme až 
na potom činnosti, ktoré možno vykonať hneď, a doťahujme ich 
do konca.

c) Nevyhľadávajme zámerne ťažké situácie, ak to nie je ne
vyhnutné alebo si to nevyžaduje skutočné duchovné dobro nás 
a našich bratov. Chráňme sa vynikať pred ľuďmi, aby nás chváli
li, aby sme sa v ich očiach zdali veľkými. Buďme verní a dôsled
ní v maličkostiach, najmä v plnení bežných denných povinností 
doma i v zamestnaní. Svätý Augustín nás učí: „Ak chceš byť veľ
ký, začni od  maličkostí!“ Pán nás povzbudzuje: „Pretože si bol 
verný v malom, nad mnohým ťa ustanovím“ (porov. Mt 25, 23). 
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d) Keď prichádzajú na nás ťažké chvíle a skúšky, nefňukajme 
a nenariekajme. Trpezlivo znášajme nutné zlá. Úprimne o nich 
hovorme pred duchovným vedením, spovedníkom alebo pred 
bratmi a  sestrami zo  spoločenstva, aby sme ich informovali, 
a  nie dojímali. Nenamýšľajme si, že nás niekto stále prenasle
duje, striehne na nás a chce nám ublížiť. „Nebuďte ustarostení,“ 
hovorí Pán (Mt 6, 25). S dôverou v Boha prekonávajme prítomné, 
dnešné skúšky. O zajtrajšok sa postará Boh.

– o –

4. Čnosť miernosti

Aby naše počínanie bolo dokonalé, musí pri ňom okrem múd
rosti, spravodlivosti a  sily spolupôsobiť aj miernosť. Jej posla-
ním je mierniť príslušnú snahu o aktivitu (činnosť) a o pasivitu 
(odpočinok). Ak by sme prirovnali činnosť čností k jazde autom, 
sila by bola motorom, múdrosť volantom, spravodlivosť doprav
nými značkami a predpismi a miernosť by mala funkciu brzdy. 
Ak chceme bezpečne dosiahnuť cieľ, všetky tieto štyri faktory 
treba rešpektovať a vhodne uplatniť.

V každom človeku je túžba, chuť a  snaha dajako vyniknúť. 
Táto snaha vychádza z  trojakej žiadostivosti: zo  žiadostivosti 
tela, čiže snahy zachovať svoj život a rod, ktorá sa prejavuje túž
bou jesť, piť a pohlavne žiť; zo žiadostivosti očí, čiže túžby mať, 
vlastniť všetko, čo vidíme; a zo žiadostivosti byť veľkým – z pýchy 
života. Všetky tieto tri túžby, pokiaľ ich riadi múdrosť, spravod
livosť a sila, sú dobré, sú od Boha. On ich vložil do nás, aby nám 
pomocou nich umožnil uskutočňovať vládu nad prírodou a roz
množovať ľudstvo. „Ploďte sa a množte a naplňte zem! Vládnite 
nad ňou a podmaňte si ju!“ Po dedičnom hriechu sa však táto 
trojaká žiadostivosť hlási silnejšie, a preto potrebuje ďalšiu čnosť 
– miernosť. Tá sa pri brzdení žiadostivosti tela prejaví ako stried-
mosť v  jedení, pití a ako čistota v ovládaní sexuálneho pudu. 
Pri brzdení žiadostivosti očí, čiže túžby po hmotnom blahoby
te, sa prejaví ako chudoba. Ak tlmíme svoju snahu vyniknúť aj 
na úkor pravdy o sebe, teda pýchu života, nadobúdame pravdivé 
poznanie o sebe a primerané správanie k iným, čiže pokoru. Po
kora ovláda hnev a pobáda nadobudnúť tichosť, ktorou sa podo
báme Ježišovi, tichému a pokornému srdcom.
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Povedali sme, že miernosť sa bude prejavovať v dvoch oblas
tiach: v  snahe podnikať, konať, teda v  činnosti, a  v snahe od
dychovať, čiže v pasivite. To sú dve krajnosti. V ich strede stojí 
čnosť miernosti, ako sme si to už povedali vo všeobecnom úvode 
o mravných čnostiach. Prílišná, vyčerpávajúca činnosť pri dosa
hovaní dobra nie je čnosť, lebo poškodzuje telesné a  duševné 
zdravie, a tým nás odsudzuje na druhý extrém, na pasivitu, ne
činnosť z vyčerpanosti a prepracovanosti. Pre zdravie tela, ale 
najmä duše je škodlivá aj priveľká nečinnosť, chuť oddychovať, 
pasivita, lenivosť. „Zlého a lenivého sluhu vyhoďte von do tmy, 
tam bude plač a škrípanie zubami“ (porov. Mt 25, 26. 30). Aj prí
slovie robí z lenivosti a záhaľky matku všetkých nerestí!

