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Abstract: Conscience Formation in the Ecumenical Vision from the New 

Testament Point of View 
The main goal of this contribution is to demonstrate that the New Testament context 

of the meaning and use of the concept of conscience within the life of human 

community creates the very basis of co-shaping the conscience in the ecumenical 
vision. This presupposition is based on an analysis and interpretation of particular 

aspects of the mission of the apostle Paul. With its universal character and emphasis 

on proclaiming the Gospel to all nations, Paul's mission has both soteriological and 

sociological importance, within which the process of shaping the conscience 
represents the constitutive element of formation and gradual recovery of human 

community. 
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Úvod 

Problematika svedomia a jeho významu v živote ľudského spoločenstva je veľmi rozsiahla. 

Prirodzene, samotná analýza tohto a príbuzných pojmov v období, v ktorom sa objavuje a začína 

používať s ich rôznymi významovými konotáciami, zďaleka presahuje rámec, vymedzený témou 

jednej štúdie. Pritom treba vziať do úvahy zásadnú skutočnosť, že samotný význam pojmu svedomie je 

závislý na spôsobe a kontexte, v akom sa používal a postupne formoval až do podoby a významu, 

v ktorom ho pozná a používa dnešná moderná spoločnosť. Tejto dôležitej problematike som sa začal 

intenzívnejšie venovať v súvislosti s pozvaním participovať na vedeckom projekte profesora Ivana 

Kútneho s názvom Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti (VEGA č. 

1/4666/07). V rámci tohto projektu organizátor a účastníci venovali pozornosť špecifickým aspektom 

svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti, pričom jednotlivé výsledky dostatočným 

spôsobom preukázali, že problematika svedomia bola formovaná a dotváraná predovšetkým v kontexte 

vývoja kresťanskej cirkvi a spoločnosti založenej na kresťanských základoch. Tieto dve zásadné 

skutočnosti sa najvýznamnejšou mierou pričinili o to, že problematika svedomia zohráva 

v celospoločenskom, ale i celosvetovom rámci stále významnejšie postavenie. Práve v židovsko-

kresťanskom duchovnom dedičstve a tradícii ležia samotné základy pre rozvoj a postupnú 

implementáciu koncepcie svedomia do základných spoločenských štruktúr ako normotvornej 

a kontrolnej funkcie morálnej a etickej roviny života ľudského spoločenstva.  

V rámci dvoch konferencií venovaných vyššie uvedenej problematike som sa podrobne zaoberal 

významom koncepcie svedomia v kontexte diela dvoch významných predstaviteľov helenistickej 
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spoločnosti, apoštola Pavla a židovského filozofa a náboženského mysliteľa Filóna Alexandrijského.
1
 

V oboch prípadoch je zrejmé, že sa tu približujeme k základom koncepcie svedomia v jej morálno-

etickom, ale rovnako i náboženskom význame. Na úvod krátka rekapitulácia. Pokiaľ ide o Pavla, ako 

je známe, tento pôsobil v náboženskom a kultúrnom prostredí, ktoré sa vyznačovalo značnou 

odlišnosťou od prostredia jeho vlastného židovského národa.
2
 I napriek tomu však dokázal tieto 

odlišnosti prekonávať, a to hlavne tým, že vo svojej misijnej činnosti sa zameral v prvom rade na to, 

čo je skutočne pre život človeka dôležité, a to v existenciálnom, ale predovšetkým v eschatologickom 

zmysle. To ostatné, či už to boli jednotlivé špecifiká náboženskej tradície, zvyky a kultúra, nebolo 

v tejto súvislosti primárne. Pavol sa snažil ľudí, alebo možno povedať priamo národy, zjednocovať 

zvesťou evanjelia Ježiša Krista (cf. G 3, 26 – 27; Ef 2, 14). Jeho misijné poslanie napokon preukázalo, 

že evanjelium, ak je správne pochopené a prijaté, svojou zvesťou ľudí spája a nie rozdeľuje. Je totiž 

univerzálne, lebo sa v ňom ponúka Božia spása adresovaná všetkým bez rozdielu. V tomto procese má 

svoju úlohu aj svedomie, a to vo význame, aký mu prikladá Pavol. Pavol ako prvý uvádza pojem 

„svedomie“ do novozmluvnej zvesti. Svedomie veriaceho človeka rovnako ako aj správne poznanie 

Božieho zámeru vo svete môžu preto zohrať kľúčovú úlohu v zlepšovaní podmienok života na našej 

zemi. Môžu prispieť k zmierňovaniu napätia medzi národmi, či spoločenstvami, ale tiež 

k prekonávaniu predsudkov a nedôvery. Jednoducho povedané, svedomie a správna apelácia naň sa 

môžu i v dnešnej dobe podieľať na celkovom procese ozdravovania modernej spoločnosti, čo je 

zároveň aktuálna výzva adresovaná predovšetkým vedúcim predstaviteľom cirkví, ako aj ostatných 

náboženských spoločenstiev. 

Filón Alexandrijský bol popri Pavlovi autorom, ktorý sa problematike svedomia venoval vo 

svojom diele priamo ako teórii svedomia.
3
 Dôraz, ktorý Filón kládol na cnostný život práve 

v pozemskom živote, vrátane významu svedomia v tomto kontexte, je možné v súčasnosti pokladať za 

dôležitý argument v procese ozdravovania súčasnej spoločnosti, ktorá trpí, zvlášť v duchovnej oblasti, 

deprivačným syndrómom a opúšťaním tradičných hodnôt. Filón predstavuje etiku ako univerzálnu 

veličinu, čím sa jeho dielo stáva významným i dnes. Univerzálnosť etických princípov je okrem iného 

dôsledkom pôsobenia svedomia v živote každého človeka, bez ohľadu na jeho rasovú, etnickú, 

kultúrnu či náboženskú príslušnosť. Svedomie vytvára prirodzený tlak zvnútra a pôsobí tým nielen na 

                                                
1 ÁBEL, F. Zástoj svedomia v kontexte zvesti apoštola Pavla a jeho aktuálny význam pre rozvoj osoby 

a spoločnosti, s. 14 – 24. ÁBEL, F. Teória svedomia v diele Filóna Alexandrijského – jej teologické aspekty 

a význam v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti, s. 6 – 43.  

