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Anotácia 

Táto práca, nazvaná ako „Doktrína ospravedlnenia v diele N. T. 

Wrighta a jej pastoračné aplikácie“, predstavuje a analyzuje pohľad Wrighta 

na doktrínu ospravedlnenia. Cieľom tejto práce je vyvodiť z doktríny Wrighta 

aplikácie pre pastoračnú prax v cirkvi.  

V prvej časti tejto práce predstavím túto doktrínu, tak ako ju vidí doktor 

Wright, v troch kontextoch – v právnom, zmluvnom a eschatologickom. Potom 

ukáţem na závery Wrightovej exegézy listu Galaťanom. V ďalšej kapitole 

rozoberiem odozvy a kritiku, ktorej sa Wrightovej teológii ospravedlnenia 

dostáva. A nakoniec predstavím pastoračné aplikácie celej tejto doktríny a jej 

vplyv na duchovné formovanie kresťana.  
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Summary 

This thesis called “The doctrine of Justification in the work of N.T. 

Wright and its pastoral applications” describes and analyzes a view of Wright 

on the Justification doctrine. The aim of this thesis is to infer the pastoral 

implications from this doctrine for the pastoral care in church.  

In the first part I will describe Wright’s view on the doctrine in three 

contexts – forensic, covenantal and eschatological. After that I will present 

Wright’s conclusions of his exegesis of the letter to Galatians. In the following 

chapter I will write about reactions and criticism that evaluates Wright’s 

theology of justification. And in the end I will present pastoral implications of 

the doctrine and its influence for spiritual formation of Christian.  
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Úvod 

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou doktríny 

ospravedlnenia. Tá v poslednom čase zaţíva stúpajúcu popularitu. Jednou 

z hlavných príčin je práve Wrightovo dielo na túto tému, ktoré sa rozchádza 

s tradičným protestantským pohľadom. Preto ohľadom tejto témy vzniká 

výrazná kontroverzia.  

Dôvodom pre výber tejto tému bol opakovaný problém, ktorý som vo 

svojom kresťanskom okolí a cirkvi vnímal a to, ţe tézy tejto doktríny boli 

odťaţité a na pohľad len teoretické. Preto som chcel popísať túto doktrínu a aj 

jej význam pre pastoráciu, či duchovné formovanie kresťana.  

Cieľom tejto bakalárskej práce je predstaviť Wrightov netradičný 

pohľad na túto tému, s predstavením niekoľkých pastoračných aplikácii, ktoré 

by poukázali na túto doktrínu ako na doktrínu so silným pastoračným 

a formujúcim potenciálom.  

Táto práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá 

Wrightovým pohľadom na doktrínu ospravedlnenia, a teda najmä troma 

rámcami tejto doktríny – právnym, zmluvným a eschatologickým. Zároveň 

v nej predstavím aj závery exegézy listu Galaťanom, ktorý som uviedol ako 

príklad Wrightového porozumenia biblickému textu s ohľadom na túto tému. 

V druhej kapitole rozoberiem diskusiu, ktorá prebieha v tejto sfére a ktorá 

reaguje na Wrightov pohľad na túto doktrínu. V tretej kapitole predstavím 

pastoračné aplikácie ospravedlnenia podľa Wrightovho pohľadu.  
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1. Wright a jeho pohľad na ospravedlnenie.  

 

Súčasná kontroverzia v debate ohľadom doktríny ospravedlnenia vychádza 

z faktu, ţe v tradičnej, protestantskej teológií je pochopenie ospravedlnenia 

odlišné od Wrightovho. Wright tvrdí, ţe tradičná, protestantská teológia 

definuje ospravedlnenie ako „celé zobrazenie Boţej zmierujúcej činnosti voči 

ľudskej rase.“
1
 Rozchádza sa teda s ním v tom, ţe Wright povaţuje 

ospravedlnenie len za časť z celého Boţieho aktu zmierenia s ľuďmi.  

Argumentuje to analýzou pôvodného termínu, ktorý sa prekladá práve 

ako ospravedlnenie. Tvrdí, ţe keď naozaj venujeme dôkladnú pozornosť 

kontextom, v ktorých Pavol pouţíva toto slovo  

„zistíme, ţe koreň tohto slova, hoci je blízko spojený s celou témou ľudskej spásy, 
... neoznačuje celý sled myšlienok, ale skôr to označuje jeden špecifický aspekt, 
alebo moment, ktorý je zasadený v rámci tohto sledu myšlienok.“

2
  

Tento proces je teda vystavaný z viacerých aspektov alebo momentov, 

cez ktoré Boh vykonáva svoju činnosť zmierovania s ľuďmi. A deklarácia 

spravodlivosti je len jedným z nich.  

 

1.1. Právny rámec doktríny ospravedlnenia 

Ak chceme porozumieť doktríne ospravedlnenia a termínu „spravodlivosť“, tak 

nemôţeme obísť rámec súdu, nakoľko je termín „spravodlivosť“ „...forenzným 

termínom, prebratým zo súdnej siene.“
3
 Na rozdiel od väčšiny súčasných 

právnych a justičných systémov, hebrejský súd nemal prokuratúru 

a generálneho prokurátora. Všetky súdne spory vyzerali ako súčasné civilné 

spory. Bola tam jedna strana, ktorá vznášala obvinenie, bola tam druhá strana, 

ktorá bola obvinená a spolu stáli pred sudcom.  

                                                 
1 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1359. 
2 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1379-1382. 
3 Wright, What Saint Paul really said, s. 97. 
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Pavol teda vychádza z kontextu hebrejskej súdnej siene a 

z terminológie justičného systému, o ktorom sa píše uţ v Mojţišovom zákone. 

Odpoveď na otázku, prečo je táto informácia dôleţitá, môţe veľa povedať 

o podstate ospravedlnenia. V tomto kontexte termín „spravodlivosť“ znamená 

totiţ niečo odlišné, keď sa pouţíva pre sudcu, ako keď sa pouţíva pre ţalobcu, 

či obhajcu.  