Bude iste osožné, ak si preberieme jednotlivé časti čnosti 
miernosti, ako sme ich uviedli.

– o –

a) Miernosť v snahe zachovať svoj život

Človek túži stále žiť a jeho túžba po potomstve je vlastne vý
razom túžby po večnom živote. Myšlienka na zánik, na smrť ako 
na koniec všetkého človeka desí a prebúdza v ňom veľmi silný 
pud zachovania života a rodu. Aby tieto pudy človeka neovládli, 
musíme ich mierniť, a tak nadobúdame čnosť.

Aby sme mohli žiť, musíme jesť, piť, rekreovať sa. A musíme 
aj pracovať, aby sme si na tieto činnosti, nutné na udržanie živo
ta, získali potrebné prostriedky. Nežijeme preto, aby sme jedli 
a pili, ale jeme a pijeme, aby sme žili a mohli veľa pracovať.

Každé prejedanie sa (obžerstvo) a nestriedmosť v pití (alko
holizmus) škodí telesnému i duševnému zdraviu a vyraďuje nás 
z pracovnej činnosti. Boh nás stvoril tak, že pri jedení a pití cí
time aj pôžitok, radosť z jedla a pitia. To preto, aby nás k jedlu 
priťahoval, aby sme ho nezanedbávali, či už z  lajdáctva, alebo 
priveľkej pracovnej zanietenosti. Cítime hlad, smäd, ale aj ra
dosť z jedenia a pitia. Ak sa tieto radosti a pôžitky stanú cieľom, 
stávame sa nemiernymi v jedení a pití a prehrešujeme sa proti 
Božiemu plánu. Preto je potrebné mierniť chuť do jedenia a pitia 
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a zachovať určité zásady, ktoré nám iste dopomôžu k miernosti, 
a tým aj k zdraviu.

– Jedzme a pime toľko, aby sme mohli veľa pracovať!

Zle sa pracuje hladnému, ale ešte horšie prejedenému. Pla
tí to o práci fyzickej i duševnej. Plenus venter non studet libenter. 
S plným bruchom sa zle študuje.

– Jedzme a pime v určený čas!

Nejedzme vtedy, keď nám to príde na um alebo keď je príle
žitosť. Hygiena túto zásadu veľmi odporúča nielen novoroden
com a chorým, ale aj zdravým dospelým. Samozrejme, vo výni
močných prípadoch, keď si to vyžaduje zdvorilosť, láska, apoš
tolát, prípadne výnimočná námaha, pred ktorou stojíme, jeme, 
keď nás ponúknu alebo keď treba. Výbornou pomôckou nielen 
na ušetrenie času, ale aj na krotenie maškrtnosti je jedálny lístok 
na určité obdobie.

– Nevstaňme od stola bez toho, žeby sme neurobili aspoň 
malé sebazaprenie v jedení alebo pití!

Napríklad nešomrime na  jedlo, neprilepšujme si ho soľou, 
korením, zjedzme ho, aj keď nie je dosť teplé, odoprime si aspoň 
maličké množstvo, keď nám veľmi chutí, podeľme sa s niekým, 
kto potrebuje viac, zjedzme to, čo nám nechutí, ak to však nepo
vedie k zvracaniu alebo nevoľnosti.

– Pri  jedení o jedle nehovorme, ale jedzme, čo nám pred-
ložia!  

