
ADOM - VŠ 

Dobro a zlo so sv. Tomášom Akvinským 

12.-15. septembra 2019  

Pustý dvor - Ábelova  

Všetci vieme, že by sme mali robiť dobro a vyhýbať sa zlu. Ale ako ich od seba každodenne odlíšiť? 
Kedykoľvek si sv. Tomáš Akvinský kladie túto otázku, cituje Žalm 4,7: „Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže 
niečo dobré? Pane, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre!“ Teda účasťou na Božej múdrosti má ľudská 
prirodzenosť schopnosť rozlišovať dobré od zlého. Na tomto stretnutí si priblížime pohľad sv. Tomáša 
Akvinského na ľudské skutky. Rozoberieme si niekoľko konkrétnych modelových situácií a preskúmame 
zopár textov od najväčšieho katolíckeho teológa všetkých čias a tých dominikánov, ktorí neskôr rozvinuli 
jeho teológiu. 

Budeme postupovať v troch krokoch. Čo je zlo? Aké sú jeho dôsledky? Ako zlo súvisí s dobrom? Sú všetky 
ľudské skutky dobré alebo zlé? Týmto otázkam sa budeme venovať v našom prvom bloku s názvom 
„Dobro v ľudskom konaní“. Každý človek zažíva rôzne formy zla, ktoré nám často spôsobujú hrozné 
utrpenie. Čo môže človek urobiť proti ničivej sile zla? Druhý blok s názvom „Prvky ľudského konania“, 
popisuje štruktúru ľudského skutku. Všetko sa deje kvôli nejakému cieľu. Preto pre sv. Tomáša, ako aj pre 
Aristotela, najdôležitejšou zásadou ľudského konania je jeho príčinnosť. Morálnosť ľudského činu je 
podstatne odvodená od jeho cieľa. Aké je miesto okolností a úmyslu v morálnom hodnotení? Ako si naše 
svedomie robí morálne súdy o skutkoch? Všetky tieto záležitosti budeme skúmať v našom druhom bloku. 

Otázka vnútorne (objektívne) zlých skutkov je v centre diskusií nielen katolíckych morálnych 
teológov. Diskusia sa obnovila s vydaním encykliky Humanae vitae a pokračuje dodnes. Zahŕňa stanoviská 
týkajúce sa konkrétnych naliehavých problémov, ako je antikoncepcia, potraty, umelé rozmnožovanie, 
rôzne iné lekárske úkony, mučenie, klamstvo atď. Ak sú takéto činy skutočne vnútorne (objektívne) zlé, 
za žiadnych okolností sa ich nemôžeme dopúšťať. Mohol by však všemohúci Boh v určitých konkrétnych 
situáciách upustiť od takéhoto negatívneho príkazu? Zdá sa, že niektoré biblické prípady ukazujú týmto 
smerom.1 V mnohých ťažkých situáciách, ktoré život prináša, by bolo vhodné mať nejaký druh duševnej 
výhrady, ktorá by z inak zlého skutku urobila aspoň morálne dovolený, ak nie priamo dobrý. Možno 
uplatňovanie princípu dvojitého účinku by bolo riešením mnohých takýchto morálnych dilem... Sv. Ján 
Pavol II. tvrdil, že na spravodlivé morálne ohodnotenie skutku „musíme prijať zorný uhol konajúcej 
osoby.“2 Čo to znamená a ako je zlučiteľné s tvrdením, že niektoré činy sú zlé bez ohľadu na to, aké sú 
osobné dispozície a úmysly konajúceho? Odpoveďou na túto otázku zavŕšime naše spoločné stretnutie. 

Program začneme vo štvrtok o 18:00, skončíme v nedeľu o 14:30. 

                                                             
     1 Máme na mysli najmä prípad Abraháma, ktorému Boh prikázal zabiť svojho nevinného syna v Gn 22, 2 a Izraelitom 
okradnúť Egypťanov v Ex 12, 36. Zdá sa, že Ozeáš dostal príkaz smilniť v Oz 1, 2 a potom sú tu viaceré prípady zvláštne 
klamstiev vo Sv. Písme v Gn 27, 19, Ex 1, 15-19, Joz 2, 4-5, či Jud 11, 5-19. 

     2 Ján Pavol II, Veritatis splendor, čl. 78, § 1. 