„Sudca musí súdiť podľa zákona; musí byť nestranný, musí potrestať hriech tak, 
ako si to zaslúţi a musí podporovať a zastávať sa tých, ktorí sú bezbranní a ktorí 
nemajú nikoho, iba jeho, komu by mohli vzniesť svoj prípad.“

4
  

Sudca sa teda môţe nazvať spravodlivým sudcom, ak posudzuje prípad 

podľa zákona a dohliada na to, aby tento zákon bol dodrţiavaný. Pre ţalobcu 

a obhajcu však spravodlivosť nemá tieto spojitosti. Wright je presvedčený, ţe 

ich spravodlivosť súvisí so súdnou deklaráciou:  

„Aby ţalobca, alebo obhajca boli spravodliví v tomto biblickom zmysle, v rámci 
tohto súdneho usporiadania, musia mať status, ktorý je výsledkom rozhodnutia 
súdu.“

5
 

 

1.1.2. Morálny charakter 

Rozsudok súdu deklaruje, ţe jedna strana na súde je v práve, tá strana je pred 

týmto súdom spravodlivá. Čo to však hovorí o tom človeku? Hovorí to niečo 

o charaktere víťaza súdneho procesu? Wright je presvedčený, ţe tomu tak 

vôbec nie je.  

„Neznamená to nutne, ţe je dobrý, morálne čestný, alebo cnostný. Jednoducho to 
znamená, ţe v tomto prípade súd potvrdil obvinenie, ktoré vzniesol ... alebo bol 
zbavený obvinenia“

6
  

Tento rozsudok teda nehovorí nič o morálnych a charakterových 

vlastnostiach účastníkov súdu. Hovorí len o tom, ako tento súd, na základe 

predloţených dôkazov a príslušných právnych noriem rozhodol. Byť 

                                                 
4 Wright, What Saint Paul really said, s. 97. 
5 Wright, What Saint Paul really said, s. 98. 
6 Wright, What Saint Paul really said, s. 98. 
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spravodlivý, ospravedlnený, teda hovorí o statuse, ktorý obhajca či ţalobca 

dostane, keď súd rozhodne v ich prospech.  

„Spravodlivosť v rámci súdnej siene označuje status, ktorý niekto má, keď súd 
rozhodol v jeho prospech. Neoznačuje to ... morálny charakter, pri ktorom sa 
predpokladá, ţe ho uţ potom majú, alebo morálne správanie, ktoré predviedli 
a ktorým si zaslúţili verdikt.“

7
  

Podľa Wrighta, sa teda o ospravedlnení nedá hovoriť ako 

o charakterovej, či osobnostnej zmene človeka, ale o rozsudku, ktorý nad 

kresťanmi vyriekne Boh.  

Tento postoj sa líši od Augustínovho, či Lutherovho pochopenia. Táto 

klasická interpretácia, podľa Wrighta tvrdí, ţe ospravedlnenie „v skutočnosti 

transformovalo charakter osoby, hoci len na úvode a nepatrným spôsobom.“
8
 

A to napríklad „implantovaním“ zárodku lásky, či viery do ľudského bytia. 

Problematickým však je výsledok tohto učenia. Dopad tvrdenia, ţe doktrína 

ospravedlnenia hovorí o premene charakteru je, ţe  

„scéna súdneho dvora je teraz zamenená za lekársku. Druh nápravnej duchovnej 
operácie, ktorá zahŕňala „implantát spravodlivosti“ ktorý, tak ako umelé srdce, 
umoţňoval pacientovi robiť veci, ktoré boli predtým nemoţné.“

9
  

Kresťan sa potom často povaţuje za lepšieho človeka ako nekresťan. 

Pretoţe mu bola „implantovaná spravodlivosť“. Wright vyjadruje s týmto 

postojom svoj nesúhlas a opakuje, ţe ľudská spravodlivosť, nehovorí o „akte, 

ktorý niekoho akokoľvek transformuje, ale deklarácii, ktorá mu udeľuje 

status.“ 
10

 

 

 

1.1.3. Ospravedlnenie Ježiša 

Ako je teda moţné, ţe človek môţe byť ospravedlnený, zbavený viny? V akom 

kontexte sa treba na to pozerať? Wright píše, ţe človek môţe byť 

                                                 
7 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1439-1442. 
8 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1453-1454. 
9 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1455-1456. 
10 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1458-1459. 
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ospravedlnený preto, lebo Jeţiš Kristus bol na kríţi odsúdený a prekliaty. 

Argumentuje to aj veršom z listu Galaťanom „Kristus nás vykúpil z kliatby 

zákona tým, ţe sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je kaţdý, 

kto visí na dreve,“
11

 To teda znamená, ţe Jeţiš bol na kríţi prekliaty, odsúdený. 

Ale sám potom zaţil ospravedlnenie, zbavenie tohto prekliatia a vín. A podľa 

Wrighta sa na naše zbavenie vín treba nazerať práve cez toto Jeţišovo 

ospravedlnenie. „Jeţiš ide na kríţ, očividne odsúdený Bohom. Jeho 

zmŕtvychvstanie však učeníci rýchlo chápu ako Boţie „zbavenie vín“, alebo 

„ospravedlnenie“ Jeţiša.“
12

  

Základom pre verdikt ospravedlnenia človeka je teda verdikt, ktorý bol 

vynesený nad Jeţišom. A ten bol vynesený na základe jeho odsúdenia na kríţi 

a pri zbavení jeho vín pri zmŕtvychvstaní. Boh takto, ţe Jeţiš berie na seba túto 

kliatbu, rieši problém ľudského hriechu, a teda „zmŕtvychvstanie je Boţou 

deklaráciou, ţe Jeţiš, a teda aj jeho ľudia, sú pred Bohom v práve.“
13

 

 

Zhrnutie: 

Prvý rozmer doktríny ospravedlnenia je podľa doktora Wrighta kontext 

súdneho dvora, v ktorom zdôrazňuje, ţe Boţie prehlásenie o ospravedlnení 

človeka nie je termínom, pod ktorý sa dá zahrnúť celá zmierujúca Boţia 

iniciatíva, ale je to len jednou jej časťou.  

Identita spravodlivosti, ktorú potom tento človek získava je však iná 

ako Boţia spravodlivosť. Boţia, sudcovská spravodlivosť spočíva na základe 

posúdenia prípadu podľa zákona a dohliadania na dodrţiavanie zákona. Ľudská 

spravodlivosť je status, ktorý prijíma človek prostredníctvom rozhodnutia 

súdu. Človek teda nedostáva Boţiu spravodlivosť, ale spravodlivosť od Boha.  