Jedzme bez šomrania, kritizovania a s vďačnosťou za preuká
zanú lásku. To neznačí, že by sme nemohli pochváliť kuchárku 
alebo hostiteľku, ak bolo jedlo chutne a dobre pripravené. Naj
lepšou chválou je zjesť, čo nám predložia, pričom je vždy múd
rejšie dať si najprv menej a potom si pridávať, ako nejesť.

– Jedzme toľko, aby sme si ešte vždy mohli niečo pridať, ak 
by nás ponúkli! 

Nenasycujme sa teda až „po krk“! Je samozrejmé, že nie 
pre  všetkých ľudí platí rovnaká norma na  množstvo potrebné 
na nasýtenie. Nie všetci máme rovnaký telesný objem alebo vy
konávame rovnaké množstvo práce.
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Cirkev nás učí zdržanlivosti a miernosti v jedení a pití piatko
vým zdržiavaním sa mäsitých pokrmov (ktoré možno nahradiť aj 
iným sebazaprením), eucharistickým pôstom pred svätým prijí
maním a pôstom na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Hygiena 
tiež odporúča občasnú hladovku. Kresťan by ju mal robiť nielen 
pre odtučňovanie a zo zdravotných dôvodov, ale ako spoluúčasť 
na Pánovom dobrovoľnom utrpení.

Čo sa týka pitia alkoholu, aj tu treba normu, ktorá takisto nie 
je pre každého rovnaká. Kresťan by mal mať vždy takú normu 
v  pití alkoholických nápojov, aby mal rozum vždy jasný a  telo 
schopné služby.

– o –

b) Miernosť v snahe zachovať svoj rod

Človek túži večne žiť. Cíti potrebu, aby jeho život tu na zemi 
pokračoval v jeho potomkoch. Túži po deťoch a po svojom do
plnení v druhom pohlaví. Túži po láske, ktorá sa stáva prostried
kom zjednotenia s milovanou osobou a ktorej plodom môže byť 
dieťa. Neplodná láska neuspokojuje.

Aby sa ľudia množili, Boh ich povzbudzuje k  pohlavnému 
životu v  usporiadanom manželstve pohlavnou rozkošou. Ona 
ich spolu s duchovnou láskou vedie k spojeniu, ktoré môže byť 
plodné. Ak manželia žijú pohlavne, keď cítia lásku a umelo ne
vylučujú možnosť vzniku nového života, konajú podľa Božieho 
plánu ako Boží spolupracovníci. Každé ich pohlavné spojenie 
alebo skutky, ktoré na pohlavné spojenie pripravujú, sú mimo 
usporiadaného manželstva amorálne, neprirodzené a  v rozpo
re s Božím zákonom. Sú ťažkým narušením Božieho poriadku. 
Čnosť čistoty nás uschopňuje ovládať pohlavnú žiadostivosť, ako 
si to žiada Boh. Preto treba rozlišovať:

– Čistotu slobodných, ktorá pozostáva z dokonalého a úpl
ného zrieknutia sa pohlavného života a toho, čo naň pripravuje. 
Kvetom panenskej čistoty je aj celibát a dobrovoľné panenstvo 
pre Božie kráľovstvo. Ním sa mladík alebo dievča slobodne, dob
rovoľne a na celý život rozhodujú ostať slobodnými a úplne sa 
zriekajú pohlavných rozkoší, aby mohli byť duchovne plodní 
v Božom kráľovstve na zemi. Je to radostné oddanie sa Kristovi, 
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gaudiosa donatio, nie zatrpknuté staromládenectvo alebo staro
panenstvo z donútenia alebo z núdze. Je to obeta plná lásky. Títo 
mladí ľudia nepatria nikomu, aby mohli patriť všetkým.

–  Čistotu manželskú, ktorá pomáha manželom byť verný
mi a nezneužívať manželstvo antikoncepciou a neprirodzeným 
pohlavným životom. Vernosť manželia zachovávajú aj pri dočas
nom alebo trvalom odlúčení, v chorobe, pri neplodnosti alebo 
ak sa jeden z nich stal neverným, prípadne nevládnym.