K detailnej analýze pojmov sunei,dhsij; suno,ida; suneido,j; su,nesis pozri: MAURER, CH. in TDNT VII, s. 898 

– 919. K problematike „svedomia“ v Novej zmluve pozri tiež PIERCE, C. A. Conscience in the New Testament. 
2 V tejto časti vychádzam z rekapitulácie dosiahnutých výsledkov mojej štúdie „Zástoj svedomia v kontexte 

zvesti apoštola Pavla a jeho aktuálny význam pre rozvoj osoby a spoločnosti“. In Špecifické aspekty svedomia 

v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti II., s. . 
3 V tejto časti vychádzam z rekapitulácie dosiahnutých výsledkov mojej štúdie „Teória svedomia v diele Filóna 

Alexandrijského – jej teologické aspekty a význam v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti“, in 

Interdisciplinarita svedomia, s. 38 – 40. 
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jednotlivca, ale týmto spôsobom kreuje aj kolektívne svedomie spoločnosti, čím ovplyvňuje základné 

spoločenské štruktúry.  

V oboch prípadoch je teda možné pozorovať zásadné aspekty prenikania koncepcie svedomia do 

života kresťanského spoločenstva v užšom, ale rovnako aj v širšom zmysle. V oboch prípadoch ide 

o koncepciu, ktorá má svoj základ v židovsko-kresťanskej náboženskej tradícii a jej teologickej 

reflexii, zásadným spôsobom ovplyvnenej helenistickou spoločnosťou daného obdobia. Oba príklady 

by sme teda mohli použiť ako argumentačný základ pre preukázanie skutočnosti, že práve v tomto 

prostredí možno vidieť akúsi paradigmu pre postupný proces spoluformovania svedomia 

v ekumenickej vízii. Aj keď Filón pomohol vytvoriť základy nového duchovného priestoru biblickej 

viery, ktorého epochálne rozmery dokázala v plnosti zhodnotiť a rozvinúť až filozofia a teológia 

prvých storočí kresťanskej éry
4
, morálno-etický význam pojmu svedomia v prvotnej kresťanskej cirkvi 

prichádza predovšetkým s misijnou činnosťou apoštola Pavla. V rámci nej tento teoretický základ, 

ktorým je teologické myslenie, nachádza svoje praktické využitie v živote jednotlivých kresťanských 

zborov. Z tohto dôvodu si budeme všímať práve Pavla a niektoré špecifické aspekty jeho zvesti, 

pokiaľ ide o uplatnenie problematiky svedomia v univerzálnom rozmere.  

Našim cieľom je preskúmať a zistiť, do akej miery misijná činnosť apoštola Pavla, jej jednotlivé 

špecifiká a dôrazy, vytvárajú rámec, ktorý sa môže stať základom pre rozvíjanie procesu 

spoluformovania svedomia ako konštitutívneho prvku pre morálno-etické ozdravovanie ľudského 

spoločenstva. Pavlov zástoj v tomto procese, respektíve základy potenciálneho spoluformovania 

svedomia v ekumenickej vízii si priblížime na jednom konkrétnom príklade v rámci korpusu jeho 

písomnej zvesti, v Liste Rimanom, ktorý je tradične pokladaný za Pavlov myšlienkový i duchovný 

závet a súčasne aj zhrnutie jeho teologického myslenia s dôrazom na praktické využitie. V prvom rade 

však treba venovať pozornosť samotnému významu dvoch základných pojmov v názve témy tejto 

štúdie: „spoluformovanie“ a „ekumenický/á“. 

 

1 Spoluformovanie svedomia v ekumenickej vízii 

Pokiaľ ide o hlavný pojem „svedomie“, jeho dôkladnú analýzu nachádzame na mnohých miestach 

v odbornej lexikografickej, lingvistickej, hermeneutickej a v neposlednom rade i teologickej literatúre. 

Ako sme už spomenuli vyššie, primárny záujem pre nás predstavuje práve teologický význam tohto 

pojmu, ktorý sme priblížili v spomínaných dvoch príspevkoch (viď pozn. 1).
5
 Z tohto hľadiska je 

zrejmé, čo pojem svedomie a jeho príbuzné ekvivalenty predstavujú, vrátane ich významu. Treba však 

súčasne poznamenať, že teologické hľadisko je v tomto kontexte oprávnene pokladané za primárne. 

Objektívna diskusia o svedomí, jeho význame v procese skvalitňovania, respektíve morálneho a 

etického ozdravovania života ľudského spoločenstva ako celku, nie je totiž možná bez teologickej 

                                                
4 ŠEDINA, M. Filón Alexandrijský, s. 9. Chadwick v tejto súvislosti argumentuje, že dejiny kresťanskej filozofie 

nezačínajú kresťanom, ale Židom, Filónom Alexandrijským, starším súčasníkom svätého Pavla. In 

CHADWICK, H. Philo and the Beginnings of  Christian Thought, s. 137.  
5 K teologickému významu tohto a príbuzných pojmov pozri: MAURER, CH. in TDNT VII, s. 898 – 919. 
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interpretácie. Totiž základom, ktorý vypovedá o ľudských vzťahoch, ich skúsenostiach a dôsledkoch, 

ktoré tieto vzťahy prinášajú do života ľudí v súčasnosti je v prvom rade text. Je to výpoveď, to 

znamená istá informácia vyjadrená jazykom, zaznamenaná a fixovaná písmom, vypovedajúca okrem 

iného aj o ľudských vzťahoch, pričom je dôležité dokázať tieto vzťahy, udalosti a myšlienky správne 

dekódovať.
6
 Na tomto mieste si treba uvedomiť, že samotná Biblia je zbierkou textov, ktorých exegéza 

priniesla a stále prináša najväčšie množstvo hermeneutických skúseností. Preto ju možno právom 

pokladať za klasický text americkej a európskej kultúry, ktorý svojou nespochybniteľnou kultúrnou 

autoritou podnecuje a nabáda k snahe o správne porozumenie tohto textu.
7
   

V krátkosti si však treba priblížiť aj pojmy „spoluformovanie“ a ekumenický/á“. Aj keď 

konkrétny význam je vždy primárne odvodený od zámeru, ktorý autor v téme sleduje a spracováva, 

predsa len je vhodné poukázať na možné významové konotácie týchto dvoch pojmov, pričom 

v hlavnej časti príspevku sa pokúsime zaujať k jednotlivým významom stanovisko. Keď hovoríme 

o spoluformovaní v kontexte svedomia, ide v primárnom význame slov o súhrn určujúcich procesov 

v morálno-etickej oblasti ľudského myslenia a konania, pôsobiacich na človeka v priebehu celého 

