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Jednou z hlavných snáh veľkej časti ľudstva dnes je snaha o vytvorenie 
humánnej, spravodlivej a tolerantnej všesvetovej spoločnosti. Týmto smerom sa 
uberajú aktivity Organizácie spojených národov, ale aj mnohých ďalších 
medzinárodných inštitúcií. Uvedomujeme si jedno, že akákoľvek totalitná 
spoločnosť, ktorá by chcela ľudstvo riadiť donucovaním, nerešpektovať 
prirodzenú túžbu človeka po slobode, nemôže priniesť trvalý mier a spolužitie 
národov sveta. Všetky takéto snahy by boli iba živnou pôdou pre ďalšie 
nepokoje v ľudstve. Ľudstvo môže v 3. tisícročí zdarne prosperovať, len ak 
vytvorí spoločnosť spravodlivú, humánnu, solidárnu a tolerantnú. 

Ako k vybudovaniu takejto spoločnosti môžu pomôcť kresťania? Má 
kresťanstvo v podstate svojho učenia niečo, čo by malo byť podnetom pre 
vytváranie a zdôvodnenie takejto spoločnosti? 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kresťanské učenie nič takého v sebe 
neobsahuje. Veď je toľko vecí, ktoré žalujú v dejinách na kresťanstvo, že 
spoločnosť humanity a tolerancie nevedelo vytvoriť. Dejiny hovoria 
o náboženských vojnách, o nenávisti voči inak zmýšľajúcim, o upaľovaniach 
kacírov, spôsobených alebo aspoň tolerovaných kresťanmi a kresťanskými 
cirkvami, o falošných a nepravdivých očierňovaniach príslušníkov iných 
vierovyznaní, o posielaní kňazov na galejné práce, o násilnom odoberaní 
kostolov atď. Ak Helmut Gollwitzer povedal, že tolerancia znamená „znášanie 
druhého človeka v jeho inakosti”1, kresťanstvo nie vždy dokázalo znášať ľudskú 
inakosť, ale malo tendencie k monolitnej spoločnosti, mnohokrát presadzovanej 
ohňom a mečom. Cirkev sa začala riadiť Augustínovou smernicou Compelle 
intrare, ktorá sa prejavila v náboženskej intolerancii a v neskoršom stredoveku 
prerástla až do inkvizície voči inak zmýšľajúcim. Tomuto vývoju sa nevyhol 
celkom ani protestantizmus, aj keď v ňom bolo takýchto javov azda menej 
                                                 
1 GOLLWITZER, Helmut: Toleranz. Evangelisches Soziallexikon. Kreuz – Verlag, Stuttgart 1963, 
1247. 
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a netiahlo sa to celými stáročiami.2 Dnes toto všetko cirkvi oficiálne ľutujú 
a prosia o odpustenie. 

Nazdávame sa, že k týmto javom mohlo prísť preto, lebo v kresťanstve došlo 
k vážnemu odklonu od pôvodných biblických princípov kresťanskej viery. 
Cirkev ani nezbadala a prispôsobila sa tomuto svetu. Zabudla na Kristove slová: 
„Neviete, čieho ste ducha” (Lk 9,49). Ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič 
Dostojevskij išiel ešte ďalej a vo svojej poviedke O veľkom inkvizítorovi 
z románu Bratia Karamazovci obvinil cirkev dokonca z démonizácie.3 

Treba povedať, že skutočné kresťanstvo je z podstaty svojho učenia 
nezlučiteľné s intoleranciou voči inak zmýšľajúcim. To Kristus ukázal jasne na 
príklade samaritánskej dediny, keď odmietol žiadosť svojich učeníkov Jakuba 
a Jána zničiť túto dedinu po príklade Eliášovom ohňom z neba (Lk 9,54-56). 
Svoj tolerantný prístup k ľuďom prejavil Ježiš aj pri svojom rozhovore so ženou 
Samaritánkou, takže sa táto až divila jeho konaniu (J 4,9). 

