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Blažej Štrba 
 

SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH – UŽ V KNIHE 
EXODUS1 

Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva  
s ich všeobecným chápaním 

 
Anotácia: Štúdia ponúka pohľad na dve výnimočne dôležité charakteristiky Bo-

ha, podľa Zjavenia v Písme – spravodlivosť a milosrdenstvo. Prvá kapitola predsta-
vuje všeobecné chápanie spojenia spravodlivý Boh v modlitbe a v náuke Cirkvi. 
Druhou, podstatnou časťou príspevku je náhľad do použitia pojmov spravodlivosť 
a milosrdenstvo v Biblii, vychádzajúc predovšetkým zo Starého zákona. Tretia časť 
štúdie predkladá krátko výskyt súvisiacich termínov v Knihe Exodus a poukazuje na 
vzájomnú súhru a súlad dvoch pozitívnych Božích atribútov – spravodlivosti 
a milosrdenstva. Záver poukazuje okrem iného aj na skutočnosť, že antagonistické 
chápanie dvoch vlastností nie je v súlade so Zjavením podľa Písma. 

 
Kľúčové slová: spravodlivý Boh, milosrdný Boh, spravodlivosť, milosrden-

stvo, zľutovanie, vernosť, Rímsky misál, orácie, Katechizmus Katolíckej cirkvi 
slovenské katechizmy, trest, formulka milosti 

 
Jednotný katolícky spevník používam denne a v novembri som si kúpil 

nový, vydaný SSV v r. 2006. Na prvej strane spevník začína Šiestimi hlavný-
mi pravdami. Ak by to čítal neveriaci alebo inoverec, tak sa z nich nedozvie, 
napočudovanie, že náš Boh je milosrdný. Bezpochyby si dá do súvisu nášho 
spravodlivého Boha v prvom rade s trestom. To je zrejmé najmä zo štvrtej 
pravdy: „Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmeňuje a zlých tresce.“2 Kto 
z nás si môže povedať s istotou, že je dobrý? Tak si veru aj ja hneď robím 
spytovanie svedomia. Nie som bez hriechu a rozmýšľam, za čo a koľko bu-
dem trestaný. Nie však o trestoch chcem spolu s čitateľom uvažovať. Podsta-
tou tejto štúdie je pohľad do vyjadrenia našej viery, že náš Boh je spravodlivý.  
                                                

1 Príspevok je prepracovanou verziou prednášky Spravodlivý a milosrdný Boh 
v Knihe Exodus, ktorá bola prezentovaná na celodiecéznych banskobystrických reko-
lekciách 22. októbra 2010, v Badíne a je prístupná na http://www.blazejstrba.eu/ 
?file_id=26 (12.12.2010). Veľmi pekne ďakujem ThLic. Romanovi Sekovi a SLLic. 
Jánovi Dubinovi za lektúru rukopisu a podnetné poznámky. 

2 Jednotný katolícky spevník znotovaný, Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006, 
3. Porov. tiež Aleluja. Svätá omša, modlitby, piesne, Trnava : Dobrá kniha, 72010, 97. 



B. Štrba: Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus [68 – 90] 69

I. SPRAVODLIVÝ BOH V BEŽNOM CHÁPANÍ 
Len čo sa spomenie spravodlivý Boh, neraz sa dáva do súvisu s trestom 

za akúkoľvek spáchanú nespravodlivosť a neprávosť alebo s odmenou za 
dobrý skutok. Ako je to s výrazom „spravodlivý Boh“ v oficiálnej modlit-
be Cirkvi? Po známej poučke o spravodlivom Bohu, ktorý dobrých odme-
ňuje a zlých tresce, pripomeňme si známe kresťanské pravidlo – lex oran-
di lex credendi. Pravidlo zákon modlitby je zákonom viery nám pomôže 
urobiť skúšku správnosti toho, ako je to s obsahom modlitby Cirkvi vo 
veci spravodlivého Boha. Z obsahu modlitby potom prejdeme do obsahu 
náuky Katolíckej cirkvi vo veci Božej spravodlivosti. Nahliadneme do 
Katechizmu Katolíckej cirkvi a kapitolku uzavrieme pozorovaním.  

 
1. SPRAVODLIVÝ BOH V RÍMSKOM MISÁLI 

Výsostnou modlitbou Cirkvi je Eucharistia. Stojí teda zato nahliadnuť 
do použitia slovného spojenia „spravodlivý Boh“ v Rímskom misáli. Aby 
náš výber nebol svojvoľný, nahliadnime do troch typov modlitieb, ktoré sú 
variabilné a tvoria veľkú časť Rímskeho misála: modlitba dňa, nad obet-
nými darmi a po prijímaní. V nich sú oslovenia ako Bože, Otče, Pane, 
a pod. sprevádzané prídavnými menami, ktorými Matka Cirkev oslovuje 
Boha. Tieto orácie sme skúmali3 v celom Adventnom, Vianočnom, Pôstnom, 
                                                

3 Analýza bola robená v slovenskom vydaní misála. Latinský misál, na rozdiel od 
východných liturgií, používa v prezidenciálnych modlitbách vo väčšine prípadov krátku 
a jednoduchú invokáciu Deus alebo Domine alebo Domine Deus noster. Hoci používa aj 
prívlastky omnipotens alebo misericors alebo omnipotens sempiterne a pod., tie sa 
v slovenskom preklade používajú oveľa častejšie ako v latinskom origináli. Rudolf 
Blatnický odôvodňuje logiku slovenského prekladu, ktorá dbala „aj na ducha slovenskej 
reči, v ktorej sa odzrkadľuje citlivá slovenská duša“, najmä keď výraz Deus alebo Domi-
ne bol nahradený dôverným „Otče“ alebo „Bože Otče“ a pod. Pri oslovení „Bože“  
a „Otče“ „slovenskí prekladatelia takmer vždy pridali jeden alebo dva prívlastky, a to 
s oveľa bohatším výberom, ako je to v latinskom texte. A tak okrem doslovného prekla-
du oslovení z latinskej pôvodiny všemohúci Bože, milosrdný Bože a najmä spojenia 
všemohúci a večný Bože, všemohúci a milosrdný Bože... sú v prezidenciálnych modlit-
bách slovenského misála mnohé iné výstižné prívlastky.“ Je tiež zaujímavé a hodnotné, 
že „na rozdiel od latinského textu sa v troch prezidenciálnych modlitbách toho istého 
omšového formulára nikdy neopakuje to isté oslovenie. Táto pestrosť v oslovení Boha 
Otca je jednou z originalít slovenského a... právom ju možno pokladať za typický prejav 
našej slovenskej duchovnosti“. BLATNICKÝ, R.: Sláviť svätú omšu podľa Druhého vati-
kánskeho koncilu, Diakonia 11 (1982) 257 – 317, najmä 307 – 308. Avšak na sviatok  
sv. Filipa a Jakuba je predsa len to isté oslovenie: Dobrotivý Bože. 
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Veľkonočnom období, prirodzene v Cezročnom období a tiež boli skúma-
né aj modlitby všetkých slávností a sviatkov. Výnimočne boli pridané aj 
oslovenia z modlitieb za zosnulých; z jednoduchého dôvodu – vtedy sú 
veriaci vnímavejší ako inokedy a tiež Cirkev dáva prirodzene dôraz na 
prechod z pozemského života do „nebeského“.4 Výsledok tohto prieskumu 
hovorí za všetko.  

Modlitby svätej omše oslovujú Boha najčastejšie ako všemohúci  
(219-krát), dobrotivý (133), milosrdný (131), večný (94) a láskavý (79). 
Dvadsať a menejkrát ho voláme nebeský (20), milostivý (17), nekonečný 
(13) a svätý (12). Ostatných jedenásť oslovení používa Cirkev zriedkavo: 
vznešený (7), nekonečne milosrdný (4), milovaný (4), najláskavejší (3), 
presvätý (2), plný milosrdenstva (1), štedrý (1), velebný (1), veľký (1), 
neviditeľný (1). Prívlastok „spravodlivý“ sa ale v skúmaných modlitbách 
nenachádza ani raz. Výnimočne sme nahliadli do modlitieb omší za roz-
ličné potreby. Tam sa predsa len objavilo oslovenie „spravodlivý Bože“ – 
raz vo formulári č. 22 Za zachovanie mieru a spravodlivosti. Avšak v la-
tinskom misáli stojí v orácii len „Deus.“5 

Tento fakt, že Cirkev, počas jej najdôležitejšej liturgickej modlitby – 
svätej omše, vzýva viac ako 200-krát do roka Boha ako všemohúceho a viac 
ako 350-krát ako dobrotivého, milosrdného, milostivého a láskavého spolu 
a takmer 100-krát ako večného kontrastuje veľmi silno s faktom, že v riad-
nom pravidelnom vzývaní nevolá Boha spravodlivým.6 Táto voľba skôr 
prezrádza, že pojem spravodlivosti má vo všeobecnom chápaní nie veľmi 
pozitívne podfarbenie. Ak by pojem spravodlivý mal pozitívny náboj, bolo 
by podivuhodné, prečo sa v modlitbe nevyskytuje. Pieseň vďaky Spoločná II 
potvrdzuje, že v oficiálnych textoch Rímskeho misála pojem „spravodlivý“ 
je obsahovo veľmi blízko pojmu „trestajúci“: „Lebo vo svojej dobrote si 
stvoril človeka a keď na seba pritiahol tvoj spravodlivý trest, vo svojom 
milosrdenstve si ho vykúpil“. Ak sa teda modlitba Cirkvi dištancuje od  

                                                
4 Hoci chýbajú modlitby z formulárov na spomienky, spoločné omše, omše pri vy-

sluhovaní sviatostí a svätenín, omše za rozličné potreby a votívne omše, tieto formulá-
re sú podstatne menej používané, a teda aj prednášané ako formuláre zo všetkých 
nedieľ, slávností a sviatkov a hlavných období. 