života, pričom ich cieľom by malo byť vytvoriť (sformovať) morálnu, zodpovednú bytosť, konajúcu 

v prospech života, v prospech ostatných ľudí, rešpektujúc ich autonómiu i autenticitu, ich osobnostné  

a charakterové vlastnosti. Cieľom tohto procesu by z hľadiska teologickej interpretácie ľudskej 

morálky mohol byť biblický humanizmus.
8
 

Pokiaľ ide o ekumenickú víziu, význam slova „ekumenická“, ako je známe, môže vyjadrovať dve 

zásadné skutočnosti. V prvom rade a súčasne v pôvodnom význame tohto slova ide o celosvetový 

aspekt, respektíve uplatnenie, čiže proces formovania svedomia má prebiehať v univerzálnom, 

respektíve celosvetovom kontexte. Má sa týkať a ovplyvňovať ľudstvo ako celok. V užšom význame 

tohto slova ide o proces spoluformovania svedomia v efektívnom dialógu medzi jednotlivými 

kresťanskými cirkvami, respektíve konfesiami. Z hľadiska významu pojmu „svedomie“ je treba 

venovať primárnu pozornosť prv uvedenému významu, čiže spoluformovaniu svedomia vo vízii 

presahujúcej partikulárne skupiny, spoločenstvá či cirkvi, ktoré sa má stať všeobecným, celosvetovým 

fenoménom s cieľom vyvíjať dostatočne účinný tlak na všetky spoločenské štruktúry, a tým sa 

podieľať na každodennom zápase so zlom a jeho jednotlivými prejavmi. 

 

                                                
6 Tejto problematike sa podrobnejšie venujem vo svojom článku „Objektivita teologického metaetického základu 

morálky človeka“. In Studia theologica, s. 17 – 30. 
7 Tak POKORNÝ, P. Jazykový svět. In Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 22nn. 
8 V tejto súvislosti treba spomenúť, že problematika objektivity teologického základu morálky človeka ako 

metaetického systému morálnych hodnôt je predmetom obsiahlych a často veľmi kontroverzných diskusií medzi 
filozofmi, teológmi a intelektuálnou elitou. V tejto súvislosti treba spomenúť zvlášť významného morálneho 

filozofa 20. storočia, Emmanuela Levinasa, ktorý sa podujal na náročnú úlohu, viesť dialóg o vopred a pevne 

stanovených morálnych hodnotách s intelektuálnou elitou, ktorú charakterizuje často práve zásadné odmietanie 

akýchkoľvek náboženských hodnôt, ktoré jej predstavitelia hodnotia iba ako buržoázny prežitok, masovú ilúziu, 

či prejav fyziologickej slabosti. Pozri bližšie: COHEN, R. A. Ethics, Exegesis and Philosophy: Interpretation 

after Levinas, s. 1. 
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2 Príklad novozmluvnej perspektívy spoluformovania svedomia v ekumenickej vízii 

V listoch apoštola Pavla nachádzame pojem „svedomie“ celkovo v dvadsiatich prípadoch. 

V štrnástich prípadoch ide o autentické Pavlove listy (R 2, 15; 9, 1; 13, 5; 1 K 8, 7.10.12; 10, 

25.27.28.29;
9
 2 K 1, 12; 4, 2; 5, 11), v šiestich prípadoch sú to pastorálne listy (1 Tim 1, 5.19; 3, 9; 4, 

2; 2 Tim 1, 3; Tít 1, 15). Charakteristickým a výstižným príkladom toho, čo môže a má predstavovať 

proces spoluformovania svedomia v ekumenickej vízii v kontexte Novej zmluvy je opis a interpretácia 

stavu v akom sa nachádza ľudstvo pred Bohom, konkrétne vzťahu Židov
10

 a pohanov (Nežidov) pred 

Bohom, v súvislosti s problematikou vedomia dobrého, respektíve zlého konania, kde svedomie plní 

funkciu vnútorného, takpovediac regulačného nástroja, ako ho definuje apoštol Pavol v Liste 

Rimanom (2, 14 – 15).
11 

o[tan ga.r e;qnh ta. mh. no,mon e;conta fu,sei ta. tou/ no,mou poiw/sin( ou-toi no,mon mh. e;contej 

èautoi/j eivsin no,moj\ oi[tinej evndei,knuntai to. e;rgon tou/ no,mou grapto.n evn tai/j kardi,aij auvtw/n( 

summarturou,shj auvtw/n th/j suneidh,sewj kai. metaxu. avllh,lwn tw/n logismw/n kathgorou,ntwn h' 

kai. avpologoume,nwn  

Ak teda národy [pohania], ktoré nemajú zákon, sami od seba konajú to, čo zákon prikazuje, títo, 

i keď nemajú zákon, sami sú sebe zákonom; takí preukazujú, že dielo zákona je napísané v ich 

srdciach, čo dosvedčuje aj ich svedomie, pretože ich myšlienky ich raz obviňujú, inokedy 

obhajujú.  

Táto časť je súčasťou perikopy vymedzenej veršami 12 – 16. Svedomie sa tu dostáva k slovu 

v kontexte problému, ktorý Pavol na tomto mieste rieši, a tým je vzťah Židov a pohanov (Nežidov) 

pred Bohom. Z hľadiska komplexného posudzovania, či zhodnotenia ľudského života, inými slovami 

z hľadiska Božieho súdu to znamená, že Boh nerobí medzi ľuďmi rozdiely. Všetci ľudia budú 

posudzovaní podľa tých istých zásad: podľa toho, či robili dobre alebo zle, inými slovami, všetci budú 

súdení Bohom podľa svojich skutkov.
12

 Zákon (Tóra) sám o sebe nestačí. I keď pohan (Nežid) nemá 

zákon (Tóru), neznamená to, že je úplne bez poznania Božej vôle. Pozná ju do tej miery, že sa nemôže 