                                                 
11 Gal 3,13, Biblia SEKP. 
12 Wright, Ferguson, Packer, New Dictionary of Theology s. 360.  
13 Wright, Ferguson, Packer, New Dictionary of Theology s. 360. 
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Rovnako tak Wright zdôrazňuje, ţe keď apoštol Pavol pouţíva tento 

termín, preberá ho z kontextu ţidovského justičného systému, a teda tento 

verdikt nehovorí o charaktere človeka a morálnej zmene, ale o postavení tohto 

človeka pred Bohom. 

 

1.2. Kontext zmluvy  

Zmluvný kontext doktríny ospravedlnenia je pre dielo Wrighta nesmierne 

významný. Zmluva ponúka veľký naratívny rámec, veľký príbeh, do ktorého je 

ospravedlnenie kresťana zasadené. Wright v prvom rade teda zasadzuje Boţiu 

deklaráciu o zbavení vín do histórie ţidovského národa, do príbehu 

Abrahámovho potomstva. Do veľkého naratíva judaizmu. Avšak, samotné 

naratívum Izraelského národa zasadzuje do veľkého Boţieho príbehu, ktorý 

mal presah nad Abrahámom a jeho deťmi, a ktorý sa dotýkal všetkých národov 

a celého stvorenia. A tým bol príbeh, ktorý sa začal Adamom a skončí sa 

posledným súdom a stvorením nového neba a zeme. V tejto kapitole by som sa 

teda rád venoval tomuto zmluvnému kontextu ospravedlnenia a to 

konkrétnejšie v podkapitolách, v ktorých sa budeme venovať Adamovi 

a prvému hriechu, zmluve Boha s Abrahámom, Mojţišovmu zákonu, diele 

Mesiáša a príslušnosti kresťana k tejto zmluve cez získanie statusu 

ospravedlnenia.  

 

1.2.1. Adam 

Udalosti 1. aţ 3. kapitoly knihy Genezis otvárajú veľké biblické naratívum. 

Prví ľudia v týchto kapitolách vytvorili problém, na ktorý reaguje Boh 

vytvorením zmluvy s Abrahámom na stránkach Genezis 12 a Genezis 15. 

Spoločnosť v dobe ţivota Abraháma je v Biblii opisovaná ako nesmierne 

komplikovaná. Udalosti Biblie, ktoré predchádzali Abrahámovmu povolaniu 

a vytvoreniu tejto zmluvy, hovoria o tom, ako sa šírilo v ľudskej spoločnosti 
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zlo, a zároveň prichádzajú veľké problémy na celé stvorenie (ako to vidieť 

napríklad v príbehu o potope). Význam týchto textov, podľa Wrighta je 

predovšetkým v tom, ţe ukazujú, ţe „celý svet sa ocitol v prekliatom stave 

vďaka Adamovi a Eve, vďaka ľudskej pýche, ktorá viedla k Babylonu.“
14

 

Dôvod pre ktorý tvorí Boh zmluvu s Abrahámom je ten, ţe sa vo stvorení niečo 

veľmi pokazilo „Jadro problému je zlyhanie ľudí v tom, ţe nedôverovali Bohu 

a nevzdávali mu úctu a chválu ako všemocnému Stvoriteľovi.“
15

 

Adam s Evou, a spolu s nimi všetci ľudia na tomto svete, sa rozhodli, ţe 

nechcú fungovať ako tí, ktorí vzdávajú chválu a úctu Bohu. Podľahli pokušeniu 

„budete ako Boh“
16

, opúšťajú svoje poslanie nositeľov Boţieho obrazu, 

opúšťajú zdroj ţivota a dobra. Preto dopadom tohto hriechu je smrť a zlo vo 

svete. Boh prichádza s plánom, ktorého cieľom bolo odčinenie a napravenie 

kliatby, ktorá bola dopadom tejto Adamovskej vzbury voči Bohu. Týmto 

plánom pre celé stvorenie, v ktorom išlo o vyriešenie problému zla, bolo: 

„vytvoriť nové stvorenie cez Abraháma / Izrael a cez Mesiáša, Jeţiša, ktorý bol 

naplnením Abrahámovsko-Izraelského plánu.“
17

 

 

1.2.2. Abrahám 

Obsah Abrahámovho povolania a zmluvy, ktorú s ním uzatvára Boh, hovorí 

o tom, ţe ktokoľvek je v tejto zmluve, tak tento Boh bude jeho Bohom. 

Zároveň je v tejto zmluve zasľúbenie, ţe Abrahám bude mať potomka, 

z ktorého vzíde celý národ a zasľúbenie, ţe táto zmluva bude poţehnanie pre 

celú zem.  

„Zasľúbenia, ktoré dostal Abrahám odráţajú príkazy, ktoré dostal Adam a celý 
obsah tejto knihy (pozn. Genezis), celý účel tohto naratíva je v tom, ţe Boh 
povoláva Abraháma a jeho rodinu, aby odčinila hriech Adamov, napriek tomu, ţe 

                                                 
14 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1602. 
15 Wright, Paul In Fresh Perspective s.34-35. 
16 Gen 3,5, Biblia SEKP. 
17 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1607-1608. 
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Abrahám a jeho rodina samotní sú rovnako tak súčasťou problému, ako aj jeho 
riešením.“

18
 

Wright je presvedčený, ţe uţ pri povolaní Abraháma, mal Boh 

pripravený jedinečný plán pre svet. A tento plán sa prejavil v zmluve 

s Abrahámom, v ktorej Wright vníma začiatok histórie spásy, ktorý vyvrcholil 

príchodom Jeţiša Krista.  

„Tento plán, ktorý mal pôsobiť cez Izrael pre celý svet, Boh priviedol k vzniku 
ako prostriedok, cez ktorý chcel nepriaznivý stav celého sveta pomenovať 
a vyriešiť. …(Zmluva) je Boţie rozhodnutie vyriešiť problém zla raz a navţdy 
a tak dať konečne do poriadku celé stvorenie.“

19
 

Zmyslom zmluvy nebolo teda len osobné spasenie, resp. nejaké 

poskytnutie priestoru v nebi po smrti človeka. Zmyslom zmluvy s Abrahámom 

a zároveň poslaním Izraela bolo poţehnanie pre celú zem. A Wright je 

presvedčený, ţe tento pohľad na zmluvu zdieľal aj apoštol Pavol. „Pavlov 

pohľad na Boţí plán je, ţe Boh Stvoriteľ, povolal Abraháma, aby cez jeho 

rodinu mohol zachrániť svet od stavu, v ktorom sa nachádzal.“ 
20

 

Zmluva ktorou bolo: „Budem vaším Bohom a vy budete mojím 

ľudom.“
21

 dávala opäť veci do poriadku. Táto zmluva totiţ vracala ľudí a Boha 

na ich pôvodné pozície – Boh je Bohom a ľudia ním nie sú. 