Kresťanstvo prišlo totiž do tohto sveta s jasným posolstvom, že Boh je láska. 
Poslal svojho Syna na svet, aby tejto láske ľudí učil. Kristus, aby ukázal 
radikalitu Božej lásky, sa na golgotskom kríži obetoval za hriechy ľudí, aby im 
vydobyl vykúpenie. Ale toto všetko urobil Kristus nielen na to, aby nám boli 
hriechy odpustené a my sme dosiahli večný život. Urobil to aj preto, aby sme si 
uvedomili, že aj my sme povinní žiť na tomto svete navzájom v láske. Platia tu 
slová Kristove: „Ako som vás ja miloval, aby ste sa milovali aj vy” (J 15,12). 
Keďže Boh je láska, tak všetky Božie deti na tomto svete, či sú už Kristovými 
učeníkmi alebo nie sú, majú žiť v láske. Stvorenie predsa nemôže byť iné, ako je 
jeho Stvoriteľ. Boh lásky chce mať plným lásky aj tento svet, ktorý stvoril. 
Nemôže byť a nemal by byť rozpor medzi Stvoriteľom a Jeho stvorením. Spása 
v Kristu nemá preto len individuálne a eschatologické dôsledky po smrti. Spása 
musí mať aj svoj prítomnostný a, povedali by sme, až kozmický impakt. Kristus 

                                                 
2  Na protestantskej strane azda najďalej zašiel v intolerancii voči inak zmýšľajúcim štrasburský 
reformátor Martin Bucer, ktorý prišiel ako utečenec roku 1543 do Anglicka ku kráľovi Eduardovi 
VI. Tu napísal spis De regno Christi. Podľa Bucera cirkev má byť nad štátom. Odovzdáva zvesť 
nebeského Kráľa-Krista zemským kráľom. Štát je iba exekutívnym orgánom cirkvi. Má pripustiť 
len evanjelické vierovyznanie. Bucer sa snažil zachovať v svojej teokracii starozmluvné 
mojžišovské prvky. Trval na tom, aby štát garantoval prísne dodržovanie svätenia nedele. 
Cudzoložstvo sa malo trestať smrťou. Štát nemal trpieť kacírov, t.j. neevanjelikov. Bucerova 
Mojžišom a Starou zmluvou ovplyvnená teokracia sa síce snažila o vysokú sociálnosť (napríklad 
štát sa mal postarať o to, aby každý občan mal prácu). Malo sa zabrániť vzniku monopolov. 
Nepracujúci kapitalisti mali byť prinútení telesne pracovať, lebo peniaze patria všetkým. Ale tým, 
že chcel ku kresťanskej viere (vlastne k evanjelictvu) nútiť mocou, mala jeho teokracia na sebe 
z kresťanského hľadiska zároveň falošné prvky. 
3  V Dostojevského románe Bratia Karamazovci vraví veľký inkvizítor Kristovi: „A či skryjem 
pred Tebou naše tajomstvo? My nie sme s Tebou, ale s ním (s diablom), to je naše tajomstvo.”  
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prišiel do tohto sveta, aby došlo k transformácii nielen mikrokozmu, ale aj 
celého makrokozmu. Apoštol Pavel o tom jasne píše v liste Rímskym, že 
„stvorenstvo s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích, ... že aj samo 
stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích” 
(Rim 8,19.21). Tieto slová apoštola Pavla jasne ukazujú, že spása v Kristu má aj 
svoj kozmický rozmer. 

A skutočne kresťanská cirkev prišla do tohto sveta nielen so zvesťou večnej 
posmrtnej spásy, ale aj s projektom humanizovania človeka, a aj humanizovania 
sveta. Otvorme Novú zmluvu na ktorejkoľvek stránke a všade sa stretneme 
s výzvou vnášať lásku do tohto sveta. Cieľom bolo, aby medzi ľuďmi vznikali 
nové medziľudské vzťahy, v ktorých platí, že „nie je ani Žid, ani Grék, nie je 
ani otrok, ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi 
Ježišovi” (Gal 3,28). Pán Ježiš Kristus túto požiadavku vložil dokonca aj do 
svojej modlitby, ktorú naučil modliť sa svojich učeníkov, do Otčenáša, keď nás 
učil modliť sa, že tak, ako je na nebi, tak má byť aj na zemi. Aj na zemi sa má 
diať Božia vôľa, nielen na nebi. Zem je predsa Božia a Boh ju chce mať takú, 
ako je On sám. Dogmatika to zachycuje v učení o stvorení človeka a sveta na 
obraz a podobu svätej Trojice, v učení o similitudo. Na nebi panuje láska medzi 
osobami svätej Trojice. To má byť predobraz života lásky aj medzi ľuďmi 
v tomto svete. Veľmi sa mýlia niektorí kresťania, ktorí hovoria, že našou úlohou 
ako kresťanov je hlásať len posmrtnú spásu v Kristu. Vraj komu ide aj 
o humanizovanie sveta, ten mení kresťanstvo na humanizmus. Mnohí z týchto 
kresťanov odsudzujú potom neoprávnene aj Jana Amosa Komenského, že 
Komenský bol vraj len humanista a nie ozajstný zvestovateľ evanjelia 
Kristovho, lebo sa vraj príliš angažoval o nápravu vecí ľudských, o všenápravu 
sveta, miesto aby sa koncentroval len na spirituálnu spásu ľudí. 
Čo sa to vlastne stalo s kresťanstvom, že zabudlo na kozmickú dimenziu 

Kristovho vykúpenia? Ako to, že sa kresťania začali deliť na rôzne skupiny, 
ktoré sa vzájomne potierali ohňom a mečom a vzájomnou nenávisťou? Prečo 
prestala platiť výzva Majstra Jána Husa v jeho rozlúčkovom liste do Čiech pred 
jeho upálením: „A pravdy každému přejte”? 