                                                
9 1 K 10, 29 dvakrát. 
10

 Pokiaľ ide o používanie pojmov „Židia, židovský (á/é), židovstvo, Izrael, izraelský (á/é)“, rozumieme pod 

pojmom Židia, vrátane príbuzných výrazov všeobecný názov, ktorým sa označuje (zvlášť je tomu tak v Novej 

zmluve) izraelský ľud, či priamo Izrael. Ide teda o príslušníkov Božieho ľudu, tých, ktorí zachovávali vieru 

v Jahveho a pokladali sa za dedičov jeho zasľúbení. Rovnako je tomu aj v prípade pojmov Izrael, či Izraeliti. Oba 

vyjadrujú duchovnú a náboženskú príslušnosť k vyvolenému ľudu. Bližšie k jednotlivým významom týchto 

pojmov pozri: HERIBAN, J. Príručný lexikón biblických vied. 
11 Nová zmluva používa k označeniu „národov“ tieto termíny: dh/moj, evqnoj (ľud v obecnom význame), lao,j 
(jednota politická), glw/ssa (jednota lingvistická) fulh, (jednota kmeňová). V singulári ide o zachovanie 

obecného, neutrálneho významu, zatiaľ čo v pluráli má zväčša presný technický význam prevzatý zo Starej 

zmluvy a označuje národy, ktoré nepoznajú Boha, teda pohanov ako protiklad vyvoleného národa Izraela. Tieto 

časté citácie Starej zmluvy ukazujú, že prvotná kresťanská cirkev videla v účasti národov na spáse splnenie 
mesiášskych proroctiev a kládla preto dôraz na svoju misijnú aktivitu. Pozri: BIETENHARD, H. in NIDNTT  II, 

s. 788 – 805. 
12 DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 95. Dunn sa tu odvoláva na argumentáciu K. R. Snodgrassa, ktorý 

zdôrazňuje, že Pavol tu jasne dáva najavo svoju vieru v súd podľa skutkov (SNODGRASS, K. R. Justification by 

Grace – to the Doers, s. 72 – 93). Pozri tiež zoznam ďalšej relevantnej literatúry, ktorú k danému miestu R 2, 12 

– 16 uvádza James D. G. Dunn na s. 93 – 94. 



FRANTIŠEK ÁBEL 

 126 

vyhovárať, ak robí zle (cf. R 1, 20). Nejde tu, ako správne poznamenáva Anders Nygren, o žiadnu 

teóriu o lex naturae v stoickom zmysle.
13

 Záleží primárne práve na tom, aby človek konal, čo požaduje 

zákon (Tóra), teda to, čo je súčasťou Božej vôle. V človeku sa ozýva svedomie ako objektívny svedok 

jeho myslenia a konania.
14

  

To, že v prostredí, v ktorom Pavol tieto myšlienky sformuloval a adresoval ich kresťanom 

v hlavnom meste Rímskej ríše vôbec nešlo o jednoduchú záležitosť, dokážeme v plnosti porozumieť, 

iba ak si v plnosti uvedomíme vzťah súdobého Izraela voči zákonu (Tóre), vrátane konzekvencií, ktoré 

z tohto zmluvného vzťahu plynú. Preto je dôležité interpretovať predmetný text z R 2, 15 – 16 

v kontexte predošlej časti (R 2, 1 – 11), v rámci ktorej sa Pavol venuje teológii  takzvaného 

„zmluvného nomizmu“ (covenantal nomism). Tento pojem vymedzuje a definuje vzťah Izraela 

voči zákonu (Tóre) ako konzekvenciu na Božiu milosť, ktorá sa prejavila uzatvorením zmluvného 

vzťahu Boha so svojim ľudom ako ničím nepodmienený prejav zvrchovanej Božej vôle a jeho milosti 

voči Izraelu.15  

Musíme si uvedomiť, že Pavlova argumentácia vo vzťahu k zákonu (Tóre) a Božej milosti, kde 

zohráva svoju významnú úlohu práve svedomie, zasahuje do prostredia, v ktorom na strane súdobého 

židovstva zohrával covenantal nomism primárnu funkciu v živote veriaceho človeka – Žida. Tento 

vzťah bol pevne zakorenený v tradícii zaznamenanej v Gn 17, ktorá je konštitučným dokumentom 

vyjadrujúcim centrálnu úlohu obriezky v rámci tohto zmluvného vzťahu. Zmluva, zákon (Tóra), 

židovská etnická identita, obriezka, tvorili vzájomne prepojené kategórie, z ktorých ani jednu nemožno 

vynechať.
16

 Tieto kategórie vytvárali súčasne vymedzujúce znaky, ktoré charakterizovali súdobé 

židovstvo a zároveň určovali „hranice“ zmluvného vzťahu medzi Bohom a Izraelom, vo vnútri ktorých 

sa veriaci udrží iba konaním „skutkov zákona“.
17

  

Pavol práve v tomto prostredí predstavuje zákon a jeho požiadavky ako veličinu, ktorej zásadné 

aspekty sú „napísané v srdci a svedomí“ človeka, ktorý, ak sa nim riadi, koná to isté, čo  zákon (Tóra) 

                                                
13 NYGREN, A. Commentary on Romans, s. 122 – 125. 
14 NYGREN, A. Commentary on Romans, s. 125. 
15 Ide o terminus technicus, ktorým E. P. Sanders pomenoval a súčasne definoval charakter židovstva v období 
Druhého chrámu. Tento pojem v sebe obsahuje dva základné aspekty vzťahu Boha s izraelským národom: Božiu 

iniciatívu založenú na milosti (covenant = zmluva) a odpoveď ľudu na tento akt, ktorou je poslušnosť a vernosť 

voči zákonu – Tóre (nomismus = plnenie zákona). Poslušnosť voči zákonu (Tóre) vyjadruje spôsob, akým si 

príslušník zmluvného vzťahu s Hospodinom, teda Žid udržiava vzťah s Bohom a svoje postavenie v rámci 

zmluvy. Nejde teda primárne o poslušnosť voči zákonu (Tóre) s cieľom vlastným pričinením, konaním, či 

výkonom získať u Boha milosť a priazeň, a tým aj upevniť svoje postavenie v rámci tohto zmluvného vzťahu 

s Hospodinom. Pozri bližšie: SANDERS, E. P. Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of 

Religion, s. 420. K tejto téme pozri tiež: DUNN, J. D. G. The New Perspective whence, what and whither. In 

DUNN, J. D. G. The New Perspective on Paul, s. 5 – 17. 
16 DUNN, J. D. G. What was the Issue between Paul and „Those of the Circumcision“? In DUNN, J. D. G. The 

New Perspective on Paul, s. 163. 
17 Tieto vymedzujúce znaky židovstva v období Druhého chrámu označuje J. D. G. Dunn termínom boundary 

markers, pod ktorým rozumie dodržiavanie zákona, respektíve skutky zákona, medzi ktoré patrí primárne 

obriezka, svätenia sabatu a sviatkov a dodržiavanie kóšerických predpisov (o čistých a nečistých pokrmoch). 