5 K problematike prekladu latinských oslovení porov. BLATNICKÝ, Sláviť svätú 
omšu, 307 – 308. 

6 Aj keď štatistika sa opiera o slovenský misál, ktorý je bohatší na Božie prívlastky 
v osloveniach orácií, kontrast je rovnako badateľný aj v latinskom misáli.  
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vyjadrenia „spravodlivý Boh“, zaiste má nato svoje dôvody. Ako základný 
z nich sa nám javí práve negatívne – a žiaľ nesprávne – chápanie pojmu 
spravodlivý. Ostáva preto výzvou, ako dať do súvisu katechetickú pomôcku 
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce, 
s modlitbou Cirkvi, ktorá ho ani raz nenazve spravodlivým. Nahliadnime 
teda krátko do náuky Cirkvi vo veci spravodlivého Boha. 

 
2. POJEM SPRAVODLIVOSTI V NÁUKE KATECHIZMOV 

a) Katechizmus Katolíckej cirkvi  
Katechizmus Katolíckej cirkvi z r. 1992 (ďalej KKC)7 „podáva organic-

ký a súhrnný výklad katolíckeho učenia“8, a teda už nie je len katechetic-
kou príručkou. Hoci KKC nepoužíva slovné spojenie spravodlivý Boh, 
pojednáva prirodzene o pojme spravodlivosti, tak ľudskej ako Božej. KKC 
používa viackrát termín spravodlivosť. V definícii spravodlivosti, ako 
morálnej čnosti, sa hovorí o „stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, 
čo im patrí“ (č. 1807). Definícia spája rozhodnutie s konaním. Ak je spra-
vodlivosť nasmerovaná k Bohu, tak sa nazýva nábožnosť. Ak je však na-
smerovaná k inému človeku, tak spravodlivosť uspôsobuje človeka na to, 
aby rešpektoval práva každého a aby vnášal do ľudských vzťahov taký 
súlad, ktorý podporuje primeraný postoj (aequitas) k ľuďom a k dobru. 
Tento primeraný postoj podporuje Katechizmus dvomi citátmi z Písma – 
Lv 19, 159 a Kol 4, 1.10 Oba zdôrazňujú priamosť myslenia a správnosť 
aktívneho postoja k blížnemu, v určitých životných extrémnych situáciách 
(súd a situácia majiteľa otrokov). Dokazujú, že spravodlivosť má chrániť 
právo každého človeka bez rozdielu. Zabezpečuje, aby sa chránilo právo 
tak pri súde, v ktorom môže byť bohatý a chudobný, ako aj v prípade 
otroka, ktorý je v situácii útlaku.  

Použitie pojmu spravodlivosť v KKC má pozitívne podfarbenie. Zdôraz-
ňuje sa ním nevyhnutnosť konať spravodlivo správne (väčšinou v zmysle 
distributívnej alebo komutatívnej spravodlivosti) v prospech iných ľudí 

                                                
7 Katechizmus Katolíckej cirkvi, Trnava : SSV, 1998. 
8 Porov. VRAGAŠ, Š. a kol.: Teologický a náboženský slovník. I. diel. A – K, Trna-

va : SSV, 2006, 283. 
9 Lv 19, 15: „Na súde sa nedopúšťaj krivdy! Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zá-

možnému nechytaj stranu! Svojho blížneho súď spravodlivo!“  
10 Kol 4, 1: „Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy 

máte Pána v nebi!“ 
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alebo národov. Ak je človek predmetom spravodlivosti, Katechizmus pod-
čiarkuje náležitosť chrániť človeka a dbať o úctu a ochranu ľudských práv 
jednotlivca alebo aj skupiny. Preto jednou z požiadaviek spravodlivosti je 
napravenie škôd, ktoré boli spôsobené blížnemu (č. 1459). Aktívnym usku-
točňovaním spravodlivosti sa totiž napomáha praktizovanie čností (č. 909). 
Takémuto postoju musí predchádzať obrátenie srdca, ktoré je prvotným 
krokom, aby človek vedel napomáhať ozdravenie spoločnosti – spravodli-
vosťou a dobrom (č. 1888). Preto je spravodlivosť neraz daná do súladu 
s pokojom (č. 2820). Katechizmus charakterizuje dokonca stav človeka pred 
hriechom ako stav „prvotnej spravodlivosti“ (č. 376, 379), pretože sa ním 
dokonale vyjadruje harmónia človeka s Bohom.  

Keď KKC hovorí o Božej spravodlivosti, tak ju dáva do úzkeho súvisu 
s jeho múdrosťou (č. 271). Druhýkrát ju spomína v kontexte posledného 
súdu, keď sa ukáže, že „Božia spravodlivosť víťazí nad všetkými nespra-
vodlivosťami“ a prirovnáva ju k láske, ktorá je silnejšia ako smrť  
(č. 1040). V treťom prípade je daná do súvisu s ťažkým hriechom, ktorý 
„spôsobuje večnú smrť v pekle... Ale hoci môžeme usúdiť, že nejaký čin 
je sám osebe ťažkým previnením, musíme úsudok o ľuďoch ponechať 
Božej spravodlivosti a Božiemu milosrdenstvu“ (č. 1861). Katechizmus 
evidentne nevynechá spravodlivosť, a teda dostáva aj nuansu/y synonyma 
k milosrdenstvu. Nepochybne pozitívne sa hovorí o Božej spravodlivosti, 
ktorej sa ľudia učia od Krista. Ona je istým cieľom pre každého veriaceho 
v Krista (č. 1953). Katechizmus poukazuje na mimoriadne pozitívny výz-
nam spravodlivosti v článku o Milosti a ospravodlivení11, kde spravodli-
vosť „znamená pravdivosť Božej lásky“ (č. 1991 a 1992).  

Je smerodajný fakt, že KKC nedáva nikde do súvisu spravodlivosť 
s trestajúcim Bohom. Keď raz cituje sv. Tomáša Akvinského vo veci ná-
pravy mravného konania za pomoci trestu, je celkom zrejmé, že ide len 
o niektorých ľudí. „Podobne aj v období Nového zákona sú niektorí telesní 
ľudia... (ktorých) treba priviesť k čnostným skutkom strachom pred tres-
tom a niektorými prisľúbeniami“ (č. 1964). Nie je teda pre všetkých rov-
nako platné, že sú vedení k Bohu a ku kresťanskému životu pod strachom 
                                                

11 Pre uvedenie do znamenitej voľby Katechizmu vo veci prekladu „ospravodlive-
nie“ (a nie ospravedlnenie) a do logiky tohto pojmu porov. ĎURICA, J.: Používanie 
lexém ospravedlnenie a ospravodlivenie. In: FARKAŠ, Pavol (zost.): Legislatívne texty 
Biblie II. Bratislava – Nitra: RKCMBF UK – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 
2008, 203 – 207. 
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z trestu. Okrem toho strach podľa sv. Tomáša nepostačuje ani pre nich; 
potrebujú aj pozitívnu motiváciu – prísľub. Ešte raz sa hovorí o treste 
v súvislosti so strachom v kontexte nádeje. No aj v tom prípade je trest len 
druhoradou charakteristikou nádeje, ktorou je „aj obava uraziť Božiu lás-
ku a privolať na seba trest“ (č. 2090).12  

 
b) Slovenské katechizmy 20. storočia  
Náuka KKC (1992) stojí teda v kontraste s poučkou, ktorá je u nás dobre 

známa – Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. 
V našich slovenských katechizmoch sa dá zaznamenať postupné zjednodu-
šovanie vyjadrení pravdy o spravodlivom Bohu.13 Staršie katechizmy boli 
obsiahlejšie a presnejšie vo svojich vyjadreniach. Orientačne nahliadnime 
do tohto zjednodušovania. Malý katechizmus katolíckeho náboženstva 
(1969) začína odpoveď na otázku č. 32 Ako zaobchádza Boh s dobrými 
a ako so zlými? práve známou poučkou „Boh dobrých odmeňuje a zlých 
tresce. Boh je nekonečne spravodlivý“. Katechizmus však vo vysvetlení 
formulácie hovorí o dobre a o zle (hriechoch) a nie o dobrých a zlých ľu-
ďoch.14 Malý katechizmus pre katolícke dietky (1942) na otázku č. 17 Ktoré 
hlavné pravdy máme výslovne vedieť? formuluje odpoveď dnes dobre zná-
mych šiestich hlavných právd. Štvrtá znie: Boh je spravodlivý sudca, ktorý 