 

1.2.3.Tóra 

Mojţišov zákon v tom všetkom zohráva veľkú rolu:  

„Boh daroval Tóru Izraelu ako predstavenie spôsobu ţivota pre ľudí, s ktorými uţ 
vstúpil do zmluvy a ktorých teraz zachránil z otroctva. Tóra bola sama o sebe 
zmluvnou listinou, ktorá oddeľovala Izrael od všetkých ostatných národov.“

22
 

Keď sa pozreli ostatné národy na Izrael, tak mali vidieť jeho odlišnosť 

a hmatateľným prejavom tejto odlišnosti mal byť práve Mojţišov zákon. Ale 

zákon neplnil len symbolickú funkciu, ktorá by nejakým spôsobom poskytla 

                                                 
18 Wright, Paul In Fresh Perspective s. 24. 
19 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1527-1529. 
20 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1515-1516. 
21 3.Moj 26,12, Biblia SEKP. 
22 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1140. 
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tomuto národu právo na sebaurčenie. Tóra definovala, čo to znamená byť 

s Bohom v zmluve, byť Boţím ľudom. Mojţišov zákon bol spôsob ţivota pre 

ľudí, s ktorými Boh vstúpil do zmluvy.  

„Tóra takto zohráva rolu v príbehu Izraela, ktorý prerozprával Pavol, ako 
„pomocník“ v originálnom Izraelskom povolaní: pomôţe Izraelu byť Boţím 
ľudom, národom, ktorý povolal byť svetlo tým v temnotách. ... Inými slovami, 
Tóra je darovaná, aby pomohla Izraelu ţiť svoje povolanie.“

23 
 

Mojţišov zákon je teda darovaný ako odznak, symbol príslušnosti 

Izraelského národa k Bohu na to, aby ho oddelil od pohanského sveta. 

Definuje, ako má vyzerať správny ţivot, ţivot človeka povolaného ţiť podľa 

Boţieho obrazu. To má pomôcť Izraelu byť „nositeľom Boţieho svetla do 

sveta, radšej ako by mal svet to svetlo zahasiť.“
24

 Wright je presvedčený, ţe 

práve kvôli týmto veciam sa Biblia na mnohých miestach vyjadruje 

o Mojţišovom zákone veľmi pozitívne.  

Mojţišov zákon, ktorý bol teda darovaný, je dobrý a spravodlivý. Ale aj 

tak spôsobuje problém, ktorým sa však nedokazuje jeho slabosť, či 

nedostatočnosť, ale dokazuje sa veľkosť ľudského problému so zlom.  

„S Tórou, nebol ţiadny problém, ale iba s ľuďmi, ktorým bola daná. Tóra bola 
neschopná darovania ţivota tak, ako zasľúbila, pre ″slabosť spôsobenú telom″ 
(Rimanom 8,3). Inými slovami, materiál, na ktorom mala pracovať, bol nevhodný 
pre projekt, ktorý zamýšľala.“

25
 

Mojţišov zákon, tým ţe poukazuje na dokonalý ľudský ţivot, dokazuje, 

ţe takýto ţivot je pre ľudstvo nemoţný. Wright zdôrazňuje, ţe cez Tóru Izrael 

v skutočnosti len opakuje Adamov hriech a hriešny ľudský ţivot, ktorý z tohto 

hriechu vychádza. Ale preto, ţe je to teraz zadefinované v zákone, sú ľudské 

zlyhania o to viac vystavené odsúdeniu. „...čím viac objímate Tóru, tým viac 

ona v skutočnosti odhaľuje vaše skryté chyby.“ 
26

 

                                                 
23 Wright, Paul and Faithfullness of God, Paragraf 25.289-25.291. 
24 Wright, Paul and Faithfullness of God, Paragraf 25.288. 
25 Wright, Paul and Faithfullness of God, Paragraf 25.294. 
26 Wright, Paul In Fresh Perspective, s. 31. 
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Je však ešte jeden problém, ktorý Mojţišov zákon komplikuje. Doktor 

Wright tvrdí, ţe tu je problém skrytého modlárstva v rámci Izraela. „Ľudia, 

ktorí niesli riešenie, sú sami súčasťou problému a dobrá a svätá Tóra ... 

podporuje Izrael, aby si z nej urobil modlu..“
27

 Wright tvrdí, ţe cez túto modlu 

si Izrael nárokuje na neodcudziteľný status národného privilégia a ţe tento 

status je tým, čo apoštol Pavol nazval skutky tela.  

 

1.2.4. Dielo Mesiáša  

Wright kladie Jeţiša, jeho dielo a smrť na pozíciu vyvrcholenia veľkého 

Biblického naratíva. Jeţiš je tým, ku ktorému smeruje celý príbeh Starej 

zmluvy a od koho sa potom odvíja príbeh Novej zmluvy.  

„Mesiáš je tým, kto ťahá dlhú históriu Izraela, k jej stanovenému cieľu. Jedinečný 
plán, ktorý mal cez Izrael zasiahnuť svet bol navrhnutý, aby vyvrcholil 
v Mesiášovi, ktorý by bojoval víťaznú bitku proti najväčšiemu nepriateľovi, 
postavil nový chrám a začal celosvetovú vládu spravodlivosti, pokoja 
a prosperity.“ 

28
 

Úlohou Mesiáša, ktorý niesol jedinečný plán, Boţiu zmluvu 

s Abrahámom k jej určenému cieľu, bolo ponúknuť teda Bohu takúto 

poslušnosť, ktorú nedokázal Izrael ponúknuť. 

Ako teda vyzerá takéto Jeţišove, Mesiášske dielo v konkrétnej praxi? 