– Čistotu vdovskú, ktorá pomáha ovdovelým žiť podľa tých 
noriem, ktoré platia aj pre slobodných.

Každá z  týchto troch druhov čistoty bola a  je potrebná 
pre šťastný a pokojný život jednotlivcov či pre blaho spoločnos
ti. Každé narúšanie a nezachovávanie cítime veľmi nepríjemne 
vo svojom osobnom alebo rodinnom živote, alebo v štáte. Kým 
kvitne mravnosť a cudnosť ako ochrana mravnosti, ktorej kve
tom je čistota, dovtedy sú silné a  zdravé národy, rodiny i  jed
notlivci. Nemravnosť, nečistota, smilstvo a  cudzoložstvo vždy 
rozbíjajú, oslabujú a ničia. Nie nadarmo ich nazývame „slabosťa
mi“ spolu s opilstvom a obžerstvom. Čistota je zdrojom energie, 
radosti, optimizmu a pravej lásky bratskej, manželskej, otcovskej 
i materskej.

– o –

c) Miernosť v snahe získavať hmotné dobrá 

Človek od prírody túži mať, vlastniť. Chce to, čo vidí. Pobá
da ho k tomu žiadostivosť očí. Ak je táto túžba umiernená, je 
dobrá a potrebná, lebo núti ľudí uvažovať, vynachádzať, zdo
konaľovať vedu a  techniku, aby pomocou nich mohli čo naj
lepšie vládnuť nad prírodou a nadobúdať z nej hmotné dobrá. 
Čnosť, ktorá drží túto túžbu po hmotnom dobre v rozumných 
hraniciach, je chudoba. Podľa svätého Bazila chudobný podľa 
evanjelia je ten, kto má, čo potrebuje pre život, na vykoná-
vanie svojej funkcie, svojich povinností. Zrieka sa toho, čo 
je navyše.

Chudoba teda nespočíva v  tom, že nič nevlastníme. Ale 
všetko, čo prevyšuje naše potreby pre  život, na  vykonávanie 
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našej funkcie a povinností, či už v rodine, v zamestnaní, alebo 
v spoločnosti, sa protiví chudobe a treba to dať tým, ktorí to 
nemajú a nemôžu si to vlastnými silami nadobudnúť pre seba 
a svoje rodiny.

Je zrejmé, že ináč vyzerá chudoba detí, slobodných, rehoľ
níkov, manželov s deťmi, rôznych funkcionárov v spoločnosti 
a v Cirkvi. Aj spôsob rozdeľovania prebytkov bude iný, aj pojem 
prebytku je v rôznych stavoch a službách iný.

Nemyslime si, že rozdať prebytky je len otázka čnosti chu
doby. Je to aj povinnosť, ktorú prikazuje Boh, čiže je to vec 
spravodlivosti. Ak si uvedomíme, že Kristus prišiel hlásať evan
jelium predovšetkým chudobným, že im sľuboval bohatstvo, 
ale boháčov, lakomcov a závistlivcov vylučoval z Božieho krá
ľovstva, že sa narodil v chudobe, žil tak chudobne, že nemal kde 
hlavu skloniť, že chudobný zomrel na kríži, potom už netreba 
o potrebe a vznešenosti tejto čnosti viac hovoriť. Treba podľa 
vzoru apoštolov ísť a rozdať všetky prebytky v komore, v šat
níku, v  bytoch, v  garážach, na  vkladných knižkách, v  knižni
ciach a vitrínach, a tak sa vnútorne oslobodiť od naviazanosti 
na hmotu a časné veci. 

– o –

d) Miernosť v snahe vynikať a zachovať svoje právo a česť

Po žiadostivosti tela a očí tretím zdrojom zla vo svete je ne
primeraná túžba vynikať nad inými, snaha ovládať a viesť iných, 
zdať sa lepšími, ako sme, úsilie za každú cenu obhájiť svoje právo 
a česť, keď sú napadnuté. Spoločným základom a názvom týchto 
činností je pýcha života. Jej najčastejším vonkajším prejavom je 
hnev, urazenosť.

Čnosť, ktorá je opakom tejto neresti a ktorá nás robí veľmi 
milými Bohu a ľuďom, je poníženosť, pokora a tichosť srdca.