                                                
12 Zvýraznenia kurzívou v odseku sú pridané.   
13 Tradícia našich slovenských katechizmov, a teda tiež vo veci spravodlivého Bo-

ha, má svoje korene v Tridentskom katechizme. Katechizmus sa venuje budúcemu 
príchodu Ježiša Krista, ktorý „príde súdiť živých i mŕtvych“ v článku 7. V čísle textu 
93 (článku 7) hovorí o odmene pre dobrých a v čísle textu 94 o odsúdení bezbožných 
– hriešnikov. Na vysvetlenie večného trestu Tridentský katechizmus používa podo-
benstvo o Synovi človeka, ktorý príde súdiť v sláve (nazývané aj Posledný súd; Mt 25, 
31 – 46). Na záver čísla textu sa zopakuje nezvratnosť rozsudku nad bezbožnými 
a zopakuje sa aj dôvod – že neurobili nič dobré pre núdznych. Samotné odôvodnenie 
len vyvracia zjednodušené aplikovania trestu na hriešnikov. Totiž v človeku je popri 
mnohých zlých náklonnostiach a skutkoch aj mnoho dobrého a dobrých skutkov. 
Tridentský katechizmus je predsa len pedagogický. V čísle textu 93 sa hovorí 
o ľahkosti, s akou farár bude môcť učiť o odmene dobrým pri poslednom súde. 
„Ohľadom formy a prirodzenosti súdu, farár to môže ľahko spoznať, či už 
z Danielovho proroctva /Dn 7, 9nn/ alebo z učenia evanjelií /Mt 24, 25; Mk 13/ 
a Apoštola /Rim 2/.“). Preklad vlastný. Porov. Catechismo Tridentino, 
http://catcattolico.altervista.org/CatechismoTridentino.htm (13.12.2010). 

14 Malý katechizmus katolíckeho náboženstva, Trnava : SSV, 1969, 14.  
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sa dobrým odpláca a zlých tresce.15 V tradícii slovenských katechizmov 
zohráva dôležitú úlohu jeden z ich prvých zostavovateľov – Richard Osvald. 
V Praktickej Rukoväti (1908)16 odpovedá na dvoch stranách na otázku č. 25 
Čo činí Boh s dobrými a čo so zlými? Hoci konštatuje, že dobrých odmeňu-
je a zlých tresce, ako kto si zaslúži, nestráca zo zreteľa silne motivačný 
rozmer. Aj keď hovorí o treste, to len preto, aby primäl veriaceho k ľútosti, 
obráteniu. To dosvedčuje hneď ďalšia otázka č. 26 Čo činí Boh s ľútostivým 
hriešnikom?, ktorú rozoberá tiež na takmer dvoch stranách.17 Spomeňme 
ako posledný Katolícky ľudový katechizmus z roku 1907. To je však už pod-
statne obsiahlejšia aj podrobnejšia náuka, podobná teologickým sumám.18 
V časti o vlastnostiach Božích uvádza bod č. 11: „Boh je najvýš spravedli-
vý, t. j. Boh odpláca všetko dobré a trestá všetko zlé.“ Po stručnom vyjadre-
ní Katechizmus podáva náuku formou krátkeho zhrnutia: „Spravedlivosť 
Božia nie je nič iného, ako jeho dobrota. Veď Boh trestá len preto, aby člo-
veka napravil, teda aby ho šťastným učinil. ‚Boh preto je spravedlivý, lebo 
je dobrý‘.“19 Katolícky ľudový katechizmus sa ďalej vo veci trestajúceho 
Boha odvoláva na sv. Augustína. Augustín zdôrazňuje viac fakt, že odplata 
alebo trest sa dostavia (či už tu alebo po smrti). Nezdôrazňuje, že len toto je 
výsostne Božia spravodlivosť; hoci ona garantuje pravdu o odmene a treste. 
Augustín teda neohraničuje spravodlivosť na vlastnosť Boha, ktorá odmeňu-
je alebo trestá. Vyjadrenia katechizmov zo začiatku 20. storočia zreteľne 
dokumentujú, že sa dával dôraz na vysvetľovanie, a teda aj na vysvetľova-
nie vlastností Boha a medzi nimi aj na vlastnosť spravodlivosti. Tá je chá-
paná nielen ako trestajúca, ale aj ako Božia dobrota, ktorá je trpezlivá.  

Stručný náhľad do slovenských katechizmov 20. storočia20 svedčí 
o tom, že s postupom času sa katechizmy zameriavali len na jednoduchšie 

                                                
15 Malý katechizmus pre katolícke dietky, Trnava : SSV, 1942, 18. 
16 OSVALD, R.: Praktická Rukoväť k vysvetleniu Rímsko-katolíckeho Malého Kate-

chizmu. Čiastka prvá. O viere. Druhé, prepracované vydanie, Ružomberok : Kníhtla-
čiarne Karla Salvu, 1908, 38 – 39. 

17 OSVALD, Praktická Rukoväť, 40 – 41. 
18 SPIRAGO, F. – MIŠÍK, Š.: Katolícky ľudový katechizmus, Trnava : SSV, 1907, 

112 – 113. 
19 SPIRAGO – MIŠÍK, Katolícky ľudový katechizmus, 113. 
20 Viac k problematike vývoja katechizmov na Slovensku uvádza KOSTELANSKÝ, 

A: Katechéza o Ježišovi Kristovi v katechizmoch Spišskej diecézy vo svetle Katechiz-
mu Katolíckej cirkvi, Ružomberok : PF KU, 2008, 36 – 39. 
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poučky a vytrácalo sa z nich vysvetľovanie. Zaiste sa očakávalo, že kňazi 
a katechéti budú vysvetľovať aj poučky. Katolícky ľudový katechizmus 
z roku 1907 pojednával o vlastnostiach Boha zmysluplne v nasledovnom 
poradí: 1) večný, 2) všadeprítomný, 3) nezmeniteľný, 4) vševediaci,  
5) múdry, 6) všemohúci, 7) dobrý, 8) zhovievavý, 9) milosrdný, 10) svätý, 
11) spravodlivý, 12) pravdivý a 13) verný. Dá sa odôvodniť, že Malý kate-
chizmus pre katolícke dietky, ktorý vyšiel počas Druhej svetovej vojny 
(1942), musel robiť výber a že zdôraznil v dejinnom kontexte aj Božiu 
spravodlivosť z dôvodu trestu za hriechy a zločiny. Ostáva zaujímavosťou, 
že dnes v 21. storočí medzi hlavnými pravdami, ktoré by bolo treba vedieť 
výslovne, nie sú napr. múdry, dobrý, zhovievavý, milosrdný, verný21; 
vlastnosti Boha nemálo atraktívne pre každého človeka.  

 
3. POZOROVANIE 

Napriek tomu, že ani v oráciách svätých omší nedieľ a slávností sa oslo-
venie spravodlivý Boh nenachádza, je toto slovné spojenie široko známe 
a v mysliach veriacich hlboko zakorenené. Všeobecné chápanie pojmu 
spravodlivosť je neraz dané do protikladu s milosrdenstvom. Možno aj vďa-
ka tomuto sa pri revidovaní Rímskeho misála tvorcovia neodvážili vzývať 
Boha ako spravodlivého. V ostatnom systematickom učení Katolíckej cir-
kvi, podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi z r. 1992, spravodlivosť má vysoko 
pozitívny význam. Dávna pravda je potvrdená – je to čnosť, ktorá chce 
a koná primerané dobro pre iných. Vec všeobecného chápania sa kompliku-
je aj tým, že spravodlivosť sa neraz chápe nielen v jej distributívnom rozme-
re, ale dokonca len v trestajúcom, odplácajúcom rozmere. Tým viac potom 
všeobecné chápanie vlastností Boha – ako spravodlivého a milosrdného – 
vytvára dojem, že tieto dve charakteristiky znamenajú trest a druhá odpuste-
nie. Hoci sú tieto pojmy všeobecne známe, súvis a vzájomné prepojenie 
medzi nimi je a ostáva nemalou ťažkosťou.  