Wright zdôrazňuje, ţe uţ naratívum o Jeţišovej sluţbe vedie k ohlasovaniu 

toho, čo aj Jeţiš ohlasoval, a síce „Takto to teraz vyzerá, keď vládne Boh.“
29

 

Inými slovami, keď pôsobí na tejto zemi Boţie kráľovstvo. Pre Wrighta je 

dôleţité všímať si tieto prejavy Boţej vlády v celom príbehu evanjelií, a teda 

zároveň aj prejavy Jeţišovho Mesiášskeho poslania. Prvé, čo si môţeme 

v evanjeliách všimnúť je Jeţišove uzdravovanie chorých ľudí.  

                                                 
27 Wright, Paul In Fresh Perspective, s. 36. 
28 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Locations 1685-1690. 
29 Wright, Simply Jesus, paragraf 13,12. 
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„Kdekoľvek šiel, uzdravoval ľudí. ... Môţeme naozaj bezpečne predpokladať, ţe 
väčšina ľudí videla presne toto, keď Jeţiš z Nazareta spustil svoju zvláštnu, 
krátku verejnú kariéru.“

30
 

Čo však malo liečenie mnohých ľudí spoločné s cieľmi a plánmi 

vybojovania víťaznej bitky, vyriešenia problému zla a hriechu, vystavanie 

nového chrámu a teda nastolenie spravodlivosti a pokoja v tomto svete? Wright 

zastáva názor, ţe Jeţišova sluţba a uzdravovanie mnohých nebola len akási 

voľnočasová aktivita, pred tým, ako vykoná tú skutočnú prácu na kríţi.  

„Spravodlivosť a pokoj sú o uvádzaní vecí na tomto svete do poriadku. 
Z akéhokoľvek uhla sa však dá vidieť, ţe Jeţiš sa nezaujímal len o vonkajšie 
štruktúry, ale aj o okolnosti ţivota konkrétnych osôb a komunít. Nemá význam 
dávať svet do poriadku, ak sú ľudia v ňom stále poškodení. A tak teda, poškodení 
ľudia budú uzdravení.“

31
 

Ak teda má prísť zmena v podobe spravodlivosti a pokoja v štruktúrach 

spoločnosti, tak rovnako tak musí prísť aj zmena na úrovni jednotlivca. A to 

tak vonkajšia, pri ktorej Jeţiš lieči ľudské telo, tak aj vnútorná, pri ktorej Jeţiš 

často ponúka odpustenie.  

„Jeţiš často rozprával o ľuďoch, ktorým je odpustené. Odpustenie je 
v skutočnosti druh uzdravenia. Odstraňuje totiţ ťaţobu, ktorá môţe človeka 
zdrviť a zmrzačiť. Umoţňuje človeku stáť vzpriamene, bez akéhokoľvek 
predstierania.“

32
 

Ďalším významným prejavom Boţej vlády a Jeţišovho Mesiášstva, sú 

podľa Wrighta, okrem uzdravovania a odpúšťania aj Jeţišove časté oslavy, 

respektíve príhovory s tematikou oslavy. 

„Jeţiš bol naozaj doma tam, kde prebiehala oslava, kráľovská oslava. Oslava 
faktu, ţe Boh teda nakoniec preberá vládu. V Lukášovi 15. kapitole ... sa deje 
niečo, čo spája nebo a zem. Anjeli v nebi sa radujú, a tak teda máme oslavovať aj 
my.“

33
 

                                                 
30 Wright, Simply Jesus, paragraf 13,3. 
31 Wright, Simply Jesus, paragraf 14,12. 
32 Wright, Simply Jesus, paragraf 14,17. 
33 Wright, Simply Jesus, paragraf 14,13-14,14. 
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1.2.5. Ježišova smrť na kríži  

Pre Wrighta sa však Jeţišove spustenie Boţieho kráľovstva, Jeţišova sluţba 

a jeho práca nedokáţe zaobísť bez Jeho zástupnej smrti na kríţi, kde Jeţiš, hoci 

nevinný, zomiera smrť vinných.  

„Nemôţe ustanoviť nové stvorenie, bez toho, aby dovolil jedovatý účinok starého 
stvorenia. Nemôţe spustiť Boţie kráľovstvo spravodlivosti, pravdy a pokoja, 
pokiaľ nespravodlivosť, klamstvá a násilie robia len to najhoršie a pokiaľ 
nevyčerpajú svoju moc. Nemôţe začať dielo uzdravovania sveta, pokiaľ 
nezaobstará protilátku infekcii, ktorá by inak zničila tento projekt z vnútra.“

34
 

Tu môţeme vidieť, ako Jeţišova verejná sluţba - uzdravovanie, 

odpúšťanie, oslava – očakávala moment, v ktorom Jeţiš bude „prebodnutý za 

naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti“
35

 

Wright píše, ţe takto vlastne smrť Jeţiša, bola vyvrcholenie jeho práce 

na Boţom kráľovstve.  

„Vyvrcholením príbehu bitky o kráľovstvo bol preto nevyhnutne fakt, ţe Jeţiš 
zomrie. Nezomrie náhodou, ani bizarnou kvázi-samovraţdou, či 
zmanipulovaným mučeníctvom, ale ako neodvratný dopad jeho kariéry, v ktorej 
uvádzal do platnosti kráľovstvo. Ale jeho smrť, ako to sám vnímal, bude 
skutočným víťazstvom kráľovstva, ktorým nepriateľ ľudí bude konečne 
porazený.“

36
 

Wright teda zastáva presvedčenie, ţe sám Jeţiš veril, ţe jediný spôsob, 

ako môţe byť zastavená a porazená moc zla bola taká, ţe vezme na seba celé 

obvinenie sveta, vezme na seba celú moc zla a dovolí, aby napáchala tie 

najhoršie škody. Jeţiš teda smrťou uviedol do platnosti kráľovstvo, priestor, 

kde vládne Boh. Súčasťou tohto kráľovstva sa teda môţu stať všetci tí 

hriešnici, nečistí, marginalizovaní, chorí, pre ktorých Jeţiš prišiel ako lekár. 

A to najmä pre to, ţe on trpel na tom kríţi aj pre zlo a hriechy, ktoré oni šírili. 