Okrem týchto, patria sem zároveň aj všetky skutky, ktoré sú charakteristické pre židovský spôsob života. Pozri: 

DUNN, J. D. G. The New Perspective whence, what and whither. In DUNN, J. D. G. The New Perspective on 

Paul, s. 8, 11 – 12, 15 – 16. 
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žiada od veriaceho Žida, čím sa vyjadruje jeho univerzálna platnosť, ale súčasne i rovnosť každého 

pred Bohom (R 2, 12 – 16). Svedomie je tu Božím nástrojom, ktorého primárnou funkciou je pôsobiť 

na človeka, a tým mu vnútorne ukazovať smer, ktorým jeho konanie vedie, či už k dobrému alebo 

zlému. Pre Pavla tak nebol primárnym „zmluvný nomizmus“ a vymedzujúce znaky, charakterizujúce 

„ten správny spôsob života“, čoho dôsledkom bolo spoliehanie sa veriaceho, ktorý bol „vo vnútri“ 

tohto zmluvného vzťahu, že má zabezpečenú priazeň u Boha a tým i spásu. Pavol sa prirodzene 

k tomuto postoju dopracoval až pod vplyvom udalosti, ktorá bola pre jeho život zásadná a ktorú 

možno označiť priamo v zmysle jeho vlastnej výpovede v G 1, 15n, za „zjavenie“ (apokalypsis):  

{Ote de. euvdo,khsen Îo` qeo.jÐ o` avfori,saj me evk koili,aj mhtro,j mou kai. kale,saj dia. th/j ca,ritoj 

auvtou/ avpokalu,yai to.n uìo.n auvtou/ evn evmoi,( i[na euvaggeli,zwmai auvto.n evn toi/j e;qnesin( euvqe,wj ouv 

prosaneqe,mhn sarki. kai. ai[mati. 

Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo 

mne svojho Syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom 

a krvou. 

Pavol, zvlášť v časti R 2, 12 – 16 argumentuje adresátom listu dôsledky tejto udalosti, teda svojej 

vlastnej konverzie, v súvislosti s problematikou zákona (Tóry), ktorá sa v tomto liste stáva prvý raz 

súčasťou Pavlovej argumentácie a následne dominuje v celej zvyšnej časti tejto kapitoly.
18

 

Pavol v tejto zásadnej udalosti svojho života pochopil, že Božia milosť sa ponúka človeku, a to 

každému, bez ohľadu na partikulárne aspekty vlastnej náboženskej tradície, a to výhradne 

prostredníctvom viery a dôvery človeka v relevantnosť a bezpodmienečnú platnosť evanjelia. 

Znamená to, že to, čo Boh vykonal v Ježišovi Kristovi – ukrižovaný a vzkriesený Kristus – má 

zásadný dopad na eschatologické udalosti v živote každého jedného človeka (cf. R 1, 16 – 17). Božia 

spravodlivosť (dikaiosu,nh qeou/) – kľúčový termín tohto listu – sa ponúka človeku nie na základe 

samotného zmluvného vzťahu s Bohom (covenantal nomism), ale na základe poslušnosti voči Božej 

vôli obsiahnutej v zákone (Tóre), a to bez akéhokoľvek obmedzenia etnickými hranicami (v. 13 – 

15).
19

 Pavol tu jednoznačne vyjadruje svoju vieru v „súd podľa skutkov“, ako správne poznamenáva 

Snodgrass,
20

 avšak skutky sú dôsledkom Božej milosti, preukázanej ľudstvu Bohom skrze Krista 

a vychádzajú zvnútra človeka, z jeho srdca, teda z jeho mysle a sú preto „kontrolované“ jeho 

svedomím. Inými slovami, Pavol dôrazne varuje pred spoliehaním sa Židov na samotný zmluvný 

vzťah a tým aj na prednosť, získanú na základe ich príslušnosti k vyvolenému Božiemu ľudu. 

Závažnosť tejto argumentácie môžeme pozorovať už v 14. verši, kde Pavol veľmi dôrazne 

vyjadruje dve dôležité skutočnosti. Jednak perspektívu súdobého židovstva, ktoré skutočnosť, že 

„vlastnia“ zákon (Tóru) pokladali za znak zásadnej odlišnosti od ostatných národov, ale súčasne aj 

                                                
18 Samotný pojem no,moj (zákon) sa v tejto kapitole nachádza 19-krát v rámci 16 veršov = 9-krát vo veršoch 12 – 

16, 2-krát sa tu nachádza adverbium avno,mwj (bez zákona). In DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 95. 
19 DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 95. 
20 SNODGRASS, K. R. Justification by Grace – to the Doers, s. 72 – 93. Uvedené podľa DUNN, J. D. G. 

Romans 1 – 8, s. 95. 
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fakt, že takáto odlišnosť neexistuje, pretože pred Bohom zaváži iba spôsob a kvalita života každého 

jedného človeka a jeho konečné posúdenie. Kto teda aj bez zákona (Tóry) koná to, čo tento zákon 

(Tóra) vyžaduje (o[tan ga.r e;qnh ta. mh. no,mon e;conta fu,sei ta. tou/ no,mou poiw/sin), sám si je 

zákonom (ou-toi no,mon mh. e;contej èautoi/j eivsin no,moj). To znamená, že každý človek má rovnakú 

možnosť poznať to, čo je možné o Bohu poznať (cf. 1, 19.21), a tak aj plniť Božiu vôľu a napokon 

mať aj účasť na Božej spravodlivosti a milosti.
21

  

Pavol tu nemá na mysli kresťanov z radov pohanov (Nežidov). Tí konajú to, čo zákon žiada 

prostredníctvom toho, že žijú podľa Ducha (R 8, 4).
22

 Pavol sa na tomto mieste zmieňuje o pohanoch 

(Nežidoch) všeobecne, ako protiklad k židovskému partikularizmu, podobne ako to robí v 1, 19 – 20. 