Aj z dôvodu rozsiahlej teologickej témy sa v tejto krátkej štúdii nebude-
me venovať celej problematike spravodlivosti a milosrdenstva. Tému vy-
medzíme len na Knihu Exodus, kde sa po prvýkrát v biblickom kánone pri-
pisujú Bohu atribúty spravodlivého a milosrdného. Cieľom príspevku  
je práve pohliadnuť na obe vlastnosti a vidieť, v akom sú vzťahu podľa  

                                                
21 Katechizmus pre veľkých i malých, Bratislava : LÚČ pre RKC Bučany, 62008, 8, 

len vypíše klasický zoznam Šiestich hlavných právd. Porov. tiež s. 45.  
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biblického pohľadu. Vymedzenie na jednu Knihu napomôže zúžiť pole 
bádania a súčasne prehĺbiť význam pojmov v ich vzájomnej súvislosti. Dru-
hým dôvodom vymedzenia na Knihu Exodus je fakt, že sú v nej opísané 
fundamentálne udalosti pre teológiu vôbec: počiatky vyvolenia národa  
(Ex 1 – 4), vyslobodenie z otroctva (Ex 5 – 15), putovanie po púšti spojené 
s rebéliami (Ex 15 – 18), Desatoro (Ex 20), uzavretie zmluvy na Sinaji  
(Ex 19 – 24). Takáto teológia dodáva mimoriadne dôležitý kontext pre prvý 
spoločný a vážny hriech ľudu (Ex 32 – 34). Bude smerodajná aj pre prvé 
chápanie milosrdného a spravodlivého Boha Izraela. Hoci sa o týchto cha-
rakteristikách Boha dočítame na mnohých iných miestach Písma, Kniha 
Exodus práve skrz spomenuté veľké témy dodá týmto pojmom mimoriadnu 
vážnosť. Takto získaný zmysel výrazov sa stane príznačným aj pre ďalšie 
state Písma.  

 
II. SPRAVODLIVOSŤ A MILOSRDENSTVO V STAROM ZÁKONE 

Pojem spravodlivosť mal mimoriadnu dôležitosť v celom starovekom 
Blízkom východe. Nahliadneme preto najprv do jeho použitia v tomto 
kontexte a následne zameriame pozornosť na jeho použitie v Biblii. 
V tretej časti predstavíme použitie pojmu milosrdenstvo v Starom zákone. 
Záverečná časť poukáže na súvislosti pojmov a ich významov.  

 
1. POJEM SPRAVODLIVOSTI V ŠIRŠOM KONTEXTE 

STAROVEKÉHO BLÍZKEHO VÝCHODU 
Spravodlivosť je vo svete starovekého Blízkeho východu kultúrne 

a nábožensky centrálny pojem. Má veľký význam pre soteriológiu 
v širšom slova zmysle. Zasahuje oblasti práva, etiky, politiky, náboženstva 
a prírody. Termíny, ktoré vo veľkých kultúrach Egypta alebo starovekej 
Mezopotámie zodpovedajú spravodlivosti, sa vzťahujú na celkový kultúr-
ny svet. Zákony a legislatívna stránka sú len okrajovou záležitosťou pojmu 
spravodlivosť. V Egypte bol tento pojem vyjadrený slovom maat, čo bolo 
aj meno bohyne poriadku. V akkádskom jazyku sa vyjadroval slovom kittu 
alebo mišaru. V hebrejskom jazyku je to pojem cedek, resp. cedaka, čo sa 
cez grécky termín dikaiosyné prekladá ako „spravodlivosť“. Tieto pojmy 
vyjadrovali správny poriadok, na základe ktorého povstal svet a ktorý riadi 
svet a bez ktorého by svet vošiel do chaosu. Napr. bohyňa Maat mala za 
cieľ udržiavať poriadok. Bola symbolom múdrosti, ktorá riadi celý vesmír 
a udržovala všetko v harmonickom poriadku.  



B. Štrba: Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus [68 – 90] 77

Konanie ľudí, resp. bohov bolo charakterizované ako spravodlivé vte-
dy, keď bolo v súlade s celkovým univerzálnym poriadkom, resp. so 
zmyslom, ktorý má svet obsiahnutý v sebe samom. Mohli by sme nazvať 
toto konanie ako poriadkumilovné, resp. poriadok-tvoriace. 
 

2. SPRAVODLIVOSŤ – CEDAKA AKO PRINCÍP 
CELKOVÉHO PORIADKU22 

Pojem biblickej spravodlivosti – cedaka – patrí do pojmov z kategórie 
vzťahov. Inými slovami cedaka spája jej sled, postup s vykonaným skut-
kom. Cedaka, teda konanie, ktoré tvorí harmóniu, poriadok, spája ľudí 
navzájom a spája aj Boha s ľuďmi. Dokonca cedaka spája človeka s príro-
dou. Rôznorodý kontext použitia cedaka združuje rôznorodé prejavy sveta 
v zmysluplný vesmírny poriadok. Preto akékoľvek narušenie ľudského 
poriadku narušuje aj samotný vesmír. Vyjadruje to Ž 82, 5, ktorý pranieru-
je nespravodlivé konanie, keď dodáva: „Nemajú múdrosti ani rozumu, 
tápu v temnotách; hýbu sa všetky základy zeme.“  

Pre lepšie pochopenie biblickej spravodlivosti si ju predstavíme v sú-
vislosti s jej hlavnými vykonávateľmi – Bohom a pozemským konateľom 
– kráľom. Spomenieme niektoré kľúčové texty tak zo Starého ako aj 
z Nového zákona.  

 
a) Božia cedaka – spravodlivý Boh 
Spravodlivosť úzko súvisí s múdrosťou; u Boha je to to isté ako stvori-

teľský plán a poriadok (porov. Prís 8, 8. 20). Preto spravodlivosť, resp. 
múdrosť Boha, je prvým garantom toho poriadku. Stvorenie samo nedokáže 
obnoviť poriadok.23 Takáto tvorivá spravodlivosť je jeden z najvýznamnejších 

                                                
22 Pre vynikajúci podrobný náhľad do problematiky tohto pojmu porov. JOHNSON, 

B.: sādaq, TDOT XII (2003), 239 – 264. Porov. tiež DESCAMPS, A.: Spravodlivosť. In: 
LÉON-DEFOUR, X. (ed.): Slovník biblickej teológie, Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 
1990, 1201 – 1212, alebo novší v češtine: PAYNE, J.B.: Spravedlnost. In: DOUGLAS, 
J.D. (ed.): Nový biblický slovník, Praha : Návrat domů, 962 – 965. 

23 Porov. KÜGLER, J.: Gerechtigkeit. In: BERLEKUNG, A. – FREVEL, Ch. (Hrsg.): 
Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament, Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006, 211. V slovenskej teologickej terminológii 
prevláda chápanie pojmu v morálnom zmysle (porov. VRAGAŠ, Š. a kol.: Teologický 
a náboženský slovník. II. diel. L – Ž, Trnava : SSV, 2008, 284 – 285), čo pravdepo-
dobne reflektuje definíciu pojmu, ktorú mu pripisuje KKC v č. 1087. KKC však  
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Božích atribútov. Ňou faraón pomenuje Boha Izraela ako „spravodlivého 
PÁNA“ vo chvíli, keď vie, že jeho vlastné otrocké panovanie spôsobuje 
neporiadok – je hriešne (Ex 9, 27). Najmä v Knihe žalmov sa veľakrát spo-
mína Božia spravodlivosť ako základ jeho vlády. Ako príklad môže poslúžiť 
Ž 89, 15: „Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosť a pravda 
kráčajú pred tvojou tvárou“, alebo Ž 97, 2: „Vôkol neho oblaky a mrákavy, 
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.“ 

V tomto kontexte treba chápať aj dôležité pojmy ako súd a záchrana. 
Nie sú vo vzájomnom protiklade, ale ako dva úzko súvisiace prejavy Bo-
žej spravodlivosti. Preto Božia spravodlivosť znamená alebo zabezpečuje 
neraz záchranu pre Izrael ako národ alebo pre Izraelitu ako jednotlivca. 
Žalm 31 hovorí: „vysloboď ma, veď si spravodlivý“ (doslovne „v tvojej 
spravodlivosti ma vysloboď“; v. 2). Aj Žalm 51 dáva do súvisu spravodli-
vosť a záchranu. Žalmista uznáva svoju vinu. Je si vedomý svojej neprá-
vosti a dúfa v Božiu spravodlivosť. Ona ho zachraňuje: „Bože, Boh mojej 
spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spra-
vodlivosťou“ (v. 16). Mnohé texty, ktoré vidia PÁNA ako spravodlivého, 
hovoria práve o záchrane viacerých ľudí. Napr. Ž 11, 7: „Lebo Pán je spra- 
vodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár.“ Ž 103, 6 dá zasa 
zachraňujúcu spravodlivosť do súvisu aj s právom: „Pán koná spravodlivo 
a prisudzuje právo všetkým utláčaným.“24 

PÁNOV súd (mišpat) nie je to isté ako nestranné a objektívne posudzo-
vanie dobrého a zlého, ale je to skôr zakročenie proti zlému v prospech na-
stolenia Božieho poriadku. PÁNOV súd nie je podobný dnešným súdnym 
konaniam, ktorých cieľom je obhájiť nevinného a potrestať previnilca. 
PÁNOV súd je výrazne osobným prejavom Boha a jeho cieľom je napraviť 
poruchy životodarného poriadku, ktoré spôsobili ľudia. PÁNOV súd za-
chraňuje tých, ktorí sú ohrození vzniknutým neporiadkom. Preto u PÁNA 
majú chudobní, siroty, núdzni mimoriadnu prednosť. Ž 82, 3 – 4: „Prisúďte 
právo bedárom a sirotám, robte25 spravodlivosť poníženým a chudobným.“  

                                                
v č. 271 dáva Božiu spravodlivosť do súvisu s Božou múdrosťou, a tak ju dáva do 
úzkeho súvisu so všemohúcim Bohom. 