Z niekoľkých definícií poníženosti môžeme nájsť aj spôsob, 
ako ju získavať.

Svätý Bernard hovorí: „Poníženosť je čnosť, ktorá pomáha 
človeku poznať, kto je, a  preto o  sebe zmýšľa skromne.“ Svätý 
Tomáš Akvinský: „Poníženosť je čnosť, ktorá krotí prehnanú 
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úctu k sebe a príliš živú túžbu po tom, aby si nás iní vážili.“ Svätá 
Terézia Veľká: „Pokora je pravda.“

Prejavom nedostatku pokory môže byť hnev. Ozýva sa 
vo vnútri alebo prepukne navonok, keď vnútorný hnev prekročí 
hranice znesiteľnosti.

Miernosť v tomto prípade ovláda hnev tak, aby sme sa hne
vali, ako treba, a  pre príčinu, ktorá si to zaslúži. Môže byť aj 
spravodlivý hnev, akým zahorel napríklad Mojžiš na Sinaji, keď 
videl Izraelitov klaňať sa zlatému teľaťu, a  rozbil dosky Desa
tora. Alebo hnev Pána Ježiša, keď videl znesväcovanie chrámu 
kupcami a peňazomencami a vzal na nich korbáč. Iste sa pritom 
neusmieval.

Môže byť aj výchovný hnev, ktorým učitelia, vychovávatelia 
a rodičia dávajú najavo svoju nespokojnosť so správaním svojich 
zverencov. No nejde nám o tieto druhy hnevu. Myslíme na tie, 
ktoré pochádzajú z našej pýchy, preceňovania samého seba, vy
sokého zmýšľania o sebe, z podceňovania iných, z netrpezlivosti 
k  ich chybám, pre  nedocenenie našich kvalít a  skutkov. Tento 
hnev nie je spravodlivý, ale je neresťou. Proti nemu treba posta
viť pokoru, skromné zmýšľanie o sebe, snahu ospravedlniť počí
nanie iných a hľadať vinu alebo aspoň podiel viny v sebe.

Pán nás vyzýva prostredníctvom svätého Pavla: Slnko nech 
nezapadne nad vaším hnevom, kým sa nezmierite a navzájom si 
neodpustíte (porov. Ef 4, 26).

Pri nacvičovaní miernosti v hneve treba najprv bojovať s von
kajšími urážajúcimi a  ponižujúcimi prejavmi hnevu a  potláčať 
ich. Ale to by bolo málo. Pomocou zodpovedných kresťanských 
motívov sa musíme snažiť ospravedlniť chyby blížnych a nachá
dzať podiel viny v sebe, aby sme tak premohli a rozložili aj svoj 
vnútorný hnev.

Nie je to ľahké a veľmi závisí od povahy človeka, ako bude na
cvičovať miernosť v hneve. Osobitne treba bojovať proti prvým 
prudkým reakciám na  podnety, ktoré v  nás podráždia našu 
pýchu. Ježiš, tichý a ponížený srdcom, iste spraví naše srdce po
dobným svojmu srdcu, ak ho budeme o to denne viac ráz prosiť. 
A ak nás v odpúšťaní hatí naša pýcha, spomeňme si na Pánove 
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slová: „Ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám“ 
(porov. Mt 6, 14).

– o –

K čnosti miernosti sa pridružujú ešte ďalšie čnosti, z ktorých 
spomenieme dobrotivosť a skromnosť. Obidve robia naše sprá
vanie k ľuďom príťažlivým a získavajú nám ich náklonnosť.

Dobrotivosťou rozumieme miernosť v  udeľovaní trestov. 
Všetci žijeme z Božej dobrotivosti, dávajme ju teda pociťovať aj 
iným!

Skromnosť je disciplinovanosť v slovách, pohyboch a konaní 
skutkov. Riadi naše vonkajšie správanie a robí ho sympatickým 
a  svedeckým. Uvravenosť, hlučnosť, bezohľadnosť v  správaní, 
surovosť, okázalé pretriasanie toho, čo robíme alebo prežíva
me, priveľká zvedavosť a zdôrazňovanie svojej osoby sú opakom 
skromnosti.

