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PREDHOVOR

„Nie je nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v  srd-
ciach Kristových učeníkov.“ Takto sa vyjadruje pastorál-
na konštitúcia Gaudium et spes (§ 1), čím vyjadruje herme-
neutický princíp svojich vyhlásení vychádzajúc z  dejín 
ľudstva za pomoci svetla tajomstva Božieho kráľovstva. 
Toto úsilie sa javí ako základ poslania Cirkvi v súčasnom 
svete, v ktorom sa objavili nové potreby, nové problémy, 
nové výzvy. Už na konci Druhého vatikánskeho koncilu 
v roku 1965 sa skonštatovalo, že dnešná spoločnosť pod-
lieha hlbokým zmenám, najmä v oblasti vedy a technoló-
gií, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov, ktoré priniesli 
„skutočnú sociálnu a kultúrnu premenu, ktorá sa odráža 
v náboženskom živote“ (Gaudium et spes, § 4). Na jednej 
strane vznikla nerovnováha a  rozpor medzi konaním 
a  normatívnym myslením, medzi praktickým výkonom 
a morálnym svedomím, medzi postupujúcou špecializá-
ciou a univerzálnym pohľadom na skutočnosť; a okrem 
neočakávaných konfliktov medzi generáciami sa objavil 
aj odlišný vzťah medzi mužom a ženou, s pohľadom na 
sexualitu, ktorý nie je v súlade s tradíciami, ktoré sa pova-
žovali za povinnné a zaužívané. Na druhej strane sa pre-
sadilo čoraz výraznejšie úsilie o život plne zodpovedajúci 
prirodzenosti človeka za uznania rovnakej dôstojnosti 
každej osoby bez rozdielu rasy, pohlavia, ideologického 
zamerania; nadprirodzený rozmer sa niekedy javí zaha-
lený v prospech čisto pozemských nádejí, a riešenia ná-
boženskej povahy sa už nejavia ako relevantné pre prav-
du človeka. „Pre tieto rôzne dôvody,“ hovorí Gaudium et 
spes (§ 10), „vzhľadom na súčasný vývoj sveta je čoraz viac 
tých, ktorí si kladú tie najzákladnejšie otázky alebo ich 
pociťujú s novou nástojčivosťou: Čože je vlastne človek?“
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V posledných desaťročiach sa vyššie uvedená zmena 
ďalej zrýchľovala a otázky a správanie antropologického 
charakteru si vyžadovali, aby boli podrobené serióznemu 
rozlišovaniu. Túžbou Cirkvi – vernej prikázaniu svojho 
Pána – je dať sa do služby ľuďom a  prinášať tú pravdu, 
ktorá privádza k skutočnému pokroku v súlade s Božím 
plánom. Práve poučená Božím zjavením, zaznamenaným 
vo Svätom písme, Cirkev napĺňa svoje poslanie, keď do 
otázok a skúmania ľudí vnáša toto svetlo, ktoré pochádza 
z Bohom inšpirovaného Slova, a v srdciach všetkých po-
máha spoznať dôstojnosť a povolanie človeka, stvorené-
ho na Boží obraz (porov. Gaudium et spes, § 12). 

V tejto línii treba vnímať iniciatívu pápeža Františka 
zveriť Pápežskej biblickej komisii úlohu pripraviť doku-
ment o  biblickej antropológii ako spoľahlivý základ pre 
rozvinutie filozofických a teologických disciplín so stále 
aktuálnym povedomím, že Sväté písmo predstavuje „naj-
vyššie pravidlo viery“ (Dei verbum, § 21) a „dušu posvätnej 
teológie“ (Dei verbum, § 24). 