Wright v jednej svojej eseji cituje v tejto pasáţi teológa Cairda:  

„Ide na smrť v rukách rímskeho sudcu, na základe obvinenia, v ktorom bol 
nevinný a ako to dokázala samotná udalosť, vinní boli jeho ţalobcovia. A tak 

                                                 
34 Wright, Simply Jesus, paragraf 20,38. 
35 Izaiáš 53,5, Biblia SEKP. 
36 Wright, Jesus and Victory of God, paragraf 18,89. 
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niesol hriechy mnohých, vedomý si faktu, ţe v ňom bol celý ţidovský národ 
ukriţovaný na kríţi, aby potom vstal z mŕtvych...“37  

Jeţiš teda zomiera zástupnú smrť za Izrael a za celé stvorenie. Wright 

zastáva názor, ţe Jeţiš mohol takúto smrť podstúpiť, a ţe táto smrť mohla mať 

takýto nesmierne veľký význam z toho dôvodu, ţe Jeţiš bol v prvom rade 

najlepší reprezentant – tým ţe naplnil zákon, bol najlepší reprezentant ţidov, a 

zároveň, reprezentantom všetkých ľudí.  

„Reprezentuje svoj ľud, postaví sa za nich, berie na seba smrť, ktorú si 

oni zaslúţili, aby tak oni sami nemuseli trpieť.“
38

 Jeţiš sa stáva zástupcom 

Izraela a ľudí ako takých, lebo je ich najlepším a najdokonalejším 

predstaviteľom.  

 

3.4.3.Zmŕtvychvstanie Mesiáša 

Zmŕtvychvstanie Jeţiša, má podľa Wrighta nesmierne veľký význam pre celé 

naratívum Boţej spásy. Je to začiatok celého nového stvorenia a navyše tým 

bol ospravedlnený samotný Jeţiš.  

„Udalosť, keď Boh vzkriesil Jeţiša z mŕtvych, bola boţská deklarácia, ţe celý ten 
čas on bol naozaj Jeho synom. Zmŕtvychvstanie bolo „zbavenie obvinenia“ 
samotného Jeţiša, bolo jeho vlastným „ospravedlnením“ po veľmi jasnom 
odsúdení súdom, ktorý ho poslal na smrť.“

39
  

Zmŕtvychvstaním je dokázané, ţe to, čo o sebe Jeţiš tvrdil počas celej 

svojej sluţby je pravda a ţe je teda naozaj mimoriadnou osobnosťou. Navyše 

tým bolo dokázané, ţe ľudský súd, ktorý Jeţiša súdil a odsúdil sa zmýlil a celý 

ten čas Jeţiš vlastne bol nevinný. A týmto všetkým, bol teda Jeţiš naozaj 

ospravedlnený.  

A touto dokázanou bezúhonnosťou Jeţiša, porazeným zlom na kríţi 

a spusteným projektom Boţieho kráľovstva sa podľa Wrighta v celom tomto 

biblickom naratíve spúšťa nový vek, o ktorom často písali uţ proroci.  

                                                 
37 Caird, Jesus and the Jewish Nation, s. 22. 
38 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1716-1717. 
39 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1727-1730. 
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„Je to začiatok Bohom zasľúbeného nového veku, ktorý teraz očakáva naplnenie, 
keď víťazstvo bude získané nad všetkými nepriateľmi, vrátane smrti samotnej, 
a tak bude Boh všetko vo všetkom (1. Korintským 15,28), keď samotné stvorenie 
bude oslobodené od otroctva skazy a úpadku a keď bude zdieľať slobodu a slávu 
Boţích detí (Rimanom 8,18-26).

40
 

 

Zhrnutie: 

V zhrnutí, by Wrightov príbeh Boţej zmluvy vyzeral asi takto:  

Boh tvorí dokonalý svet, v ktorom ho mali reprezentovať nositelia jeho 

obrazu, ľudia. Tí však podliehajú pokušeniu, ktoré im nahováralo, ţe sa sami 

môţu stať bohmi. Tým strácajú kontakt s dobrým a ţivotodarným Bohom a do 

sveta vstupuje smrť a zlo. Boh sa však rozhodne tento problém smrti a zla 

riešiť. Prichádza s plánom, ktorý sa začína uzatvorením zmluvy s Abrahámom.  

Zmluva s Abrahámom dávala opäť do poriadku hierarchiu – Boh v nej 

bol opäť Bohom a Abrahám so svojou rodinou mali niesť jeho obraz. A táto 

zmluva neniesla význam len pre osobné spasenie duše príslušníka 

Abrahámovej rodiny, ale mala priniesť poţehnanie pre medziľudské, 

medzinárodné vzťahy, či dokonca pre vzťahy medzi ľuďmi a stvorením nie 

ľudského charakteru.  

Tóra, definuje čo to znamená byť Boţím ľudom, resp. čo to znamená 

ţiť ţivot podľa Boţieho povolania niesť Boţí obraz do tohto sveta. A zároveň 

bola znamením, ktoré na sebe nosili a ktoré spájalo potomkov Abraháma do 

jedného národa a vymedzovalo sa voči všetkým okolitým národom. Avšak 

Izrael nedokáţe takýto ţivot viesť. Izrael sa tak stáva na jednej strane 

nositeľom zmeny, ale na strane druhej sú oni samotní nositeľom problému, 

ktorý adresovala Tóra. Oči tohto národa sa preto začnú upierať do budúcnosti, 

kedy sa má naplniť rola tohto zákona.  

Wright tvrdí, ţe Jeţiš vo svojej verejnej sluţbe ukázal, ako vyzerá svet, 

v ktorom vládne Boh. Odhalil ako vyzerá Boţie kráľovstvo, cez uzdravovanie, 

                                                 
40 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1731-1733. 
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odpúšťanie hriechov a oslavovanie s ľuďmi, ktorí potrebovali takúto 

intervenciu. Tým, ţe naplňuje zákon, sa však stáva tým najvhodnejším 

predstaviteľom ţidovského národa a teda aj ľudstva, a preto sa môţe stať aj 

zástupcom a zomrieť zastupiteľskú smrť, pri ktorej sa moc zla vybúrila. Tým 

ţe to pretrpel, a ţe ho Boh vzkriesil, však rieši problém zla v ľudských 

dejinách. On sám je ospravedlnený, a preto je ústrednou postavou Biblického 

naratíva pri rozoberaní doktríny ospravedlnenia.  

