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Úvod 
Predkladám svojmu čitateľovi túto „moju úvahu“, aby sa pri jej čítaní 

(resp. po jej prečítaní) zamyslel; poprípade aby sa presvedčil (hľadal 
odpovede) aj v iných dôveryhodných zdrojoch (najmú však v Písme), či 
je to tak, ako tu tvrdím; a ak výsledkom tohto jeho hľadania bude odpo-
veď „áno“, aby vyvodil z toho dôsledky pre svoj život.  

Prečo som napísal v úvodzovkách „moju úvahu“? Pretože toto nie je 
elaborát, ktorý je výsledkom iba mojich úvah: iba „mojich“ nie preto, 
lebo som čerpal z viacerých zdrojov (tie hlavné uvádzam v jednotlivých 
kapitolách alebo v poznámkach pod čiarou); iba „úvah“ nie preto, lebo 
tu nejde len o výsledky racionálnych alebo kontemplatívnych úvah, t.j. 
uvažovania môjho, či iných ľudí, ale najmä o fakty, či už založené na 
skúsenostiach, a to nielen vlastných, ale aj skúsenostiach iných ľudí z hi-
stórie dávnej i nedávnej, no najmä (a to chcem zdôrazniť) opierajúce sa 
o zdroj najspoľahlivejší, najdôležitejší – o Písmo. (Môžete si to overiť – 
ako som sa už zmienil v prvom odseku – tak, že budete hľadať v Písme, 
podobne ako to robili kedysi Pavlovi poslucháči v Beroji (Sk 17,11). 

Ostatne v žiadnej zo svojich kníh (doposiaľ som vydal 24 titulov) 
som sa nesnažil byť „za každú cenu originálnym“. Nielenže si „veľkých 
duchov“ (ľudí zjavne inšpirovaných Božím Duchom) vážim, ale sa o nich 
aj „opieram“, a často ich v svojich knihách i citujem. Viem totiž, že nato, 
aby som ďalej videl, nestačí mi môj zrak ani veľkosť (nemám teraz na 
mysli svoju telesnú výšku a oči): že ďalej dovidím, iba keď sa „postavím 
na plecia velikánov“. Je však dôležité, aby oni nestáli „dole“, ale na „výši-
ne“, na pevnom hrade, postavenom na skale, t.j. aby ich poznanie nebolo 
postavené na „špekuláciách“ (vlastných, či niekoho iného), ale na tom 
najvyššom poznaní, na nekonečnej múdrosti vševediaceho Boha.  

Napriek tomu, čo som práve uviedol – že totiž to (alebo mnohé z to-
ho), čo obsahuje táto publikácia, nie je nič „originálne“ (že to vonkon-
com nie je môj „výmysel“) – celkom iste mnohé z toho, čo sa tu dočítate, 
sa nebude (úplne, resp. vo veľkej miere) zhodovať s tým, čo ste počuli 
alebo čítali (hoci by to pochádzalo aj – vlastne nie „aj“, ale „práveže“ – 
od „renomovaných“ teológov). 

 Ale vy sami (ak ste toho prečítali dostatočne veľa) iste dobre viete, 
že aj medzi tým, čo tvrdia (hovoria, píšu) oni (tí „renomovaní“) sú veľké 
rozdiely, často i neprekonateľné rozpory. Z toho vyplýva, že teológia 
(ako takmer všetko na tomto svete) môže byť dobrá i zlá. Tá zlá je mi-
moriadne nebezpečná, pretože aj ľudia, ktorí boli na správnej ceste, mô-
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žu byť nielen pomýlení, ale aj priamo paralyzovaní zlou teológiou. Veď 
platí, že aj dobré sa môže pokaziť, ba dokonca, že „corruptio optimi pes-
siama“ (skaza toho najlepšieho sa stáva tým najhorším); a platí tiež: 
„abusus non tollit usum“ (zneužitie znehodnocuje užívanie). Na druhej 
strane však platí, že hoci to, čo je potrebné vedieť o Bohu, možno nájsť 
v Písme, predsa len teologická literatúra (tá dobrá) pomáha vidieť to 
jasnejšie, pre mnohých zrozumiteľnejšie, pochopiteľnejšie. 

Uvažoval som, ako nazvať túto publikáciu. Jednou z alternatív bola 
„Skutky – áno, či nie?“ Mal som na mysli „skutky“ v tom zmysle, ako ich 
chápu teológovia, t.j. vykonávanie požiadaviek (Zákona) Božieho slova. 
Práve to – či je nutné pre kresťana konať „skutky“ alebo nie (či sú ony 
podmienkou viery, a teda aj spásy) – je hlavným „jablkom sváru“, ktoré 
(popri niektorých iných, menších) rozdeľuje teológov dvoch najdôleži-
tejších konfesií. 

Nakoniec som sa rozhodol pre názov, ktorý som použil, a to najmä 
z dvoch dôvodov.  

Po prvé: pôvodný výraz „Skutky – áno, či nie?“ možno vyjadriť aj inak. 
Napríklad: „Má by kresťan poslušný Bohu?“ Alebo tiež: „Má kresťan 
plne uznávať Božiu autoritu – a to tým, že bude akceptovať Jeho po-
žiadavky?“ A tu je už len krôčik k názvu „O AUTORITE a POSLUŠNOSTI...“ 

Po druhé: názov, ktorý som zvolil je „všeobecnejší“. Autorita a posluš-
nosť sa totiž netýkajú len kresťanov, sú nutné pre fungovanie akéhokoľ-
vek spoločenstva (ak nemá nastať anarchia, ktorá býva začiatkom konca 
každej spoločnosti). A keďže nerešpektovanie autorít s odmietaním po-
slušnosti je rozšírené v celej spoločnosti (v tej „sekulárnej“ dokonca viac 
ako medzi kresťanmi), zmieňujem sa o potrebe akceptovania aj iných 
autorít (ak sú prirodzené a potrebné). Preto zvolený názov bude možno 
„zrozumiteľný“ aj čitateľovi z iného ako kresťanského spoločenstva. 

Toto som považoval za nutné povedať na úvod, aby čitateľ nielen po-
znal pohnútky (motiváciu) autora, ale aby vedel „čo ho čaká“ pri čítaní.  

Teraz už „Tolle – lege!“ (Ber a čítaj), a súčasne posudzuj a premýšľaj!  
A až potom, keď poznáš, že „je to naozaj tak“, konaj – hlavne konaj!  

Verím, že táto knižočka „ne-teológa“, čo pozorný čitateľ možno po-
zná aj z „jazyka“ (neviem či tým, čo sú zvyknutí na teologický žargón, to 
nebude prekážať), aspoň trochu prispeje k skúmaniu Božej pravdy – 
k jasnejšiemu videniu toho, čo Boh síce už dávno zjavil ľuďom, ale neraz 
to bolo v priebehu vekov zastreté, zahmlené, či dokonca zdeformované 
– a tak možno, že aj motivuje niektorých, aby rozmýšľali a konali. 
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