To prirodzene neznamená, že pohania robia iba dobro, alebo že tu Pavol má na mysli „prirodzený 

zákon“ v stoickom zmysle, vlastný každému. Ide vždy o zákon (Tóru) ako vyjadrenie Božej vôle vo 

vzťahu k človeku. Konanie podľa tohto zákona (Tóry), teda konanie toho, čo zákon žiada, dokonca aj 

keď samotný zákon (Tóra) je neznámy, je možné iba tam, kde sa „to, čo je možné poznať o Bohu“ (1, 

19.21) stáva a je základom správania a konania človeka.
23

 Pavol tu, na rozdiel od časti 1, 18 – 32, 

zdôrazňuje to pozitívne, čo je človeku vlastné. Je to typický spôsob, akým Pavol dokáže 

argumentovať, aby jednoznačne vylúčil akékoľvek námietky proti tejto skutočnosti. Pavlovým 

zámerom na tomto mieste nie je podať systematickú reflexiu o existencii relevantných morálnych 

noriem medzi pohanmi, ale výhradne zdôrazniť, že tento exkluzívne pochopený prejav Božieho 

vyvolenia – zákon (Tóra), je tiež prítomný aj medzi pohanmi, čo vylučuje akékoľvek vychvaľovanie 

sa Židov (3, 27).
24

 

Napokon sa dostávame k záverečnej časti tejto Pavlovej myšlienky, ktorá je obsahom 15. verša. 

Každý človek, o ktorom platí to, čo bolo povedané v predošlej časti preukazuje, priamo dokazuje 

(evndei,knusqai), že „skutok zákona (to. e;rgon tou/ no,mou) je mu vpísaný do srdca“. Táto metafora 

vyjadruje skutočné „ja“ človeka (pozri 8, 27; 1 K 4, 5; 14, 25; 2 K 3, 2 – 3; 5, 12). Charakterizuje ho 

ako racionálnu bytosť s emočným a vôľovým potenciálom (ako je tomu v 2, 29; 6, 17).
25

 Pavol tu 

nemá na mysli „skutky zákona“ (ta. evrga tou/ no,mou), pod ktorými treba rozumieť predovšetkým 

takzvané vymedzovacie znaky židovstva (hlavne obriezka, sabat a sviatky, predpisy o čistom 

a nečistom), ku ktorých zdôrazňovaniu ako prednosti voči iným národom zaujíma negatívny postoj (3, 

20.28; G 2, 16; 3, 2.5.10). Na tieto charakteristické znaky sa totiž reprezentatívne skupiny Židov, 

zvlášť v období Druhého chrámu spoliehali a pokladali ich za prednosť, priamo privilégium voči 

ostatným národom. Pavol používa v tomto slovnom spojení, aj keď pre neho atypicky, singulár (skutok 

                                                
21 Vetná syntax vyžaduje pričleniť slovo fu,sij k druhej časti verša, k slovám ta. tou/ no,mou poiw/sin. Tak DUNN, 

J. D. G. Romans 1 – 8, s. 98. Protichodný názor majú napríklad Cranfield (CRANFIELD, C. E. B. The Epistle to 
the Romans. 2 vols., ICC) a Achtemeier (ACHTEMEIER, P. Romans, 1985). Pozri DUNN, J. D. G. Romans 1 – 

8, s. 98.  
22 K tejto téme pozri bližšie: DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 98, vrátane jednotlivých autorov a ich stanoviská. 
23 Pozri DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 98 – 99. 
24 DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 99. 
25 Pozri DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 100. 
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zákona),  aby tým vyjadril, že v tomto prípade má na mysli niečo pozitívne, čo zodpovedá Božej vôli, 

vyjadrenej v zákone (Tóre). Tým dáva výstižne najavo protiklad medzi „dobrým skutkom“, 

vychádzajúcim „zvnútra“ človeka a vonkajšími, viditeľnými „dobrými skutkami“, ktoré sú 

charakteristickými znakmi partikularity jednej skupiny, či spoločenstva. 

Pavlova argumentácia tu evokuje ešte jeden aspekt židovskej náboženskej tradície. Tým je 

zasľúbenie novej zmluvy, zvestované prorokom Jeremiášom o blížiacom sa čase, keď Boh vloží svoj 

zákon dovnútra svojho ľudu a vpíše im ho do srdca (Jer 31, 33 [LXX 38, 33]). Podobné zasľúbenie 

nachádzame aj u proroka Izaiáša (Iz 51, 7). Pavlovi tu nejde, ako v tejto súvislosti zdôraznil James D. 

G. Dunn, explicitne o kresťanov z pohanstva, aj keď na viacerých miestach svojich listov píše, že 

u kresťanov sa tento prísľub naplnil v dare Ducha (2 K 3, 3.6; cf. R 2, 29; Flp 3, 3).
26

 Pavlovi tu ide 

o širšiu aplikáciu tejto myšlienky. Má na mysli človeka s jeho skutočnou vnútornou závislosťou na 

Bohu, vrátane prirodzeného uvedomenia si záväzku a povinnosti voči Bohu, pričom to všetko 

pochádza priamo z vnútra človeka. Pavol je presvedčený, že k tomuto stavu, k uvedomeniu si jeho 

reálnosti a závažnosti možno dospieť iba prostredníctvom viery v Krista. V Kristovi Boh dokázal, že 

len bezpodmienečná viera a dôvera v Boha a jeho milosť umožnia človeku participovať na Božej 

spravodlivosti a napokon dosiahnuť aj konečnú spásu. Pavol sám sa k tomuto zásadnému poznaniu 

dostal práve týmto spôsobom. Zákon (Tóra) je však stále mierou toho, čo Boh od človeka žiada. Pavol 

vôbec neznižuje jeho význam, pripúšťa však aj existenciu takej formy religiozity medzi pohanmi, 

ktorej konkrétne prejavy sú v skutočnosti v súlade s tým, čo zákon (Tóra) od človeka požaduje. Zákon 

(2, 13 – 15) a evanjelium (2, 16) nie sú vo vzájomnom protiklade, aj keď sa to na prvý pohľad zdá. 