Dokument, ktorý predkladáme, predstavuje novin-
ku, čo sa týka obsahu aj spôsobu prezentácie. Doteraz 
totiž nebola pripravená rozprava, ktorá by komplexným 
spôsobom vysvetľovala všetky hlavné body, ktoré vstu-
pujú do definície toho, čo je človek v Starom a Novom 
zákone. Témy, poväčšine rozoberané izolovane, sú tu 
zosúladené do súvislého celku. Základom je originálny 
výkladový postup, ktorý za referenčný text zvolil počia-
točné rozprávanie Gn 2 – 3 (doplnené o  ďalšie rozprá-
vania o  prvopočiatkoch), pretože tieto biblické stránky 
považuje novozákonná literatúra a  dogmatická tradícia 
Cirkvi za kľúčové. V týchto úvodných kapitolách posvät-
ný autor exemplárnym spôsobom, aj keď len stručne, na-
črtáva to, čo konštituuje osobu človeka, a už od počiatku 
ju zasadzuje do dynamického procesu, v ktorom ľudské 

stvorenie prijíma rozhodujúcu úlohu pre svoju vlastnú 
budúcnosť. Toto všetko je predstavené vo vzťahu k aktív-
nej a láskavej Božej prítomnosti, bez ktorej sa nedá po-
chopiť ani podstata človeka, ani zmysel jeho dejín. 

Ako je uvedené v úvode dokumentu, každý z význam-
ných bodov ohlásených v počiatočnom rozprávaní je ďa-
lej rozvinutý s odkazom na celú biblickú literatúru; rôzne 
tradície Starého zákona (v Tóre, v múdroslovných spisoch 
i v prorockých zbierkach) i tie v Novom zákone (v evan-
jeliách a  v  listoch apoštolov) prispievajú každá osobit-
ným spôsobom k vytvoreniu komplexného obrazu posta-
vy človeka, ktorý sa predstavuje ako tajomstvo, otvorené 
skúmaniu, a  ako jeden z  divov Božieho konania, ktorý 
podnecuje neprestajne chváliť Stvoriteľa (porov. Ž 8). 

Zámerom tohto dokumentu je priviesť k  vnímaniu 
krásy a  tiež komplexnosti Božieho zjavenia týkajúceho 
sa človeka. Krása vedie k oceneniu Božieho diela a kom-
plexnosť pozýva vyvinúť pokorné a  nepretržité úsilie 
v oblasti výskumu, štúdia a odovzdávania. Učiteľom teo-
logických fakúlt, ale aj katechétom a študentom posvät-
ných predmetov sa týmto ponúka pomôcka, ktorá chce 
ukázať ucelený pohľad na Boží plán, ktorý sa začal samot-
ným stvorením a postupne sa uskutočňuje až do svojho 
naplnenia v Kristovi, novom človeku, ktorý predstavuje 
„kľúč, stredobod a cieľ celých ľudských dejín“ (Gaudium 
et spes, § 10). Totiž „tajomstvo človeka sa stáva naozaj jas-
ným iba v  tajomstve vteleného Slova“ (Gaudium et spes, 
§ 22) a toto sa predkladá ako bezpečný základ nádeje pre 
všetkých ľudí na ich ceste do kráľovstva spravodlivosti, 
lásky a pokoja, po ktorom každé srdce túži a očakáva ho. 

kardinál Luis Ladaria, SJ
predseda Pápežskej biblickej komisie
30. septembra 2019, liturgická spomienka sv. Hieronyma
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ÚVOD