Nazdávam sa, že je tomu tak preto, lebo sa v cirkvi zabudlo na pôvodné 
učenie apoštola Jána a apoštola Pavla o Logosovi – Kristovi. Dovoľte mi krátko 
pripomenúť toto najmä v západnom kresťanstve zabudnuté biblické učenie. 

Učenie o Logosovi, ako ho hlásal apoštol Ján a apoštol Pavel, hovorí, že Boh 
poslal do tohto sveta svojho Syna, aby priniesol ľudstvu plné poznanie Pána 
Boha. Ježiš Kristus bol večné Slovo Božie – Logos. Až slávnostne znejú o tom 
slová prológu k evanjeliu Jána. Zrejme toto bolo to najdôležitejšie, čo apoštol 
Ján považoval za potrebné ľuďom povedať, a preto to zvolil ako úvodné slová 
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celého svojho evanjelia: „Na počiatku bol Logos (Slovo), a ten Logos-Slovo bol 
u Boha a ten Logos-Slovo bol Boh. Ním (Logosom) povstalo všetko a bez Neho 
nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom (v Logosovi) bol „dzóé“ (čo po grécky 
znamená ‚ten pravý a správny Život‘, povedali by sme ‚Život‘ s veľkým Ž) 
a tento pravý Život v Logosovi – v Slove bol svetlom ľudí... A tento Logos-Slovo 
sa stal telom, prebýval medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu 
jednorodeného od Otca a bol plný milosti (to znamená lásky) a pravdy.“ (Ján 
1,1-4.14).  

Opýtate sa, čo je zabudnutého na tomto učení? Veď toto všetko stále 
v chrámoch hlásame. 

A predsa sa zabudlo na čosi dôležitého z tohto textu, a to predovšetkým 
v západnej časti kresťanskej cirkvi, ktorá začala používať latinčinu miesto 
gréčtiny. Zabudlo sa, že slovo Logos má v gréčtine (na rozdiel od latinčiny) 
nielen význam nášho pojmu slovo, ale v gréčtine má ono aj význam slova zámer, 
plán, paradigma, princíp určitej veci. Preto toto slovo Logos bolo obľúbeným 
pojmom už v Platónovej filozofii. Pre filozofiu to bolo vlastne fantastické slovo 
svojou mnohovýznamnosťou. A tak nielen Filón Alexandrijský, ale už dávno 
pred ním Platón filozofoval o tom, že tento svet nie je náhodne vzniklým 
svetom, ale má svoj plán, svoj zámer, podľa ktorého bol Demiurgom stvorený, 
má svoj logos. A túto grécku platonovskú a filonovskú filozofiu apoštol Ján 
fantasticky využil. Pokrstil ju a perzonifikoval a povedal na počiatku svojho 
evanjelia: Ježiš Kristus, inkarnovaný Boží Syn, je týmto Logosom, ktorý nám na 
jednej strane priniesol pravé poznanie Pána Boha a preto je pre nás pravým 
Slovom Božím, Logosom, ale zároveň On je aj plánom, paradigmou, princípom, 
proste logosom tohto sveta, podľa ktorého Boh tento svet stvoril a tento plán 
sveta treba aj uskutočňovať. 

Že to apoštol Ján takto myslel, to nám potvrdzujú slová cirkevného otca 
Tertulliána, ktorý v svojom spise Proti Praxeasovi naratívne hovorí o tom, že 
keď Boh išiel stvoriť svet, postavil si otázku: Aký tento svet má byť? A podľa 
Tertulliána vedľa Boha Otca stál vtedy Boh Syn, ktorý bol obrazom lásky Boha 
Otca a Boh povedal: Nech ten svet je stvorený na podobu obrazu môjho Syna. 
Ten nech je jeho Logosom, teda jeho plánom, zámerom, paradigmou 
a princípom. A tak svet bol stvorený na obraz Logosa-Krista, hovorí Tertullián.4 