24 Iz 45, 24: „,Len v Pánovi,’ povedia o mne, ,je moja spravodlivosť a moc.’ 
K nemu prídu, a to zahanbení, všetci; čo proti nemu blčali.“ 

25 V preklade SSV je „vymáhajte spravodlivosť“; hebr. sloveso hacdíkú (koreň cdk 
vo forme hifil) znamená skôr „konajte spravodlivosť.“ 
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Spomínaní ubiedení ľudia musia byť zachránení z rúk hriešnikov, ktorí 
zasa na druhej strane svojím správaním spochybňujú celkový svetový 
poriadok. Jeremiáš potvrdzuje ich škodiacu prítomnosť a keď hovorí 
o spravodlivom PÁNOVI, vyčíta mu ich úspech: „Spravodlivý si, PANE, 
keď sa súdim s tebou, jednako chcem s tebou hovoriť o práve: Prečo sa 
darí ceste zločincov, v pokoji si žijú všetci odbojníci?“ (Jer 12, 1). Že 
PÁN je spravodlivý neznamená, že okamžite trestá previnilcov. Jeho po-
malosť je prejavom jeho spravodlivosti, ktorej jediným cieľom je nastoliť 
životodarný poriadok. Boh so svojou spravodlivosťou chce dosiahnuť 
záchranu: „PÁN oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju 
spravodlivosť“ (Ž 98, 2). 

 
b) Kráľova cedaka  
Kráľ koná ako zástupca a prostredník Božej spravodlivosti. Je ustano-

vený, aby „vysluhoval právo a spravodlivosť“ (1 Kr 10, 9). Preto je jeho 
úlohou postarať sa predovšetkým o chudobných a utláčaných (Ž 72, 4.  
12 – 13; Prís 31, 8 – 9). Vo chvíli, keď kráľ alebo jeho úradníci pozabudnú 
na chudobných, rozpaľuje sa Boží hnev. Dosvedčujú to prorocké texty  
(Iz 1, 17 – 2726) ako napr. Jer 22, 15: „Či si kráľom, aby si sa chvastal 
cédrami? Či tvoj otec nejedol a nepil? Ale vykonával právo a spra-
vodlivosť, a preto mu bolo dobre.“ Dokonca v neskoršej deuteronomistic-
kej teológii je takéto zanedbanie hlavným dôvodom nešťastia krajiny – 
exilu.27  

V poexilovej literatúre, v období, keď už v Judsku nie je kráľ, preberá 
kráľovskú úlohu spravodlivosti personifikovaná Múdrosť, ktorá sa v neskor-
šom období pripisovala stále viac prisľúbenému Pomazanému – očakáva-
nému Mesiášovi. Preto, ako hovorí Izaiáš, jeho „vláda bude veľká a pokoj 
bude bez konca... nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom 
a spravodlivosťou odteraz až naveky“ (9, 6). U toho, na ktorom spočinie 
Duch PÁNOV, „bude spravodlivosť opaskom jeho bedier“ (11, 5).  

                                                
26 Iz 1, 17. 23: „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, 

vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu! ...Tvoje kniežatá – hľa, vzbúrenci a spoločníci 
zlodejov, každý má rád dary, ženie sa za odmenami, sirote k právu nepomôžu a žaloba 
vdovy k nim nedôjde.“ 

27 Porov. KÜGLER, J.: Gerechtigkeit. In: BERLEKUNG, A. – FREVEL, Ch. (Hrsg.): 
Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament, Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006, 211. 
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Izaiáš vidí jedine v takomto kraľovaní záchranu – spoločenský poria-
dok a harmóniu, istotu a pokoj: „účinkom spravodlivosti28 bude pokoj 
a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy“ (32, 17). Podľa mesiášskeho 
Ž 72, 15 – 16 vláda takéhoto kráľa bude požehnaním aj pre prírodu:  
„... stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. Na zemi 
bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie bude ako 
Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.“ Kniha prísloví hovorí, že „je 
ohavnosťou, aby králi konali bezbožne, lebo spravodlivosťou sa upevňuje 
trón“ (16, 12). Múdremu kráľovi Šalamúnovi sú pripísané aj slová „konať 
spravodlivosť a právo29 sa páči PÁNOVI väčšmi ako obeta“ (Prís 21, 3). 

 
c) Príklady niekoľkých spravodlivých z Biblie 
Na úrovni veriaceho Izraelitu je každý jednotlivec povinný zabezpečo-

vať stav spravodlivosti, a to buď uvedomelým správaním v spoločenstve, 
alebo nenarušovaním stavu spravodlivosti cez asociálne správanie. To, čo 
bolo správne v tomto ohľade, sa líši trochu od nášho dnešného chápania. 
Napr. Tamara, tým že sa ponúkne ako prostitútka, dosiahne cez svojho 
svokra Júdu dodržanie starovekej tradície levirátu.30 Júda preto uzatvorí, 
že „ona je spravodlivejšia odo mňa“ (Gn 38, 26). Aj Fínesova vražda  
uctievača Baála sa mu počítala za spravodlivosť (Ž 106, 30 – 31)31.  

Spomeňme len niekoľko z mnohých príkladov, ktoré odkrývajú hlbší 
význam termínu cedaka, resp. prídavné meno cadík „spravodlivý“.  
Najznámejší je nám bezpochyby Abrahám, ktorý „veril32, a to sa mu  

                                                
28 Preklad SSV má „účinkom pravdy“, ale Septuaginta diakaiosyné a Vulgáta iustitia.   
29 Preklad SSV „Pestovať statočnosť a rozvahu“ čiastočne reflektuje Vulgátu: fa-

cere misericordiam et iudicium.  
30 DUBOVSKÝ, P. (ed.): Genezis, KSZ 1, Trnava : Dobrá Kniha, 2008, 680. 
31 Ž 106, 30 – 31: „Ale povstal Fínes, vykonal rozsudok a pohroma prestala. To sa 

mu pripočítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie naveky.“ Je zvláštne, že 
v preklade SSV stojí výraz „k dobru“ namiesto „za spravodlivosť“. Dá sa to však 
pochopiť, ak pripustíme, že prekladatelia mali na mysli dnešný pojem spravodlivosti, 
ktorý nesúhlasí s biblickým pojmom. Vražda sa totiž objektívne nepočíta za spravod-
livé konanie. Voľba prekladateľov preložiť cedaka ako „dobro“ len potvrdzuje, aké je 
bežné chápanie tohto pojmu.  

32 V hebrejskej pôvodine syntaktická forma veqatal slovesa ’mn (v forme hifil) vy-
jadruje nedokonavý vid, t. j. „veril“, a nie, ako sa často prekladá dokonavým vidom, 
„uveril“. Aj nový komentár DUBOVSKÝ (ed.): Genezis, 379 – 381 prehliada tento 
dôležitý detail.  
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pripočítalo za spravodlivosť“ (Gn 15, 6). No treba spomenúť aj Noema, 
ktorý je prvý v Písme nazvaný „spravodlivý“, a to práve preto, že sa ne-
správa ako skazené pokolenie (Gn 6, 5 – 9). Aj iné rozprávanie o Sodome 
a Gomore nám pekne ilustruje, že spravodliví sú tí, ktorí nie sú zvrátení, 
resp. nie sú hriešnici. Abrahámova otázka „Zahubíš azda spravodlivého 
spolu s bezbožným?“ (Gn 18, 23) dáva zmysel len vtedy, ak sa pod spra-
vodlivými rozumejú tí, čo konajú správne (ako Noe), veria v Boha (ako 
Abrahám) a nežijú v neustálom hriechu (ako bezbožní).  