1. Ľudské dejiny sú poznačené nepretržitou snahou skú-
mať. Izraelský učenec hovoril: „Ja, Kazateľ, bol som krá-
ľom nad Izraelom v  Jeruzaleme. A  svojou mysľou som 
sa dal na to, že múdro preskúmam a vystopujem všetko, 
čo sa deje pod nebom. To trápne zamestnanie uložil Boh 
Adamovým synom, aby sa ním umárali“ (Kaz 1, 12 – 13). 
Túžba poznávať predstavuje nepochybne jednu z charak-
teristík ľudského bytia, poukazovali na ňu už antickí filo-
zofi a oceňovali ju, keďže vďaka nej sa ľudské bytie stáva 
kreatívnym, užitočným a  lepším. K  aspektu námahy, 
ktorý zdôrazňuje Kazateľ, treba tiež pripojiť pozitívny 
prvok hľadania pravdy a dobra (porov. Múd  7, 25 – 30). 
Starobylé hebrejské príslovie určuje kráľovi ako symbolu 
mudrca úlohu zaiste náročnú, no zároveň významnú: „Je 
Božou slávou zatajovať veci, je slávou kráľov veci vyskú-
mať“ (Prís 25, 2). A Sirachovec zase vyzdvihuje usilovnú 
pracovitosť pisára, ktorý „skúma múdrosť všetkých pred-
kov a  zapodieva sa náukou prorokov [...], preskúmava 
tajnosti múdrych výrokov a zapodieva sa záhadami múd-
roslovných výpovedí [...], cestuje po krajinách cudzích 
národov, skusuje, čo je dobré a čo zlé u ľudí“ (Sir 39, 1 – 5). 
Učenec sa totiž usiluje pochopiť zmysel udalostí, ktoré 
niekedy nadobúdajú dramatický nádych, inokedy sú pre-
niknuté nádejou; a  v  tajomnom procese dejín si kladie 
otázku, aké je miesto človeka, aký je jeho pôvod, jeho 
poslanie a jeho cieľ.

Čože je človek?

2. Človek skúma nebo, aby pochopil jeho tajomstvá 
a aby z toho vyvodil svoje predtuchy, kráča cestami sveta 
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s úmyslom objaviť prostriedky pre svoj život a divy, ktoré 
by mohol kontemplovať, skúma každú vec a neustále si 
kladie otázky. No pri tomto nepretržitom hľadaní zostáva 
vždy tá istá základná otázka: Čo je človek?

Odpovede boli rôzne, a tak bolo aj mnoho kníh, ktoré 
sa nám zachovali z dávnych období; nachádza sa v nich 
ovocie impozantného úsilia toľkých bádateľov sprostred-
kovať lúč pravdy. V  rámci tohto literárneho dedičstva 
osobitne vyniká kniha, zostavená množstvom autorov, 
ktorá však pochádza z  toho istého zdroja inšpirácie. Je 
to dielo, ktoré charakterizuje jedinečný súlad, a  to aj 
napriek tomu, že vznikalo v priebehu viacerých storočí 
a reagovalo na rozličné prejavy stále nových kultúrnych 
hodnôt. Sväté písmo je kniha, ktorá má pre veriacich ne-
porovnateľnú hodnotu pre svoju božskú múdrosť a pre 
svoju schopnosť vzbudiť v srdci človeka slobodný a lás-
kyplný súhlas s  plnou pravdou. Je to totiž kniha, ktorá 
vznikla z  hĺbavého úsilia múdrych ľudí, dosvedčuje zá-
pasy, utrpenia i  veľké radosti, je to kniha, ktorá prýšti 
z plodnosti ľudského srdca, no ktorá má predovšetkým 
svoj prvotný zdroj v inšpirujúcom vnuknutí Boha. Sväté 
písmo ako celok je „proroctvom“, ktoré v  žiarivej prav-
de všetkým zjavuje, čo je človek (porov. Dei verbum, § 21; 
Gaudium et spes, § 12).