Pavol síce jasne vyjadruje, že zákon (Tóru) nemožno identifikovať výlučne s Izraelom, neznižuje však 

jeho význam. Ide mu o to, aby jednoznačne poukázal na univerzálny rozmer Božieho záujmu 

o človeka, a tým súčasne aj na neplatnosť perspektívy o vlastnej výlučnosti, ktorej sa súdobé židovstvo 

reprezentované ortodoxnými skupinami úporne držalo.
27

 

Pavol pokračuje, že je to svedomie, ktoré túto skutočnosť dosvedčuje (summarturou,shj auvtw/n th/j 

suneidh,sewj). Tu sa už argumentácia, pokiaľ ide o použitú terminológiu, uberá do myšlienkového 

prostredia, ktoré je zásadným spôsobom odlišné od toho židovského reprezentovaného palestínskym 

ortodoxným židovstvom, nie je však cudzia helenistickému židovstvu. Aj to svedčí o Pavlovom úsilí 

vyjadriť sa spôsobom, ktorý presiahne obmedzenia tejto tradičnej židovskej perspektívy. Pavol 

argumentuje, že okrem spomínaného „skutku zákona“ dosvedčuje hlavnú tézu jeho výroku o rovnosti 

ľudí pred Bohom aj svedomie človeka. Aby bolo zrejmé, že svedomie nie je „skutkom zákona“, 

používa tu sloveso summarturei/n (spolu svedčiť; spolu vydať svedectvo).
28

 Svedomie tak tvorí 

                                                
26 Tak J. D. G. Dunn. Opačný názor zastávajú napríklad Mundle, Mattern, Cranfield a ďalší. Bližšie pozri: 

DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 100. V tejto časti vychádzam primárne z komentára J. D. G. Dunna. Pozri: 

DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 100 – 102. 
27 DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 100. 
28 Toto sloveso je v Novej zmluve použité okrem tohto miesta už iba v 8, 16 a 9, 1. Bližšie pozri: SCHNEIDER, 

C. in TDNT IV, s. 508 – 509. 
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v živote a konaní človeka ďalší nástroj, ktorý spolu s konkrétnym konaním svedčí o tom, že aj pohania 

(Nežidia) majú poznanie Božej vôle do tej miery, ktorá je potrebná a od človeka žiadaná zákonom 

(Tórou). 

Napokon, Pavol uzatvára túto vetu tým, že vkladá tretí prvok, ktorý je súčasťou tohto procesu, 

keď človek, ktorý nepatrí k zmluvnému ľudu a nevlastní zákon (Tóru), napriek tomu však má rovnakú 

možnosť konať „skutok zákona“, čiže plniť Božiu vôľu a tým preukázať, že má vo svojom srdci 

vpísaný ten istý zákon (Tóru). Sú to myšlienky, ktoré človeka raz obviňujú, inokedy zase obhajujú 

(kai. metaxu. avllh,lwn tw/n logismw/n kathgorou,ntwn h' kai. avpologoume,nwn). Túto poslednú časť vety 

by sme nemali pokladať za vysvetlenie toho, akým spôsobom svedomie svoju dosvedčujúcu funkciu 

vykonáva. Skôr ide o uvedenie tretieho indikátora spôsobu, akým sa tu hovorí o morálnom vedomí, 

ktoré je evidentné medzi pohanmi (medzi tými, ktorí nepatria k židovstvu).
29

 Obe časti vety sa však 

vzájomne dopĺňajú. Pavol tu zrejme uvažuje o ďalšej vlastnosti, ku ktorej má každý človek 

predpoklady a tou je schopnosť prežívať vnútorný rozpor, pocit viny, či naopak spokojnosť s tým, čo 

koná (cf. 7, 14 – 25), čo je typické pre grécku a helenistickú literatúru daného obdobia, ale rovnako 

vlastné aj židovskému konceptu zápasu medzi dobrým a zlým pudom.
30

 Človek vo svojom najhlbšom 

vnútri je teda konfrontovaný s tým, čo je súčasťou Božej vôle prostredníctvom svojho svedomia 

a myslenia, je schopný uvedomiť si svoju vnútornú rozpoltenosť, vnútorný zápas, ktorému čelí po celý 

svoj život. Táto schopnosť mu však súčasne umožňuje poznať Božiu vôľu, konať podľa zákona 

(Tóry), rozhodovať sa správne, pre Boha, v prospech dobra a života, a to nielen svojho, ale v prospech 

celku, v prospech spoločenstva. Pavol tu stiera vykonštruované, umelé bariéry medzi jednotlivými 

náboženskými skupinami, medzi spoločenstvami, kultúrami a národmi, vytvorené v dôsledku 

nesprávnej interpretácie Božieho záujmu o človeka. Tento proces, v ktorom zohráva významnú 

funkciu práve svedomie, má ekumenický rozmer a to predovšetkým v jeho pôvodnom význame, čo 

prirodzene zahŕňa aj jeho užšie chápanie. Prostredníctvom svojho „najvnútornejšieho ja“ je každému 

umožnené poznať Božiu vôľu a konať ju do tej miery, ktorá je pre jeho život, ako aj pre život ľudstva 

ako celku rozhodujúca. K tomu však potrebuje neustále vedomie bezpodmienečnej závislosti na Bohu, 

potrebuje mať dôveru a pevnú vieru v to, že jedine Boh dokáže a môže túto perspektívu v plnom 

rozsahu naplniť. Evanjelium o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi je toho dôkazom a súčasne 

základom. Z uvedeného plynie:  

 každý človek, celé ľudstvo je v stave vzbury voči Bohu, nachádza sa teda pod Božím 

hnevom (1, 18 – 32). Výnimkou nie je ani ľud zmluvy, teda veriaci Židia, ktorí sú 

súčasťou zmluvného vzťahu s Bohom a ktorým bol daný zákon (Tóra), 

                                                
29 Pavol to dokladá aj samotnou stavbou tejto časti vety – v poradí druhý genitív absolútny. Upozorňuje na to 

Dunn, ktorý zároveň vyjadruje názor, že tu môže ísť o prirodzenú reflexiu na Dt 17, 6 a 19, 15. Pozri: DUNN, J. 

