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AKO NEDOSIAHNUTEĽNÝ IDEÁL (?) 
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Hľadanie spravodlivosti, ktorej najpraktickejším prejavom je pravdepodobne spravodlivosť sociálna 

sprevádza ľudstvo počas celého putovania dejinami. Za týmto účelom boli a sú podniknuté mnohé 

kroky. Avšak ľudské spoločenstvo nahlodáva hriech, deštrukčné sily rozkladajú dušu jednotlivca 

a bránia realizácii spravodlivosti. Toto si veľmi dobre uvedomovali už autori starozákonných kníh. 

Na stránkach každej z nich je pranierovaná aj sociálna nespravodlivosť, ktorá stojí ako protiklad 

budúcej mesiášskej ríši pokoja, radosti a lásky. Tento ideál starozákonných autorov nachádza svoje 

naplnenie v novozákonnej epoche. Avšak doba nespravodlivosti tým nepominula. Cieľom príspevku 

je deklarácia myšlienky, že len človek i človečenstvo si môžu slobodne vybrať  cestu, po ktorej budú 

kráčať, cestu, ktorej naplnením nie je  utopická ríša blahobytu, ale  kráľovstvo Božie, ktoré nie je 

z tohto sveta. 
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Je či nie je sociálna spravodlivosť dosiahnuteľným ideálom? Hľadanie ideálneho 

spoločenského zriadenia bolo vlastné už antickým mysliteľom, ako aj kresťanským 

chiliastom, teda tím, ktorí učili o tisícročnom kráľovstve Božom na zemi. No  

v Evanjeliu sa píše, že cirkev nie je z tohto sveta, a že svet leží v zle, preto akékoľvek 

snívanie o dokonalej pozemskej ríši je utopickým snom. To však neznamená, že 

človek sa nemá snažiť o spravodlivosť, vrátane sociálnej; nemá sa snažiť o solidaritu, 

súcit, konanie dobra, jednoducho filantropiu1 teda ľudomilnosť.  

Tieto idey a snívania o dokonalej beztriednej spoločnosti ožili hlavne v 19. st., 

v čase po francúzskej revolúcii r. 1789 a potom hlavne vďaka rôznym sociálnym 

hnutiam, na ktorých pôde vyrastie učenie tzv. ľavého hegelianizmu, ktorý sa 

transformuje do dialektického materializmu a nakoniec do totalitného boľševizmu.  

                                                           
1 Je zaujímavé, že i rímski cisári dostávali titul „filantropos“, čas od času dokonca aj „soter“ (spasiteľ, 
záchranca). 
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Toto sú slepé uličky ľudských hľadaní a snívaní o novom zlatom veku 

človečenstva, a o kráľovstve Božom na zemi, len s tým podstatným momentom, 

ktorý tu chýba ako fundament, ako zdravý fundament, a to je to, že ono Božie 

kráľovstvo má byť bez Boha, že bohom si je sám človek, samotné ľudstvo. Toto je 

výsledok novej pozitivistickej relígie, ktorej otec Auguste Comte dal vo svojej dobe 

nový impulz aj najdetailnejšie vyjadrenie.  

No práve tu sa jasne ukázali vnútorné rozpory podobných snáh - odstránenie 

jednej sociálnej nerovnosti a vládnucej vrstvy viedlo k vzniku novej, jednoduchšej, 

neraz primitívnejšej a krutejšej. Napriek tomu ľudia neprestali snívať o čo 

najdokonalejšom sociálnom usporiadaní, zriadení. Keď to nevychádzalo, prichádzali 

revolúcie, ktoré by mohli byť okrem iného vnímané aj ako prejav hlbokej  

a neodolateľnej netrpezlivosti čo najskôr nastoliť spravodlivejší poriadok, keď 

pomaly to nešlo. Tieto pokusy spravidla viedli k novým, ešte vypuklejším 

problémom a novým sociálnym zlyhaniam až nepokojom, kedy nastupovali snahy  

o vyriešenie sociálnej otázky, ktoré boli veľmi kŕčovité a nesystematické. O tom by 

sme mohli hovoriť aj v dnešnej dobe, kedy na každom kroku môžeme počuť 

o revolúciách - politických náboženských, kultúrnych, technologických, sexuálnych...  