Vo svojich tisícročných dejinách ľudstvo pokročilo vo 
vedeckom poznaní, postupne zdokonalilo svoje povedo-
mie o „ľudských právach“, čo dosvedčuje rastúci rešpekt 
voči menšinám, bezbranným, chudobným a  marginali-
zovaným ľuďom, bojuje za ochranu životného prostre-
dia a  historického dedičstva, predkladá stále vhodnej-
šie formy občianskeho spolužitia. No napriek pokroku, 
ktorý je zrejmý predovšetkým v  technologickej oblasti, 
napriek neustálemu a  podivuhodnému príchodu rôz-
nych prospešných vplyvov ako kvasu celej spoločnosti, je 

každému pozornému pozorovateľovi zrejmé, že súčasná 
spoločnosť prechádza obdobím duchovnej krízy. Veno-
vala sa tomu už konštitúcia Gaudium et spes (§ 4 – 10), keď 
vyjadrila ťažkosti a  otázky, ktoré treba podrobiť svetlu 
Božieho slova.

3. Vo veľmi známom texte Listu Rimanom, ktorý hovorí 
o  bezbožnosti a  neprávosti ľudí, vidí sv. Pavol koreň 
morálneho úpadku v prevrátení vzťahu k Bohu, kvôli kto-
rému sa namiesto náklonnosti k pravému Pánovi pozor-
nosť zameriava na skutočnosti úbohé a klamlivé: „Hovo-
rili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného 
Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného člo-
veka, vtáky, štvornožce a plazy“ (Rim 1, 22 – 23). Klaňanie 
sa svetským skutočnostiam v  dnešných dňoch nenado-
búda formu kultickej modloslužby; no tým sa nevylučuje, 
že opustenie pravého Boha – čo sa dokonca predstavuje 
ako oslobodenie a čím sa človek hrdí – napokon spôso-
buje, že sa človek podrobuje princípom a direktívam lži 
a  neprávosti (porov. Rim 1, 25). Chýbajúci rešpekt voči 
Bohu totiž podľa sv. Pavla vedie k  zmätku vo vnímaní 
zmyslu sexuality ľudského tela a k vzplanutiu škodlivých 
vášní (porov. Rim 1, 24. 26 – 27); a tak je celá spoločnosť 
preniknutá neporiadkom, násilím, odporom a  bezcit-
nosťou (porov. Rim 1, 28 – 31). Tieto bolestné a  drama-
tické skutočnosti charakterizujú aj náš svet, v  ktorom 
sa spochybňuje antropologická hodnota pohlavnej roz-
dielnosti, zaznamenáva sa krehkosť manželských vzťahov 
a šírenie domáceho násilia; vo všeobecnosti treba skon-
štatovať prítomnosť egoizmu a svojvôle, ktoré spôsobujú 
kruté vojny, ale aj rozvrat planéty s rôznymi neblahými 
formami chudoby a sociálneho vylúčenia.

Svätý Pavol zakončuje svoju kritiku slovami, že „tí, čo 
robia také veci... nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, 
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keď to robia iní“ (Rim 1, 32). Túžba po dobre, ktorá má 
viesť každého zodpovedného človeka, teda pobáda „ho-
voriť“, aby sa vyjavila tá „pravda“, ktorej sa „neprávosťou 
prekáža“ (Rim 1, 18) a vychádzajúc zo slov, ktoré pochá-
dzajú od samotného Boha, takpovediac nanovo objaviť, 
čo je človek vo svojej dôstojnosti a vo svojom poslaní.

Katolícka cirkev vynaložila a vynakladá veľa energie 
na pomoc ľuďom dobrej vôle, aby prejavili pravú náklon-
nosť k dobru. Pápež František v tejto línii podnietil Pá-
pežskú biblickú komisiu, aby pripravila dokument, kto-
rého témou by bola „biblická antropológia“. Cirkev vždy 
svoje posolstvo opiera o Sväté písmo (porov. Dei verbum, 
§ 24), no doposiaľ sa neobjavil oficiálny dokument, ktorý 
by ponúkol celkový pohľad na otázku, čo je človek podľa 
Svätého písma. Táto zverená, zaiste dôležitá úloha vyža-
dovala aj starostlivo uvážiť spôsob, akým vysvetliť to, čo 
Sväté písmo k téme antropológie uvádza.