D. G. Romans 1 – 8, s. 102. 
30 Bližšie pozri: DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 102. 
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 každý človek, celé ľudstvo má možnosť poznať o Bohu to, čo je potrebné a súčasne 

najdôležitejšie. Má tak možnosť prostredníctvom poznania Boha konať to, čo je Božou 

vôľou, 

 nielen Židia, ale rovnako aj Nežidia majú zákon (Tóru), respektíve sami sú si týmto 

zákonom (Tórou). Neznamená to, že si vytvárajú nejakú vlastnú normu života, ani že 

majú v sebe akýsi prirodzený morálny zákon. Tento stav,  o ktorom Pavol píše, 

bezprostredne súvisí s možnosťou poznať Boha a tým aj konať Božiu vôľu (1, 19 – 

21a)
31

, prirodzene do takej miery, ktorá bezprostredne súvisí s realizovaním Božej vôle 

a zámeru v tomto svete a v kontexte mandátu, ktorý bol človeku Bohom daný pri 

stvorení. Zákon (Tóra) je preto pre Pavla jediným meradlom toho, čo je správne a čo 

nesprávne, inými slovami, skutky každého človeka, Žida i Nežida sú posudzované týmto 

zákonom (Tórou), 

 to, že aj pohania (Nežidia), ako racionálne uvažujúce bytosti s emočným a vôľovým 

potenciálom sú rovnako schopní konať dobro, to znamená žiť v súlade s Božou vôľou 

vyjadrenou v zákone (Tóre), svedčí o tom, že majú „skutok zákona vpísaný do srdca“. 

Tým je vyjadrený protiklad medzi „dobrým skutkom“, vychádzajúcim „zvnútra“ človeka 

a vonkajšími, viditeľnými „dobrými skutkami“, ktoré sú charakteristickými znakmi 

akejkoľvek partikularity, 

 to všetko dosvedčujú v živote pohana (Nežida) konanie dobra („skutok zákona“ vpísaný 

do srdca), svedomie a myšlienky, inými slovami schopnosť prežívať vnútorný rozpor, 

pocit viny, či naopak spokojnosť s tým, čo koná, 

 tento stav a jeho dôsledky sú pre všetkých ľudí rovnaké, je to potencialita, s ktorou 

človek prichádza na tento svet a ktorú má možnosť využiť nielen pre svoje dobro, ale 

rovnako a zvlášť pre dobro kolektívne. Vyjadruje jednak závislosť na Bohu, ale rovnako 

i slobodu rozhodnúť sa vzdať Bohu chválu tým, že svoj život podriadi Božej vôli, alebo 

naopak, túto možnosť nevyužije. 

Pavol dospel k tomuto presvedčeniu a k uvedomeniu si jeho reálnosti a závažnosti 

prostredníctvom viery v Krista. Evanjelium o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi dokazuje, že 

človek je na Bohu plne závislý. Táto udalosť odhaľuje ľudskú slabosť i hranice jeho možností, zároveň 

však vyjadruje zásadnú skutočnosť, že iba viera a dôvera v Božiu milosť a jeho záujem o človeka mu 

umožnia participovať na Božej spravodlivosti a tak napokon dosiahnuť aj konečnú spásu, pričom tieto 

sa ponúkajú všetkým ľuďom univerzálne, bez akýchkoľvek partikulárnych obmedzení. 

 

 

                                                
31 K tejto dôležitej téme pozri: DUNN, J. D. G. Romans 1 – 8, s. 99. 
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Zhrnutie 

Tento Pavlov opis a interpretácia stavu v akom s nachádza ľudstvo pred Bohom, konkrétne vzťah 

Židov a pohanov (Nežidov) pred Bohom, sa tak stáva charakteristickým a výstižným príkladom toho, 

čo môže a má predstavovať proces spoluformovania svedomia v ekumenickej vízii, pretože súvisí s 

problematikou vedomia dobrého, respektíve zlého konania, kde svedomie plní funkciu vnútorného, 

takpovediac regulačného mechanizmu, ktorý však nie náhodný ani samoúčelný. Svedomie je teda 

z hľadiska teologickej interpretácie akýmsi prirodzeným kontrolným nástrojom v človeku, daným 

samotným Bohom, prostredníctvom ktorého dokáže človek rozlišovať medzi dobrým a zlým a tým aj 

plniť požiadavky zákona (Tóry). Súčasne mu svedomie bráni vyhovárať sa, že nemal možnosť poznať 

objektívnu normu morálnych a etických pravidiel. Prirodzene, tento pohľad je do istej miery 

zjednodušujúci, pretože takáto prirodzená a Bohom vytvorená funkcia svedomia človeka sa vzťahuje 

na zásadné otázky morálky a etiky, nie na všetky detailné rozvedenia zákona (Tóry), s ktorými sa 

človek musí postupne oboznámiť. Napriek tomu však, pre Pavla je funkcia svedomia v živote človeka 

dostatočným argumentom v prospech jeho tézy, že pred Bohom sú si všetci rovní a na všetkých sa 

budú uplatňovať rovnaké kritériá posudzovania ich života. Ani Židia, ani pohania nemajú výhovorky, 

ani jedna skupina nie je znevýhodnená, ani uprednostnená (R 3, 23).  

V tejto zásadnej téze sa Pavol približuje koncepcii svedomia, ako ju spracoval vo svojom 

rozsiahlom diele Filón Alexandrijský, zvlášť pokiaľ ide o univerzálnosť etických princípov, ktoré sú, 

ako už bolo uvedené, okrem iného aj dôsledkom pôsobenia svedomia v živote každého človeka, bez 

ohľadu na jeho rasovú, etnickú, kultúrnu či náboženskú príslušnosť. Svedomie teda vytvára 

prirodzený, a možno povedať aj pozitívny, respektíve konštruktívny tlak zvnútra a pôsobí tým nielen 

na jednotlivca, ale týmto spôsobom kreuje aj kolektívne svedomie spoločnosti, čím ovplyvňuje 

základné spoločenské štruktúry. Pavlov dôraz na etické a morálne princípy, bez ohľadu na to, či 

spoločenstvo, do ktorého je táto zvesť adresovaná má alebo nemá zákon (Tóru) s presne vymedzenými 

pravidlami, ktorých dodržiavanie vedie človeka „tou správnou cestou života“, utvára jednotu 

v rôznosti, pretože práve týmto spôsobom sú si ľudia pred Bohom rovní, a to jednak vo svojej 

zodpovednosti za to, čo konajú, ale rovnako aj v perspektíve dosiahnutia večného života, ktorá sa im 

ponúka vo viere v to, čo Boh v dejinách vykonal a stále koná. Svedomie tak možno právom považovať 

za akýsi spoločný a súčasne základný stavebný prvok pri hľadaní nových možností v procese 

komplexného ozdravovania ľudského spoločenstva. 
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