– o –
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EPILÓG

Náš rozhovor o čnostiach sa blíži ku koncu. Milí priatelia, pro
sím vás, vráťte sa znova k úvodným slovám tejto knižky. V nich 
sme si povedali, že Boh nás ústami svojho Syna vyzýva k doko
nalosti, ktorá nemá na svete páru. Máme byť dokonalí, ako náš 
nebeský Otec i jeho Syn a Duch Svätý. V Najsvätejšej Trojici je 
plnosť všetkých čností, ktoré v nej tvoria dokonalú jednotu, jej 
podstatu a nerozdielnosť. Toto poznanie nám uľahčí nadobúdať 
čnosti. Stačí si osvojiť jednu jedinú čnosť a spolu s ňou získame 
všetky ostatné.

Ktorá to je?

Tá, ktorá je opakom našej hlavnej chyby. Táto chyba je 
v nás koreňom ostatných chýb a nerestí, ktoré z nej vyrastajú. 
Bedlivým skúmaním našich skutkov a činností v ich príčinách, 
s pomocou duchovného vodcu a modlitieb môžeme našu hlav
nú chybu odhaliť, spoznať jej prejavy a začať nacvičovať čnosť, 
ktorá je jej opakom.

V tejto snahe o kresťanskú dokonalosť možno v živote kres
ťana sledovať tri etapy:

Prvá etapa je cesta očistná. Je to cesta, na ktorej sa nachá
dzajú začiatočníci, čo sa obrátili a cítia potrebu zmeniť svoj ži
vot, zanechať hriech, hriešne návyky a neresti, ktorým otročili až 
do obrátenia. Charakterizuje ju úsilie likvidovať smrteľné hrie
chy a zbaviť sa nerestí, ktoré ľudí zvádzali k ťažkým hriechom. 
Ak sa ťažký hriech stane ojedinelou, prekvapujúcou epizódou 
v živote a neresť je premožená, duša nastupuje na druhú cestu.

Druhá etapa, cesta osvietenia, je charakterizovaná úsilím 
odstraňovať z nášho života i všedný hriech, nadobúdať a rozvíjať 
čnosti, ktorými ozdobujeme dušu, očistenú od hriechov a nerestí.

Tretia etapa, cesta zjednotenia, je stavom dokonalých 
duší alebo mystikov. Nedosahujú ju všetci kresťania, aj keď sa 
úprimne usilujú na  ceste osvietenia nadobúdať a  rozvíjať vlia
te čnosti. Boh vyvolil na túto cestu niektoré duše podľa svojho 
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rozhodnutia. Vedie ich potom k dôvernému spojeniu so sebou. 
Pôsobením darov Ducha Svätého ich zbavuje aj dobrovoľných 
nedokonalostí, nielen všedných hriechov. Táto cesta býva spre
vádzaná aj mimoriadnymi mystickými javmi (extázy, videnia, dar 
robiť zázraky, prorokovať...). Duša nazerá na Boha a zjednocuje 
sa s ním tak dokonale, že sa stáva nástrojom v Božích rukách. 
Sám Duch Svätý sa ujíma všetkej činnosti v takejto duši, ktorá 
sa mu pasívne oddáva. Veda, ktorá pojednáva o  tejto ceste, sa 
nazýva mystika.

Prečo si toto hovoríme?

Aby sme si uvedomili, prečo sme hovorili o čnostiach. Mys
lím, že väčšina z  tých, ktorí preštudovali celý náš seriál Cesta 
k Pravde (I – XV) a snažia sa podľa neho žiť, sa buď blíži, alebo už 
nachádza v  druhej etape duchovného života, v  etape nadobú
dania čností, cvičenia sa v nich. Grécke askezis značí po sloven
sky cvičenie. Z toho pochádza slovo asketika. Ten, kto sa cvičí 
v čnostiach, je askéta. Možno to znie sucho a málo príťažlivo, ne
záživne. Preto o tom píšem až na konci, keď sme si aspoň struč
ne vysvetlili, čo sú čnosti, na čo sú potrebné a že sa nadobúdajú 
cvikom, askézou. A o to sme sa usilovali pomocou Ducha Svä
tého, ktorý je jediným zdrojom, pôvodcom a darcom všetkých 
vliatych čností a darov, ktorými sa čnosti zdokonaľujú. Dobre si 
uvedomme, že bez spolupráce s Duchom Svätým nedokážeme 
nič na našej CESTE K PRAVDE. K všetkému úsiliu a násiliu, 
ktoré na sebe robíme, treba spoluprácu s Bohom, s Duchom 
Svätým. Len tak budeme plniť Pánov príkaz: Buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5, 48).