Takéto niečo nehovoril však len apoštol Ján a cirkevný otec Tertullián, ale 
presne to isté hovorí aj apoštol Pavel v liste Kolosenským. Pavel už síce v liste 
Kolosenským nepoužíva grécke slovo Logos, a predsa, aby to bolo jasnejšie 
kresťanom, ktorí nepoznajú nuansy gréckeho jazyka, široko hovorí tiež o tom, že 

                                                 
4 Tertullián: Adversus Praxean, 12. kapitola.  
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tento svet, celý kozmos, má v Ježišovi Kristovi svoj plán, podľa ktorého bol svet 
stvorený. V liste Kolosenským čítame Pavlove slová: „On, Kristus, je obrazom 
neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v ňom bolo 
stvorené všetko (!!!), čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: 
tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre 
Neho. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie” (Kol 1,15-17). 

Toto učenie, že Ježiš Kristus je princípom, paradigmu celého sveta, a že teda 
všetko v tomto svete má byť kristomorfné a logosomorfné, vyznávali aj všetci 
cirkevní otcovia a toto učenie zostalo žiť vo východnej byzantskej teológii. 
Náznaky takéhoto pochopenia Krista, ktorý priniesol síce predovšetkým večnú 
spásu, ale zároveň prišiel transformovať aj tento svet už v časnosti, nachádzame 
aj u našich vierozvestov Konštantína a Metoda, ako to možno vidieť v traktáte 
Konštantína Filozofa Proglas.5 Podľa znalcov dejín dogiem bol to až cirkevný 
otec Augustín, ktorý urobil v západnej kresťanskej teológii veľkú, ale tragickú 
zmenu a prestal hovoriť o transformácii sveta v Kristu a dal dôraz len na 
posmrtnú spásu. Zabudlo sa na to, že aj svet treba humanizovať, robiť ho 
kristomorfným a logosomorfným, do tej miery ako je to pre ľudskú hriešnosť len 
možné. Sme presvedčení, že keby západné kresťanstvo nebolo zabudlo na 
prvotnokresťanskú teológiu o stvorení sveta na obraz Logosa-Krista, ktorý je 
obrazom Boha lásky, nebolo by došlo k inkvizíciám a upaľovaniu či 
prenasledovaniu kacírov v západnom kresťanstve. Ale v dôsledku zabudnutia na 
teológiu Logosa bolo naraz tolerované to, čo nesmie byť v kresťanstve 
tolerované, totiž nenávisť k inak zmýšľajúcim. Ako sa to stalo? Odpoveď je 
jednoznačná. V západnom kresťanstve došlo k zmene obrazu Boha: Boh Ježiša 
Krista, Boh agapickej lásky, bol v západnom kresťanstve asi od 5. storočia 
zamenený za mojžišovského Boha Božej spravodlivosti. To, voči čomu mala 
platiť v cirkvi intolerancia (myslíme na inkvizíciu), začalo byť naraz tolerované. 
Vznikla falošná tolerancia ľudí a kresťanov voči nehumánnosti a nenávisti 
človeka k človeku. 

K tomuto učeniu o Logosovi-Kristovi ako paradigme sveta treba sa nám 
kresťanom dnes vrátiť, lebo toto učenie nám dáva zdôvodnenie pre našu 
angažovanosť snažiť sa o humanizáciu sveta, aby svet bol viacej Božím a menej 
                                                 
5 Konštantín Filozof: Proglas. Bol uverejnený napríklad in: Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej 
Moravy. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1964, s. 130-133 v prebásnení 
V. Turčányho. Tu je jasne vidieť, ako obaja vierozvestovia prichádzajú na Veľkú Moravu s cieľom 
transformovať život veľkomoravskej spoločnosti podľa Logosa-Slova v Kristu. Pozri k tomu Kišš, 
Igor: Teologický odkaz Konštantínovho Proglasu, Cirkevné listy, 2005, č.7-8, s. 30-34. K celej 
teológii Logosa pozri Kišš, Igor: Sociálna etika, vydala Univerzita Komenského, EBF UK, 
Bratislava 2006, kapitola: Význam teológie Logosa pre kresťanské zdôvodnenie humanizácie 
sveta. 
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plný nenávisti a zloby. Treba podporiť všetky snahy medzinárodných grémií 
zamerané týmto smerom. Toto učenie o Logosovi je pre nás najhlbším 
teologickým dôvodom láskavého prístupu ku každému človeku podľa príkladu 
Kristovho. Je základom pre naše kresťanské zdôvodnenie tolerancie aj 
humanizácie sveta. Ono nás má viesť na jednej strane k tolerancii k inak 
zmýšľajúcim kresťanom, teda k ekumenizmu na princípe jednoty kresťanov 
v rôznosti. Môžeme mať rôzne vierovyznania, ale máme si vážiť jeden druhého 
a žiť ako bratia a sestry v Kristu. Na druhej strane má nás zaväzovať aj 
k tolerancii voči inak zmýšľajúcim ľuďom vôbec, aj keby to boli nekresťania, 
pokiaľ zastávajú názory, ktoré sú v súhlase s humanitou.6 Keďže celý svet bol 
Bohom stvorený na Kristovu paradigmu agapickej lásky, robme tento svet ako 
kresťania humánnejším. Majme stále na pamäti, že Ježiš Kristus je Logosom, 
princípom celého stvorenstva a On bol Láska, plný milosti a pravdy. 
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A bibliai teológiai Logosz-hoz való visszatérés jelentısége 
a világ keresztények általi humanizációjában 