Avšak počiatok zápasu o sociálnu spravodlivosť vidíme už v Starom Zákone,  

u prorokov. Proroci sú v Starom Zákone na úrovni Tradície v Novom. Tóra, či 

zákonné knihy sú Písmom a proroci výkladom Zákona, ukazujúcim na jeho 

skutočného ducha, a nie na mŕtvu literu. V tomto zmysle proroci ukazovali na 

mesiášsky obsah Zákona, a nielen na jeho predpisy a skostnatele, zákonnícke 

ponímanie ako obyčajných paragrafov. Pochopiť Tóru bez prorokov sa nedá, 

rovnako ako prorokov bez Tóry. V kresťanstve je väčší význam kladený na prorokov. 

V judaizme na Tóru. Ich význam je však rovnaký. Sú to Bohom inšpirované knihy, 

ktoré sú posvätné a v ktorých nič nie je zbytočné, nič nie je nezmyselné. Všetko má 

svoj význam a miesto.  

Izrael predstavoval unikátny jav v starom svete. Nikde inde, v žiadnej inej 

krajine, neexistovalo podobne ucelené spoločenstvo ľudí, ktoré bolo zároveň 
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nesmierne pestré až protirečivé, kde neustále prebiehal boj medzi tým, čo je Božie  

a čo iba ľudské, a dokonca čo len diabolské. Práve na to okrem iného upozorňovali 

proroci, ktorí lepšie než ktokoľvek iní vedeli tieto tak povediac "sféry vplyvu" odlíšiť. 

V podstate proroci ochraňovali ducha Zákona, ako Tradícia ochraňuje skutočný 

zmysel a obsah, posolstvo Sv. Písma.  

Sv. Písmo vzniklo v kontexte tradície, keď najprv bolo ústne odovzdávané, 

tradované, až potom postupne zapísané. Podobne aj pred Mojžišom Písmo 

neexistovalo. Podľa Podania Mojžišovi archanjel Gabriel zjavil, čo bolo na úplnom 

počiatku sveta, a ten to potom zapísal. Veď Mojžiš nežil pred potopou; najprv tu teda 

bola Tradícia. No Tradícia musela byť „Traditio veritatis“ - tradíciou pravdy, a nielen 

„Traditio antiquitattis“ - tradíciou starobylosti. (Florovskij, 2000, s. 266-267) Tradícia 

bez pravdy je len stará lož. To je ďalšie poznanie. A táto Tradícia bola zárukou 

správneho výkladu Písma, vrátane jeho sociálneho posolstva. Veď Boh nie je 

prijímateľom osôb. Boh nehľadí na postavenie človeka, jeho majetkové pomery, 

dokonca ani na múdrosť, ľudskú múdrosť, ktorá je podľa slov apoštola Pavla 

z Prvého listu ku Korintským kresťanom v očiach Božích iba bláznovstvom (1 Kor 3, 

19).  

Sociálna problematika u prorokov vonkoncom nespočíva iba v riešení otázky či 

sa podarí dosiahnuť na zemi sociálna spravodlivosť. Oni veľmi dobre vedia, že tá je  

v pozemských podmienkach existencie nedosiahnuteľným ideálom, lebo hriech 

nahlodáva človeka i ľudské spoločenstvo a jeden sa povyšuje nad druhého, jeden 

gniavi druhého, tak povediac ryžuje na ňom. No zároveň vyzývajú k spravodlivosti, 

ktorá sa konkrétne najviac prejavuje práve v sociálnej oblasti, v oblasti 

medziľudských vzťahov - aj keď to znie príliš sprofanizovane - keď proroci 

pranierujú trebárs aj nespravodlivých panovníkov a neboja sa im povedať pravdu do 

očí, ako tomu bolo napríklad v prípade proroka Eliáša. V Prvej knihe kráľov, 

v dvadsiatej prvej kapitole sa môžeme dočítať o veľmi zaujímavom príbehu, ktorý 

okrem iného hovorí aj o význame a mieste sociálnej spravodlivosti medzi židovským 

ľudom. V ňom čítame ako prorok Eliáš obvinil izraelského kráľa Achaba a jeho 
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manželku Jezabel zo smrti nevinného Nabota kvôli jeho vinici, ktorej sa chcel 

chamtivý Achab zmocniť, no Nabot mu je nechcel za žiadnych okolnosti predať ani 

ju vymeniť za hocičo lepšie, lebo bola jeho dedičným údelom. Avšak Acháb ako kráľ 

si cez svoju bezcitnú a bezbožnú  manželku Jezabel s Nabotom „poradil“ a aj za cenu 

smrti nevinného Nabota sa jej nakoniec zmocnil (1 Kráľov, 21 kap). Prorok Eliáš to 

však nenechal bez povšimnutia a kráľovskú dvojicu nebojácne obvinil z vraždy 

nevinného človeka. Ide o jeden z najvýraznejších prejavov sociálnej nespravodlivosti 

zo strany panovníka a jeho manželky a ich odsúdenia prorokom Eliášom, ktorý 

nachádzame v Starom Zákone. 