– o –

OAMDG et BMV!



82

ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

BAJAN, Silvester: O štyroch základných čnostiach 

BAJAN, Silvester: Verím, Pane, pomôž mojej nevere

DUDÁŠ, Cyril: Teológia morálna – O princípoch

GABRIEL, Páter: Dôverne s Bohom

GAZZERA, A. – LEONELLI, A.: V jeho šľapajach

SCHMAUS, Michael: Život milosti a Milostiplná

STELZENBERGER, Johannes: Úvod do morálky

ŠPIDLÍK, Tomáš: Prameny světla

TANQUEREY, Adolphe: Prehľadná teológia asketická a mystická



83

OBSAH

PREDHOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I.  ČO JE ČNOSŤ A AKO SA ZÍSKAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 1. Rozdelenie čností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 2. Môže byť pohan alebo ateista čnostným človekom?  . 16
 3. Prečo sa má kresťan usilovať o čnosti? . . . . . . . . . . . . . 17

II. O BOŽSKÝCH ČNOSTIACH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

 1.  Čnosť viery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
 a) Viera z hľadiska prirodzeného  
      a nadprirodzeného  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
 b) Neumenšuje sa úkonom viery  
          dôstojnosť a hodnosť človeka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  c) Akú vieru žiada Kristus od ľudí? . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 2. Čnosť nádeje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  a) psychologický základ nádeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

 b) Nádej ako nadprirodzená, vliata, božská čnosť  . . . 29
  c) Potreba a spôsob nadobúdania nádeje . . . . . . . . . . . 30
 3. Čnosť lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  a) O ľudskej, prirodzenej láske a priateľstve  . . . . . . . . 33
  b) O láske nadprirodzenej, kresťanskej. . . . . . . . . . . . . 36
  Aké vlastnosti má mať kresťanská láska? . . . . . . . . . . . 38

III. O MRAVNÝCH ČNOSTIACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 1. Čnosť múdrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 2.  Čnosť spravodlivosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Spravodlivosť a voľný čas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Spravodlivosť a sloboda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Spravodlivosť a pravda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Spravodlivosť a láska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Plnenie zákonov, čiže legálna spravodlivosť . . . . . . . . . 58
  Sociálna a medzinárodná spravodlivosť . . . . . . . . . . . . 60
  O rozkaze a poslušnosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
 



84

 3.  Čnosť sily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Ako sa nadobúda sila? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  a) Premáhaním slabostí, ktoré sú v nás samých  . . . . . 65
  b) Premáhaním slabostí v iných ľuďoch . . . . . . . . . . . . 66
  c) Znášaním nutných ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Kedy sa má sila prejaviť predovšetkým? . . . . . . . . . . . . 70
 4. Čnosť miernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  a) Miernosť v snahe zachovať svoj život . . . . . . . . . . . . 73
  b) Miernosť v snahe zachovať svoj rod . . . . . . . . . . . . . 75 

 c) Miernosť v snahe získavať hmotné dobrá  . . . . . . . . 76
  d) Miernosť v snahe vynikať  a zachovať  

     svoje právo a česť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

EPILÓG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82



Ivan Gróf SDB

CESTA K PRAVDE

XV

O ČNOSTIACH

  

  

Lektorovala Dagmar Kráľová 
Zodpovedná redaktorka Alžbeta Šuplatová 

Technická spolupráca Tibor Šimonič

Návrh obálky Zuzana Oros 
Grafická úprava a sadzba Zuzana Oros – Orflex 

www.orflex.sk