 
 

A referátum a Logosz-Krisztus teológia alapján értelmezi a tolerancia 
lényegét és vizsgálja történeti megjelenéseit. Biblikus (fıképp János 
evangéliumában megjelenı) tétele szerint Isten a saját képére formálta a világot, 
s ennek lényege a szeretet. Közvetlenül a jézusi megváltásban fejezıdött ki Isten 
terve a világgal, s így az ı léte és halála az egész világ humanizálásához kell, 
hogy vezessen. Erre a tételre alapozta teológiáját a legtöbb egyházatya (Jusztin, 
Anasztáziusz, Nagy Bázel stb.), hirdette Konstantin és Metód s az újabb idıben 
Comenius, illetve Teilhard de Chardin. Továbbörökítette a bizánci teológia is, de 
a meghatározó vonulata a nyugati keresztény gondolkodásnak az augusztinuszi 

                                                 
6 Toto sú princípy aj politickej etiky J. A. Komenského. Pozri k tomu KIŠŠ, Igor: Komenského 
predstavy o jednote Európy a sveta, Cirkevné listy 2004, č.4, s. 11-15. V nemeckom jazyku 
uverejnené KIŠŠ, Igor: . Johann Amos Comenius´ Vorstellungen über die Einheit Europas und der 
Welt. In: zborník Informationes Theologiae Europae, vydavateľstvo Peter Lang , Frankfurt am 
Main 2003, s. 281-288. Podobne pozri najnovší temer tisícstranový zborník o politickej etike J. A. 
Komenského, vydaný na základe sponzorského príspevku UNESCO, s mnohými štúdiami v 
nemčine a v angličtine: Comenius und der Weltfriede, Comenius and World Peace, vydal 
KORTHAASE,Werner, HAUFF, Sigurd, FRITSCH, Andreas, vydala Comenius-Gesellschaft Berlin 
2005, strán 992, ktorý vyšiel paralelne s mojou štúdiou a nezávisle od nej a potvrdzuje v mnohých 
štúdiách rôznych autorov moje zistenia.  



 
 
 

Nutnosť návratu k biblickej teológii Logosa 

 439

felfogás lett, amely szerint a világ az ördög uradalmának „területe” (civitas 
mundi est civitas diaboli).  A „humán” társadalom mai építéséhez a keresztény 
egyházak úgy járulhatnak hozzá, hogy visszatérnek az eredeti Logosz-Krisztus 
teológiához, s ezzel a világ humanizálásának teológiai magyarázatát nyújtják a 
tolerancia lényegét és alapját megragadva.  
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This study interprets the essence of tolerance on the basis of Logos-Christ 
theology and examines its historical manifestations. According to its Biblical 
thesis appearing mainly in the Gospel of John, God created the world according 
to his own effigy, the essence of which is constituted by Love. God’s plan with 
the world was expressed directly through the redemption of Christ, and as a 
result, his existence and death should lead to the humanisation of the whole 
world. Most of the Church Fathers (Justin, Anastasius, St. Basil the Great etc.) 
based their theology on this concept, and it was also promulgated by Constantine 
and Methodius, as well as held by Comenius and Teilhard de Chardin later on. It 
was transmitted by Byzantine theology, but it was Augustinian conception that 
became the main stream of Western Christian philosophy, according to which 
the world was the territory of the rule of Evil (civitas mundi est civitas diaboli). 
Christian Churches could contribute to the construction of a "humane" society 
by the returning to the original Logos-Christ theology, and in such a way they 
can provide a theological explanation of the humanisation of the world grasping 
the essence and the foundations of tolerance.  
 



 

 