Spravodliví sú teda tí, ktorí veria Bohu, konajú správne, snažia sa 
o zachovávanie mravného poriadku; dištancujú sa od hriechu a neporiad-
ku. Ba čo viac, spravodliví sa snažia o to, aby medzi nimi v spoločnosti 
neboli chudáci. Túto novú stránku spravodlivého jedinečne rozvíja Eze-
chiel v 18, 5 – 10:  

5 Ak bude niekto spravodlivý, bude konať podľa práva a spravodlivo: 6 na 
vrchoch nebude jesť a oči si nepozdvihne k modlám Izraelovho domu, 
manželku svojho blížneho nepoškvrní a k nečistej žene sa nepriblíži, 7 ni-
koho nezarmucuje, dlžníkovi vráti záloh, cudzí majetok si neprisvojí, zo 
svojho chleba dá hladnému a nahého zaodeje rúchom, 8 nepožičiava na 
úžeru a neberie viac, od zločinu si odťahuje ruku a spravodlivo rozsudzu-
je medzi stránkami, 9 chodí podľa mojich prikázaní a zachováva moje 
rozsudky, takže koná správne: ten je spravodlivý, žiť, áno žiť bude, hovo-
rí Pán, Boh.33 
 
Spomeňme ešte aspoň jednu, a to najmladšiu knihu Starého zákona – 

Knihu múdrosti. Napísaná v 1. storočí pred Kristom je však prvá, ktorá 
predkladá nádej na večný život nie ako logický dôsledok existencie pla-
tónskej duše, ale ako Boží dar pre spravodlivých. Najmä v prvej časti kni-
hy (Múdr 1, 1–5, 13) kontrast medzi hriešnymi a spravodlivými vyzdvihu-
je a motivuje veriacich žiť spravodlivým životom – lebo „spravodlivosť 
neokúsi smrť“ (1, 15). „Duše spravodlivých sú však v Božích rukách 
a muka smrti sa ich nedotkne. Spravodlivý človek „i keď mrie predčasne, 
bude na pokoji“ (4, 27). Svätopisec tvrdí, že „spravodliví žijú naveky“  
(5, 15). 

Mnoho novozákonných textov nám potvrdí, že spravodlivý je taký člo-
vek, ktorý je veriaci a bezúhonný (Zachariáš a Alžbeta /Lk 1, 6/, Simeon 
/2, 25/), koná veľkoryso, správne a v prospech záchrany iného, hoci na to 

                                                
33 Zdôraznenie (kurzíva) je pridané. 
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môže aj doplatiť. Aj Jozef, ženích Panny Márie, keďže „bol človek spra-
vodlivý“ (Mt 1, 19), hľadal záchranu svojej nevesty – chcel ju potajomky 
prepustiť.34 V Ježišovom učení dostáva spravodlivosť primát v súvislosti 
s nebeským kráľovstvom: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). Keď Ježiš chce 
vyzdvihnúť, aká nesmierna je radosť nad obrátením hriešnika, tak ju po-
rovná s inou radosťou, a nie so smútkom: „v nebi je väčšia radosť nad 
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi 
spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 15, 7). Spravodliví konajú 
veľkodušne a v poslednom Ježišovom podobenstve sú to práve spravodli-
ví, ktorí vojdú do večného života. „Vtedy mu spravodliví povedia: ‘Pane, 
a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali 
sme ti piť?...’ A spravodliví vojdú do večného života“ (Mt 25, 37. 46). 
Spravodlivý je teda človek verný Božiemu zákonu, súcitný s ľuďmi, ktorý 
pomáha núdznym.  

Aj niekoľko iných príkladov z Nového zákona podporí vyššie spome-
nuté, už azda trochu špecifickejšie chápanie pojmu spravodlivý. Aj sudca 
z evanjelia (Lk 18, 1 – 8) bol nespravodlivý preto, že nechcel pomôcť vdo-
ve, ktorej podľa PÁNOVHO zákona mal povinnosť pomôcť (porov. Dt 24,  
17 – 22, najmä v. 17 – 18). Sudca, ktorý pohŕda ľuďmi a nebojí sa Boha, je 
príklad takmer oceľovej neoblomnosti. Práve preto, ak sa nespravodlivý 
sudca vedel zmeniť a ubrániť tú vdovu, aká nesmierne veľká musí byť 
spravodlivosť Boha! On jediný je neustále spravodlivý, preto sa zastane 
tých, čo k nemu volajú; on obnoví narušený poriadok. Dokonca, presnej-
šie, rímsky stotník v Lukášovom evanjeliu vypovie o Ježišovi nie to, že to 
bol Boží syn (podľa Mk 15, 39), ale „že tento človek bol naozaj spravodli-
vý“ (Lk 23, 47). V Lukášovej terminológii spravodlivý je nábožný, veľko-
rysý a dobročinný ako vidno z príkladu Jozefa Arimatejského (23, 50). 
Z kontextu Lukášových pašií je tiež zrejmé, že o Ježišovi ako o nevinnom 
hovoril už kajúci lotor (23, 41). Preto v stotníkových slovách možno čítať 
plnší zmysel (sensus plenior) v tom, že Ježiš ako spravodlivý obnovil pô-
vodný životodarný poriadok milosťou – tým, že daroval seba samého. 
                                                

34 Mojžišov zákon v určitých prípadoch dovoľoval prepustiť manželku (Dt 24, 3). 
Okrem toho delikt cudzoložstva bol trestaný kameňovaním (Dt 22, 20 – 21). Keďže 
Jozef bol spravodlivý, chcel uchrániť Máriu od kameňovania. Priepustným listom 
potajomky, teda bez udania dôvodu, by jej bol umožnil vziať si eventuálneho otca 
budúceho dieťaťa.  



B. Štrba: Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus [68 – 90] 83

V ňom sa uskutočnil súd záchrany pre nastolenie spravodlivosti (porov.  
Jn 5, 30).  

Ježiš koná v dôležitých chvíľach aj z vnútorného pohnutia. Z toho, že 
mu „bolo ľúto“ (splanchnizomai), totiž z jeho pohnutého vnútra, si povolal 
apoštolov (Mt 9, 36–10, 15), uzdravoval ľudí (14, 14) a dokonca aj vzkrie-
sil syna naimskej vdovy (Lk 7, 13). Práve tento rozmer plnohodnotnej 
citlivosti, aký má žena v lone, iniciuje a odkrýva Ježišovo božské konanie, 
ktoré sa dáva do súvisu s milosrdenstvom. Ježiš vteľuje aj druhý rozmer 
starozákonného milosrdenstva, ktorý je viac mužský, a to – pevnosť, ver-
nosť. Jeden zo základných atribútov Boha Ježiša Krista je to, že je verný 
(porov. 1 Kor 10, 13; 1 Sol 5, 24). A preto, že bol verný, lebo on „seba 
samého zaprieť nemôže“ (2 Tim 2, 13), dovŕšil dielo záchrany celého ľud-
stva – vydal seba, on jediný Verný. Vydal seba, aby zrealizoval Božiu 
spravodlivosť, aby nastolil človekom a hriechom zrušený poriadok. On 
sám sa stal spravodlivým najvznešenejšieho rázu. Keďže je „verný a spra-
vodlivý“, ak vyznávame svoje hriechy, odpúšťa a očistí nás od každej 
neprávosti (1 Jn 1, 9; porov. Zjv 1, 5). Ako posledný citát v tomto struč-
nom pohľade na texty o Božej spravodlivosti uveďme Pavlov výrok 
z Listu Rimanom (3, 25 – 26): 

25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostred-
níctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehlia-
dal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase 
ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravodlivuje35 
toho, kto verí v Ježiša. 
 
Spravodlivosť Božia sa teda plne zjavila na dreve kríža, keď ten, čo je 

dokonale spravodlivý, uspôsobuje aj iných, aby sa vierou práve v neho 
mohli stať spravodlivými. Aké veľké šťastie spočíva v Ježišovom blaho-
slavenstve o tých, čo sú „lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú 
nasýtení“ (Mt 5, 6). Každý, kto sa snaží kráčať cestou spravodlivého po 
obnovení poriadku, už vtedy sa sýti takouto spravodlivosťou.  

 

                                                
35 Na základe uznania teologickej správnosti slovesa „ospravodliviť“ aj v KKC, 

poopravujeme preklad SSV, v ktorom je „ospravedlňuje“. Pre podobný preklad porov. 
Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Pracovné vydanie, 
Trnava : Dobrá kniha, 2008. 
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3. MILOSRDENSTVO V STAROM ZÁKONE – RECHEM 
A CHESED36 

Druhým pojmom nášho uvažovania je milosrdný Boh. Milosrdenstvo 
patrí k hlavným teologickým pojmom celého Svätého písma, a to z jedno-
duchého dôvodu: jeho konateľom je tak Boh, ako aj človek, a ono je po-
sledným odôvodnením etického konania človeka. Z dôvodu svojho milo-
srdenstva sa Boh zaoberá človekom a zaoberá sa ním milosrdne. Človek 
odpovedá na to tak, že zo svojej skúsenosti s Božím milosrdenstvom koná 
takým istým spôsobom s ostatnými ľuďmi.  

