
ETICKÉ IMPLIKACE PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY DLE VERITATIS SPLENDOR A DEUS 
CARITAS EST

Komparace pojetí univerzální etické normy u Jana Pavla II. a Benedikta XVI. v 
uvedených encyklikách

Cílem této práce je na základě analýzy s prvky komparace Veritatis splendor a Deus caritas est 
obhájit základní tezi, že přikázání lásky je jedinou normou křesťanské morálky a všechny ostatní z 
ní vycházejí. Z pojetí přikázání lásky vyplývá komplex otázek, které se dají rozdělit na dvě skupiny: 
„proč“ a „jak“. Jsou tři hlavní důvody, proč podle něj žít: láska je cíl svobody, láska je naplněním 
zákona, láska má svůj původ v pravdě. Díky těmto třem pilířům vede přikázání lásky ke spáse. 
Odpověď na otázku, jakým způsobem lze podle přikázání lásky žít, je v Ježíšově „novém“ 
přikázání, jenž lze naplňovat  následováním jeho vzoru.

Analytická i syntetická část práce se pohybuje v rámci sedmi základních témat: 1) láska, 2) bližní, 
3) přikázání lásky 4) zákon, 5) svoboda, 6) pravda, 7) následování. Z analýzy encyklik pro každé 
téma vyplývá okruh citací Písma. Byly vybrány tyto: Láska – 1 Jan 4, 1 Kor 13, Bližní – Lk 10,30–
37; Mt 25, 31–46, Přikázání lásky – Dt 6, 4–5; Lv 19,18; Mk 12, 29–31; Mt 22, 34–40, Zákon – 
Řím 8,2; Řím 13,10, Svoboda – Jan 8,32, Pravda –  Jan 14,6; Následování – Jan 15,12–17. 

Ze syntetické části vyvěrá několik závěrů. Z podstaty lásky Trojice vyplývá její perichoretický a 
jednotící charakter, který Boha a člověka mění v jedno jediné „my“. To je možné jen díky 
spásonosnému dílu Ježíše Krista, který je ztělesněním lásky a pravdy, on sám se stal vzorem, 
měřítkem lásky naší, stal se Zákonem křesťanů. Působením Ducha svatého se Kristus zpřítomňuje 
v našem srdci, z čehož pramení svátostný charakter lásky. Láska Kristova v nás působí a volá po 
životě v lásce k bližnímu, tzn. v lásce ke všem lidem, kteří jsou na blízku a také nás vede k 
dokonalosti, svatosti. Naše svobodná odpověď na dar lásky se má projevovat napodobováním a 
následováním svatých vzorů, nejvýše Krista nebo Panny Marie. Nejbližšími vzory, které nás mohou 
učit Boží lásce, jsou děti.
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