1.3. Eschatológia 

Pre pochopenie doktríny ospravedlnenia v podaní Wrighta, súdny rámec 

a zmluvný kontext sa nezaobídu bez eschatologického rámca. Pre Wrighta, má 

eschatológia Pavlovej teológie dva dôleţité kontexty. Prvým z nich je, ţe celý 

svet a stvorenie očakáva príchod svojej budúcnosti, ktorú Boh starostlivo 

naplánoval.  

„Boh, Stvoriteľ plánuje nakoniec prerobiť stvorenie, napraviť všetky neprávosti 
a naplniť svet svojou vlastnou prítomnosťou. Toto je tým cieľom ... ku ktorému 
Boh vo svojej práci smeruje.“

41
 

Druhým kontextom je pre Wrighta Pavlove pochopenie Boţej, 

plánovanej budúcnosti Izraela. Preto porovnáva eschatológiu Pavla, 

s eschatológiou jeho ţidovských súčasníkov. Judaizmus prvého storočia, podľa 

Wrighta očakával, ţe Izrael bude súdený a ospravedlnený. „Izrael bude 

zbavený vín a zdedí prichádzajúci vek.“
42

 Pavol veril, ţe čo Boh spraví pre 

Boţí ľud a aj pre celý svet, Boh uţ urobil v Jeţišovi.  

„Eschatotológia bola spustená novým a dramatickým spôsobom. Pavol veril, ţe 
nový vek nastal vďaka smrti a zmŕtvychvstaniu Mesiáša a v darovaní Ducha.“

43
  

Izrael za čias Jeţiša a apoštola Pavla teda očakával historickú zmenu 

v spoločensko-politickom dianí, a to s presvedčením, ţe táto zmena bude 

                                                 
41 Wright, Paul and the Faithfulness of God, Kindle Locations 25523-25524 
42 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1202-1204 
43 Wright, Paul and the Faithfulness of God, Kindle Locations 25603-25604 
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dopadom Boţej intervencie. Pavol veril, ţe touto intervenciou bol samotný 

Jeţiš.  

Ako do tohto zapadá ospravedlnenie? Kresťania, ktorí sa cez Boţí 

verdikt spravodlivosti stali členmi Boţieho ľudu, sú ospravedlnení na základe 

Jeţišovho naplnenia ţidovského naratíva a zákona a súčasne však na základe 

budúceho rozsudku, ktorý zaznie pri poslednom súde.  

„Ospravedlnenie verných v súčasnosti je naplnením dlhého príbehu Izraela 
a zároveň aj očakávaním konečného rozsudku, ktorý bude vynesený v posledný 
deň.“

44
  

Wright tvrdí, ţe jedného dňa bude Boh súdiť svet, a vtedy budú niektorí 

vinní a niektorí ospravedlnení. Týmto konečným Boţím verdiktom bude 

zavŕšené ospravedlnenie. „Boţí rozsudok zbavenia vín v tento posledný deň je 

jeho konečné ospravedlnenie.“
45

 Ľudia, ktorí budú počuť tento verdikt 

zbavenia vín, uţ potom nebudú ţiť v dvoch svetoch – starom a novom – ale 

budú uţ ţiť jedine v novom a táto Boţia rodina bude dokonalá.  

Avšak detaily tohto rozsudku sú pre Wrighta súčasťou dôleţitej debaty, 

a zároveň je jeho postoj voči týmto kritériám jedným z najkontroverznejších 

častí jeho prístupu. Tvrdí totiţ, ţe pri poslednom súde budú ľudia súdení podľa 

toho, aký ţivot viedli.  

„Tento spravodlivý verdikt bude vydaný na základe ţivota, ktorý sme viedli. Boh 
„odplatí kaţdému podľa jeho skutkov“. Pavol ani na chvíľu neoslabuje tento 
biblický a tradičný výrok, ktorý bol rozšírený naprieč celým starovekým 
Izraelom.“

46
 

Tu však treba zdôrazniť to, čo opakovane doktor Wright píše 

v mnohých svojich prácach, ţe treba rozlíšiť medzi tým, čo bude základom pre 

tento rozsudok a podľa čoho bude tento rozsudok vydaný. Ţivot totiţ nebude 

základom pre tento rozsudok.  

                                                 
44 Interview with N.T. Wright: Responding to Piper on Justification. The Gospel Coalition [online]. 
45 The Shape of Justification. N.T. Wright Page [online]. 
46 Wright, Paul and the Faithfulness of God Kindle Locations 25761-25764. 
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„Konečné ospravedlnenie je zaručené pre všetkých, ktorí sú v Mesiášovi. ... Pavol 
nehovorí, ţe si ho budeme musieť zaslúţiť. Nehovorí, ţe ho budeme musieť 
získať.“

47
  

Pre Pavla je ţivot, ako tvrdí Wright, odrazom ospravedlnenia. Ak bol 

niekto ospravedlnený, tak ţije odlišným spôsobom.  

„Pavol sa pozerá na budúci verdikt, ktorý si nebude môcť zaslúţiť, ale bude 
udelený podľa dobrých skutkov, ktoré sú výsledkom Ducha Svätého, ktorý v nás 
prebýva a ktorý inšpiroval na úvode našu vieru ... a tým demonštroval, ţe prvý 
Boţí verdikt bol správny.“

48
 

  V týchto kontroverzných vyjadreniach doktora Wrighta, je Duch Svätý 

základnou veličinou. Náš ţivot, ktorý sa bude posudzovať na poslednom súde, 

je menený práve vplyvom Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Na tomto 

mieste teda Wright obvykle cituje list Pavla Filipanom, ktorý hovorí: „ten, čo 

vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, aţ do dňa Krista Jeţiša.“
49

 

 

Zhrnutie 

Eschatológia je Pavlovou víziou budúcnosti, ktorá cez prácu Krista vstúpila do 

prítomnosti. Eschatologický rámec ospravedlnenia je teda pre doktora Wrighta 

nasledovná definícia: „Pre prácu Syna a Ducha, Boh vynáša budúci verdikt 

„Spravodlivý!“ uţ v súčasnosti nad všetkými, ktorí veria.“
50

 

Tento rozsudok vyhlásený v súčasnosti na základe viery je vyhlásený 

v očakávaní budúceho rozsudku, ktorý predpokladá dielo Ducha v ţivotoch 

kresťanov.  