V Starom zákone opisujú milosrdenstvo predovšetkým dve hebrejské 
slová: rechem a chesed.37 Tieto dva termíny ale treba rozlíšiť v ich nuan-
sách. Tým lepšie vidno ich vlastné charakteristiky.  
 

a) Rechem – vnútornosti, maternica38  
Rechem znamená vnútornosti, presnejšie maternica. Jeremiáš sa sťažu-

je: „Prečože som vyšiel z lona (rechem) vidieť bolesť...“ (Jer 20, 17 – 18). 
Avšak len keď sa tento termín používa pre PÁNA, Boha Izraela, a to 
v množnom čísle rachamim, sa prekladá ako „zľutovanie“ alebo „milosr-
denstvo“. Ž 119, 77: „Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie (rachamécha) 
a budem žiť“; Ž 25, 6 používa obidva naše termíny; rechem ako prvý: 
„Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie (rachamécha) a na svoje milosr-
denstvo (chasadécha), ktoré trvá od vekov.“ V Ž 40, 12 sú slová preložené 
trochu ináč „Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo (rachamé-
cha), tvoja milosť (chasdecha) a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.“ 
V každom prípade rechem vyjadruje vhodne dva rozmery Božieho zľuto-
vania. Prvým rozmerom je to, že je maximálne vnímavé (akoby vychádza-
lo z citlivého vnútra Boha), a druhým je to, že prináša život, oživenie, 
(vychádza akoby z maternice).  

Hoci sú rechem a chesed významovo blízke, predsa chesed má iný odtie-
nok ako rechem. Rechem, „maternica“, je čosi veľmi jemné a charakteristické 
                                                

36 KAMPLING, R.: Barmherzigkeit. In: BERLEKUNG, A. – FREVEL, Ch. (Hrsg.): 
Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament, Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006, 106 – 108. 

37 Vo vydaní Písma SSV je množstvo nezrovnalostí v preklade týchto a príbuzných 
termínov, a to trochu sťažuje možnosť preniknúť hlbšie do významu vyjadrení v tomto 
preklade. Ako vždy, pri eventuálnych biblických citátoch sa opierame o text pôvodiny.  

38 Pre kompletný rozbor porov. DAHMEN, U.: rhm, in TDOT XIII (2004), 437 – 454. 
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práve vysokou citlivosťou. Je to sídlo života človeka. Chesed je naproti 
tomu čosi pevné, nehybné, stabilné a trváce. 
 

b) Chesed – vernosť, lojálnosť, žičlivosť 
Chesed znamená čosi ako priazeň, milosť, dobrá vôľa, pevná žičlivosť, 

vzájomná lojálnosť a azda najlepšie vernosť.39 No vo väčšine prípadov sa 
prekladá ako milosrdenstvo, čo však vytvára zmätok (alebo prinajmenšom 
degradujúcu zameniteľnosť) v chápaní týchto pojmov. Uveďme pár prí-
kladov, v ktorých preklad priazeň alebo vernosť vyjadrujú zmysel textu 
vhodnejšie. Ž 136, v ktorom sa 26-krát opakuje refrén „lebo jeho milosr-
denstvo je večné“. Začína sa slávnostne: „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, 
lebo jeho milosrdenstvo je večné“ (v. 1). Ale niektoré verše dávajú  
čudný zmysel: „On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je 
večné. A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné“  
(v. 17 – 18). Stačí, ak si tam prítomné chesed nahradíme (lojálnou) vernos-
ťou, a je celkom pochopiteľné, že sa Izraeliti tešili z ich Boha, práve pre 
jeho vernosť voči nim samým. „On pobil význačných kráľov, lebo jeho 
vernosť (voči nám) je večná.“ Ako ďalší príklad poslúži známy Ž 50. Je 
vhodným dokladom, aby vyniklo chesed ako Božia vernosť a rechem ako 
Božia citlivosť, resp. súcitnosť s ľutujúcim hriešnikom. Základom Božie-
ho zmilovania je predovšetkým jeho vernosť sebe a tomu, že chce život 
človeka. Preto sa žalmista odváži hneď v úvode apelovať na dva atribúty: 
„Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoju vernosť (chesed) a pre svoje veľké 
zľutovanie (rechem) znič moju neprávosť“ (v. 1). Aj prorok Ozeáš apeluje 
na zachovávanie vernosti zo strany Izraela. Oznamuje PÁNOVO slovo 
o tom, že chesed Izraela je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá sa pominie za 
rána (6, 4). PÁN tým vyjadruje, že nevernosť je typická pre Izrael, a preto 
jeho obety nemajú zmysel. On očakáva zo strany Izraela predovšetkým 
vernosť: „vernosť (chesed) chcem a nie obetu“ (6, 6). 

 
4. SÚVISLOSTI VYJADRENÉ OBRAZNE 

Pokúsme sa pomocou dnešných obrazov ilustrovať v hrubých rysoch sú-
vis medzi našimi tromi pojmami. Spravodlivosť je projekt a jeho realizácia 
súčasne. Je to činorodý postoj, ktorého konečný cieľ sa prejavuje v dosiahnutí 

                                                
39 Porov. KOEHLER, L. – BAUMGARTNER, W.: Lexicon in Veteris Testamenti Lib-

ros, Leiden : E.J. Brill, 1985, 318. 
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harmónie medzi ľuďmi navzájom a tiež medzi ľuďmi a Bohom. Spravodli-
vosť ako pojem by sme mohli chápať ako dynamický projekt, ktorý tvorí 
svet a počas tvorby opravuje chyby, ktoré jeho uskutočňovatelia urobia. Tú 
časť práce na projekte, ktorá opravuje chyby a čiastkové nepresnosti či ne-
dokonalosti, nazvime milosrdenstvo. Milosrdenstvo je teda jeden 
z konkrétnych a nevyhnutných prejavov Božej spravodlivosti. Inými slova-
mi, milosrdenstvom Boh obnovuje narušený poriadok a nastoľuje harmóniu 
vzťahov, aby sa stvoriteľský plán večného poriadku vo svete stále viac pri-
bližoval k svojmu záverečnému naplneniu. No a čo sa týka dvoch pojmov 
rechem a chesed, rechem je iniciačný moment pri oprave chyby, resp. zly-
hania. Pokiaľ ostaneme pri biblických obrazoch, tak rechem je emotívne 
prežívanie, ale aj následné rozhodnutie konať. Je podobné ženskému rozme-
ru citlivého prežívania skutočnosti. Chesed je zasa dôslednosť vo vykonaní 
tohto rozhodnutia. Slovníkom biblickým, chesed je vernosť, ktorá trvá 
a nevyprchá s časom. Je teda energiou, ktorá pomôže milosrdenstvu pri 
realizácii celkovej spravodlivosti.  

Spravodlivosť (cedaka) je ako Boží projekt, ktorý je správny a dobrý 
a ktorý sa súčasne aj realizuje. Ak nastávajú nejaké problémy, tak zá-
chranný spôsob jeho realizácie, resp. opravovania projektu sa deje cez 
milosrdenstvo; presnejšie za pomoci empatického vnímania (rechem) 
a verného konania (chesed). 

 
III. POUŽITIE V KNIHE EXODUS 

V Knihe Exodus je niekoľko miest, kde sa nachádzajú naše termíny 
cedaka, resp. cadík, rechem a chesed. O spravodlivom sa píše trikrát, ale 
len raz (9, 27) sa to vzťahuje na PÁNA, Boha Izraela.40 Korene slov 
chesed a rechem sa vyskytujú vedno len vo formulke milosti (34, 6 – 7). 
Celkovo sa chesed spomína len 4-krát. Prvýkrát v piesni po prechode cez 
Červené more. Náš preklad SSV vtedy vhodne používa „priazeň“: „Vo 
svojej priazni si viedol ľud, čo si vykúpil“ (15, 13). Hoci preklad v bre-
viári má „milosrdenstvo“41, pre túto voľbu (milosrdenstvo) tu niet  
                                                

40 Zvyšné dva prípady sa nachádzajú v legislatívnej časti a tie používajú termín 
v podstate pozitívne. Tam zákon jednak vyzýva k pravdovravnosti, ako by to robil 
spravodlivý (Ex 23, 7), a jednak hovorí o tom, že dar má takú moc, že pomätie aj 
múdrych, a tak sa prekrúti záležitosť spravodlivého (Ex 23, 8). Tieto dve použitia opäť 
len zdôrazňujú, aké mimoriadne dôležité a obsahovo pozitívne je slovko spravodlivý.  