Sprievodca biblickou antropológiou

4. Tento dokument sa chce stať verným výkladom celého 
Svätého písma ohľadom témy antropológie. Je teda 
nutné, aby sa zadefinovali smerodajné princípy, ktoré 
viedli k jeho vypracovaniu, ale rovnako treba súhrnným 
spôsobom predstaviť členenie tohto pojednania, aby sa 
tak uľahčilo jeho čítanie.

Niektoré hermeneutické princípy

Syntéza toho, čo Sväté písmo uvádza na tému antropo-
lógie, vyžaduje, aby sa brali do úvahy niektoré základné 
hermeneutické princípy. K správnosti metodologického 
postupu treba pripojiť aj patričnú úctu k  osobitnému 
charakteru študovaného (posvätného) textu.

Poslušnosť Božiemu slovu

5. Sväté písmo je Božím slovom, je proroctvom, ktoré 
treba počúvať a ktorému treba prejaviť poslušnosť a úctu. 
Z toho vyplýva, že sa nemá „pridať“ ani „ubrať“ nič z toho, 
čo bolo zjavené (porov. Dt 4, 2; 13, 1; Jer 26, 2; Zjv 22, 18 
– 19), a  že posvätný text sa má vysvetľovať v  tom istom 
Duchu, v ktorom bolo napísané (porov. Dei verbum, § 12).

Výklad je – alebo ešte lepšie – má byť úkonom po-
slušnosti. Teda poslušnosť voči tomu, čo Pôvodca chcel 
vyjadriť, vyžaduje schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je 
v biblickom texte podstatnou súčasťou Zjavenia, a tým, 
čo je, naopak, iba dobovo podmieneným vyjadrením, vyplý-
vajúcim z  mentality a  zvyklostí určitého dejinného ob-
dobia. Je pomerne jednoduché chápať, že rituálne pred-
pisy už z dôvodu svojej symbolickej povahy podstupujú 
rôzne obmeny už aj v rámci samotnej biblickej tradície, 
a  treba preto pochopiť, čo sa chcelo nimi naznačiť, nie 
brať ich v ich doslovnosti; to isté sa dá povedať vo vzťahu 
k  právnym ustanoveniam, osobitne v  oblasti trestného 
práva, ktoré v priebehu storočí až po súčasnosť podstú-
pilo viaceré úpravy. Nový zákon vnáša jednoznačne do 
tejto tematiky inovatívny prístup a pre kresťanov pred-
stavuje normatívny referenčný bod. Náročnejšie je roz-
lišovanie týkajúce sa koncepcií antropologickej povahy, 
ktoré sa nezhodujú s tým, čo vedecké disciplíny postup-
ne objavili a teoretizovali. Je preto dôležité pozorne na-
čúvať, čo hodlá biblický text podporiť dejinne a kultúrne 
podmienenými vyjadreniami, v  ktorých sú zakorenené 
jeho tvrdenia. V tomto náročnom interpretatívnom pro-
cese nás prirodzene vedie Duch Svätý, ktorý pôsobí skrze 
evanjeliovú a apoštolskú tradíciu, cez sensus fidei Cirkvi 
a spoľahlivú múdrosť teológov verných zneniu biblické-
ho textu.
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nespravodlivosti znášanej z  lásky možno zahliadnuť 
vznešenú veľkosť človeka, v tajomstve jeho znovuzrode-
nia Bohom. Nie po skončení utrpenia, ale v  samotnom 
srdci kríža kresťania dostávajú možnosť vnímať pravdu 
(porov. 1 Kor 2, 2). Pilát bez toho, že by to vedel, to vyjad-
ril, keď predstavil Ježiša zástupom slovami: „Hľa, človek“ 
(Jn 19, 5). Tak ako Kristus, aj veriaci musí prejsť tou istou 
cestou, aby sa premenil na taký istý obraz Syna pôsobe-
ním Pánovho Ducha (porov. 2 Kor 3, 18).
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