  Z neho okrem iného vyplýva, že v podstate celý Izrael bol formovaný na istej 

sociálnej rovnosti, a to s cieľom, aby sa zabránilo prílišnej sociálnej nespravodlivosti, 

ktorá sa vždy po istom prežitom časovom úseku niekde prejavila a s ktorom bolo 

preto nutné neustále bojovať, aby sa vyvolený ľud nestal takým, akým boli ostatné, 

do temnoty pohanstva ponorené národy.  

  V pohanských civilizáciách, kultúrach, spoločenstvách a relígiách totiž 

prevládala utópia, či už pozemská alebo akási nehmotná - oslobodenie duše z okov 

tela, oslobodenie ľudí z temnice hmoty. V tomto dualistickom pohľade na svet  

i človeka prevládal odveký a nikdy nekončiaci spor, či skôr boj medzi dobrými  

a zlými elementmi, božstvami, časťami stvorenia. Tento boj sa síce vždy skončil, ale 

len preto, aby opäť začal a takto donekonečna. V podstate šlo o pesimistickú utópiu, 

ktorá v konečnom dôsledku nikdy nedosiahla úplné naplnenie, respektíve ho 

nedosiahla nastálo. Na tejto pôde vyrástli teokratické či bohovládne ríše, v ktorých 

dominoval božský vládca a nedotknuteľní žreci. Na tejto pôde chýbal skutočný 

eschatologický pohľad na stvorenie. Jednoducho povedané učenie o novom nebi  

a novej zemi, o mesiášskej ríši pokoja so skutočnou a totálnou sociálnou 

spravodlivosťou, úplne absentovalo.  

  Kresťanstvo, podobne ako ešte čisté, neporušené starozákonné židovstvo, učí 

o tom, že jediný Spravodlivý je Boh - bez Boha, skutočného a pravého, živého Boha 

Abraháma, Izáka a Jákoba, Boha, ktorý sa vtelil a človekom sa stal, nie je možné 
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dosiahnutie skutočnej sociálnej spravodlivosti. Čiže v centre reflexie prorokov je 

príchod Mesiáša a s ním spojený začiatok nového sociálneho poriadku, ktorý sa ale 

svojho naplnenia dočká až po druhom príchode Mesiáša, tzv. Parúsii.  

Napriek týmto očakávaniam budúcej dokonalej spravodlivosti v mesiášskej ríši 

pokoja, proroci hovorili aj o svojej konkrétnej dobe a zlých skutkoch, ktoré s ňou boli 

spojené. Proroci boli v podstate svedomím národa, svedomím, ktoré sa búrilo proti 

nepravde a nespravodlivosti... a preto je ich úloha aj silne historicko-sociálna. No táto 

túžba po sociálnej spravodlivosti nebola samoúčelná. Jej cieľom nebolo dosiahnutie 

blahobytu, ale príprava na príchod Mesiáša a uvedomenie si, že kráľovstvo Božie 

skutočne nie je z tohto sveta. Inými slovami, že toto nie je naša pravá vlasť a táto zem 

i toto nebo nad ňou sú prípravou na čosi neporovnateľne lepšie, krajšie 

a spravodlivejšie, že  tento svet, o ktorom vedeli, že rovnako ako ľudský život na 

zemi, je pomíňajúci, nemôže byť absolútne spravodlivý. Že spravodlivosť tohto 

sveta, ktorá sa postarala o povraždenie prorokov, filozofa Sokrata a nakoniec 

ukrižovanie samotného Christa, nie je onou pravou spravodlivosťou. Ale zároveň, že 

existujú aj iné kritériá ako sú len tie pozemské, častokrát príliš ľudské a relatívne. Že 

existuje spravodlivosť, ktorej rozsudok bude prečítaný na konci dejín a proti ktorej 

nebude odvolania!   
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