41 Chválospev soboty ranných chvál prvého týždňa. 
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dôvodu. Kontext nenasvedčuje, že by Izrael zhrešil alebo že by potrebo-
val Božie zľutovanie. Udalosť prechodu cez Červené more je prejavom 
PÁNOVEJ vernosti. Druhýkrát sa chesed vyskytuje v prvom prikázaní 
z Desatora: „milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia“ 
(20, 6). Aj tu, pretože Dekalóg tvorí podmienky a prípravu na uzavretie 
zmluvy, by bolo vhodnejšie (ako napr. v Ž 136) preložiť chesed ako ver-
nosť. Vernosť je predsa vlastnosť, ktorá sa meria časom, a tá u Boha je 
večnou a výnimočne typickou vlastnosťou. Jeho vernosť zmluve platí do 
tisíceho pokolenia. On zmluvu nezrušil a nezruší. Posledné dva razy sa 
nachádza termín v Ex 34, 6 – 7 vo formulke milosti. Termín rechem sa 
nachádza len raz, a to vo forme prídavného mena rachúm „milosrdný“ – 
tiež vo formulke milosti (34, 6).  

 
1. SPRAVODLIVÝ BOH PODĽA FARAÓNA (EX 9, 27)  

PÁNA ako spravodlivého charakterizuje po prvýkrát v Biblii faraón. Je 
to v rozprávaní o siedmej, istým spôsobom vrcholnej rane (Ex 9, 13 – 35). 
Hrmenie a blesky sprevádzali ľadovec, ktorý zbil všetko živé, čo bolo 
vonku. Kataklizma priviedla faraóna k vyznaniu, že on sám je hriešnik 
a k maximálne pozitívnej charakteristike jeho úhlavného konkurenta, 
PÁNA, Boh Izraela práve slovkom spravodlivý. Ak čítame vyjadrenie na 
pozadí egyptskej tradície, kde maat má za cieľ dosiahnuť celkový poria-
dok, tak faraón svojím vyznaním „PÁN je spravodlivý“ by mohol uznať 
Boha Izraela za pôvodcu a vládcu sveta. V takomto vyznaní by priznal, že 
PÁN má moc dosiahnuť opäť narušený poriadok, ktorý on, faraón, narušil 
tým, že utláča PÁNOV ľud. Ak čítame vyjadrenie vo svojom literárnom 
kontexte, tak faraón dáva do protikladu PÁNA so sebou. Boh Izraela je 
spravodlivý a on faraón hriešny. V tomto prípade výraz „spravodlivý“ 
zdôrazní bezchybnosť Božieho konania, ktorá stojí v kontraste s faraóno-
vou neprávosťou a hriešnosťou. To, že faraón je ľstivý a napokon ostane 
neoblomný, je už druhá vec.  

 
2. FORMULKA MILOSTI (EX 34, 6 – 7) 

Výpovede o Božom milosrdenstve patria už v Starom zákone k základ-
ným titulom PÁNA. Najznámejšou je formulka milosti, ktorá charak-
terizuje Boha a patrí k najčastejšie citovaným textom v samotnom Sta- 
rom zákone. Po prvýkrát v Biblii (v synchrónnom čítaní) sa vyskytuje  
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v Ex 34, 6 – 7.42 Už to nie je faraón, ba dokonca ani Mojžiš, kto vypovie túto 
pravdu. Formulka milosti sa nachádza v priamej PÁNOVEJ reči, a teda 
vyjadruje sebazjavenie Boha. Kontext dodáva na vážnosti tomuto vyjadre-
niu. PÁN komunikuje túto pravdu tesne po prvom hroznom hriechu Izraela 
so zlatým teľaťom (Ex 32, 1 – 6), teda po tom, čo ho odmietli. Boh takto 
zjavuje Mojžišovi svoju novú charakteristiku – milosrdenstvo a vernosť. Aj 
bezprostredná Mojžišova reakcia – prostrácia („vrhol sa na zem, poklonil 
sa“; 34, 8) dosvedčuje, že ide o mimoriadne dôležité zjavenie v 34, 6 – 7:43  

6 Pán, Pán je milosrdný (rchm) a milostivý (chnn) Boh, pomalý 
hnevom, veľký vernosťou (rb chsd) a pravdivý (’mn). 7 On preuka-
zuje vernosť (chsd) tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, 
ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch 
a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!44  

Po tejto udalosti, keď Mojžiš prichádza k hriešnemu ľudu, žiari mu 
tvár.45 Má Áronovi a Izraelitom vysvetliť, že PÁN je ten Boh, ktorý na zá-
klade Desatora uzavrel s nimi zmluvu (34, 27) a ktorý túto zmluvu nezrušil 
(PÁN Desatoro len znovu napísal; v. 28). Mojžiš komunikuje teda Izraeli-
tom obsah formulky milosti. Izraeliti musia vedieť, že ich Boh je milosrdný 
a verný. Neskôr pre žalmistu bude krédo nielen to, že „PÁN má totiž svoju 
zmluvu stále na mysli“ (Ž 111, 5), ale aj inú vlastnosť, ktorá zmluve pred-
chádzala – totiž, že „jeho (PÁNOVA) spravodlivosť trvá naveky“ (v. 3).  

Toto poznanie z formulky milosti, že PÁN je milosrdný (rchm), pomalý 
v hneve a veľký svojou vernosťou (chsd), má nedozerný dosah v dejinách 
spásy. Boh zahŕňa svoje citlivé prežívanie do svojho zmluvného vzťahu. Počíta 
                                                

42 Niekoľko ďalších príkladov: Nm 14, 18; Ž 86, 5. 15; 103, 8; 145, 89; Jon 4, 2; 
Joel 2, 13; Sir 2, 11, atď. 

43 V celom Starom zákone sú len tri osoby, ktoré sú poctené možnosťou takejto 
adorácie: Mojžiš (Ex 34, 8), Jozue (Joz 5, 14) a Jób (Jób 1, 20). Porov. ŠTRBA, B.: 
Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15, ÖBS 32, 
Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008, 107, 117. 

44 Tento pracovný preklad prihliada na pôvodinu a líši sa len v nuansách (naše 
kľúčové termíny) od prekladu SSV: „Pán, Pán je láskavý Boh, zhovievavý, veľmi 
milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny 
a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a det-
ných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!“ 

45 Viac o význame Mojžišovej žiariacej tváre porov. ŠTRBA, B.: Sláva Božia cez 
dve tváre – Mojžišovu a Pavlovu. In: ŠTRBA, B. (ed.): Témy z Druhého listu Korinťa-
nom, Studia Xaveriana 2, Badín : KSFX, 2009, 32 – 35. 
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teda so slabosťou a s hriechom (porov. ohavný hriech so zlatým teľaťom), 
a keďže sa mu pri ľudských počinoch hýbe vnútro a je verný svojej zmluve, 
jeho vyjadrenia sú zdrojom neuhasiteľnej nádeje. Hriešny Izrael sa vždy bude 
môcť vrátiť k svojmu Bohu, pretože ten je milosrdný a verný, a to je spôsob, 
akým sa rozhodol zrealizovať svoj plán – Božej spravodlivosti.  

 
ZÁVER  
Dve mimoriadne dôležité charakteristiky Boha podľa Zjavenia v Písme 

– spravodlivosť a milosrdenstvo – nestoja proti sebe. Skôr naopak, sú to 
dve Božie vlastnosti, ktorými Boh nielen tvorí životodarný poriadok, ale 
poopravuje ho, keď ho človek narúša. Avšak všeobecne rozšírené chápa-
nie týchto dvoch pojmov ich kladie do kontrastu, neraz skoro až do proti-
kladu, čoho následkom máme aj v modlitbe Cirkvi, v prezidenciálnych 
modlitbách, absenciu takého vznešeného pojmu – spravodlivý Bože. To je 
nemalé ochudobnenie, lebo podľa Zjavenia v Písme spravodlivosť a milo-
srdenstvo sú v úzkom súlade. Zjavenie vo Svätom písme a náuka Cirkvi 
v Katechizme Katolíckej cirkvi však jasne potvrdzujú, že apelovať na Bo-
žiu spravodlivosť znamená dovolávať sa zmysluplného a krásyplného 
poriadku v živote. Znamená apelovať aj na Božie milosrdenstvo, ktoré 
citlivo a verne dokáže vyhojiť rany hriechu a pretvoriť srdce človeka 
a dosiahnuť nový poriadok, ktorý len tušíme. Garantom tohto nového po-
riadku je jediný spravodlivý – Ježiš na kríži, ktorý aj iných ospravodlivuje. 
Stálo by za to, aby Rímsky misál používal aj častejšie tento Písmu príslo-
večný a náuke viery mimoriadne blízky pojem – spravodlivý Bože. Spra-
vodlivý Boh nie je to isté ako Boh, ktorý trestá, ale Boh, ktorý zomiera pre 
život sveta a ospravodlivuje tých, čo v neho veria. 
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