 

1.4. List Galaťanom 

Nakoľko je Wright exegétom, pri svojich názoroch vychádza zo svojej 

exegetickej práce tak Nového ako Starého zákona, a vo svojich knihách túto 

exegézu predstavuje a spisuje. Keďţe však účel tejto práce by mal byť 

                                                 
47 Wright, Justification: Yesterday, Today, Forever.2011, s. 60. 
48 Reid, Wright, The Great Acquittal s.20. 
49 Fil 1,6, Biblia SEKP. 
50 Reid, Wright, The Great Acquittal s.19. 
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predovšetkým pastoračné vyuţitie a nie teologické pojednávanie, v tejto 

kapitole nepôjdem do detailnej analýzy a exegézy textov, z ktorých doktor 

Wright vychádza. Predstavím však texty, ktoré Wright povaţuje za základné 

pri doktríne ospravedlnenia a opíšem, k akým záverom pri týchto textoch 

prichádza.  

Predstavím závery exegéz, ktoré sú konkrétnejšie rozpísané v dielach: 

God’s Plan and Paul’s vision.  

Predstavím len jeho pohľad na doktrínu ospravedlnenia v Pavlovom 

liste do Galácie, keďţe som presvedčený, ţe to dobre poukazuje na Wrightovu 

perspektívu na túto problematiku v oblastiach kontextu a aj terminológie.  

Dôvod, pre ktorý Wright pokladá list Galaťanom za jeden zo základov 

pre doktrínu ospravedlnenia, je ten, ţe v porovnaní s ostatnými listami sa 

originálny termín pouţíva často, a navyše je to vlastne aj prvá zmienka 

o ospravedlnení v Pavlových textoch. V tomto liste sa vynára otázka, ktorá je 

pre pohľad Wrighta na túto doktrínu esenciálna: „Je v poriadku, ak ţidovskí 

kresťania a pohanskí kresťania jedávajú spolu?“
51

 Wright je teda presvedčený, 

ţe list Galaťanom je písaný apoštolom Pavlom práve preto, aby dal odpoveď 

na túto otázku.  

„Chcel presvedčiť obrátených pohanov, ţe ak patria Jeţišovi Kristovi vlastnia uţ 
toľko, ţe keď sa fyzicky stanú ţidmi, nemajú čo viac získať“

52
  

Debata o spoločnom stolovaní nie je len akousi vedľajšou záleţitosťou, 

ktorá sa dotýka skutočnej otázky len okrajovo. Ale jasne rozoberá otázku kto 

patrí do Boţej rodiny.  

Ako teda môţeme vidieť, doktor Wright prichádza s presvedčením, ţe 

doktrína ospravedlnenia sa dotýka ľudských, sociálnych hraníc a otázky 

spoločenstva. Neoblomne zastáva názor, ţe ospravedlnenie sa netýka spasenia, 

ale otázky ako sa niekto stane súčasťou Boţieho ľudu.  

                                                 
51 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1839-1841. 
52 Reid, Wright, The Great Acquittal s.17. 
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„Byť ospravedlnený tu neznamená „zadarmo udelené odpustenie tvojich hriechov“ 
… ale skôr „Boţie pripočítanie skutočného členstva k Jeho rodine, a preto má 
takýto človek právo zdieľať spoločenstvo pri stole.“

53
 

Vďaka evanjeliu, sa teda rozpadá tradičná, ţidovská predstava 

o správnej etnicite, kde táto etnická identita uţ nie je pokladaná za dôleţitú. 

Tak môţe byť vytvorená nová identita, v ktorej veci, ktoré oddeľovali ţidov od 

pohanov uţ nie sú viac podstatné.  

Čo sú potom skutky zákona, o ktorých apoštol Pavol píše v tomto liste 

tak často? Wright vysvetľuje, ţe to nie sú morálne, dobré skutky, zásluhy, ale 

je to status príslušnosti k Boţiemu ľudu, ktorý je oddelený od zvyšku ľudstva.  

„Sú to veci, ktoré oddeľujú ţidov od pohanov. Konkrétne, v kontexte tejto pasáţe 
„skutky zákona“, ktoré špecifikujú, ţe... ţidia nejedávajú s pohanmi.“

54
  

Podľa doktora Wrighta, však tieto skutky zákona, respektíve tento status, ktorý 

definoval príslušnosť k Boţiemu ľudu, bol zanechaný na kríţi. 

 „Ukriţovaný a vzkriesený Mesiáš znamená ukriţovaný a vzkriesený Izrael, a preto 
kresťanskí ţidia ako Pavol zanechali na kríţi telesný status, ktorý bol definovaný 
vlastníctvom zákona. Vracať sa k zákonu... by bolo správanie, ktorým by sa 
komunikovalo, ţe ukriţovanie a Mesiáš boli nepotrebné.“

55
 

Otázka, ktorá sa však teraz dostáva na povrch je dosť zrejmá, a to ţe ak 

nie sme ospravedlnení skutkami zákona, ako teda sme ospravedlnení? Wright 

na základe listu Galaťanom tvrdí, ţe Pavol na túto otázku odpovedá, ţe to je 

„…vernosť Jeţiša Krista, tak aj viera v Jeţiša Krista“
56

 Toto zároveň aj 

odpovedá na otázku, ţe podľa akých kritérií niekto patrí do tejto rodiny. „Ak je 

rodina predefinovaná Mesiášovou „vernosťou“, tak tí, ktorí majú túto „vieru“ 

sú členmi rodiny.“
57

 

Členstvo v Boţom ľude a teda aj ospravedlnenie a status spravodlivého 

pred Bohom sa teda teraz získava vierou. Spravodlivosť teda nie je 

o morálnom výkone, ale znamená to členstvo v Boţej rodine, ktorej znakom uţ 

                                                 
53 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1875-1877. 
54 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1880-1885. 
55 Reid, Wright, The Great Acquittal s.17. 
56 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Location 1887-1890. 
57 Wright, Paul and Faithfullness of God, par. 41,156. 
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nie je obriezka, stolovanie či ďalšie ţidovské náboţenské praktiky, ale ktorej 

znakom je viera.  

„Ak uţ človek zomrel a vstal spolu s Mesiášom, a ako on bol uchopený Boţou 
milosťou a mohol uveriť a pokrstiť sa, tak tento človek je označený za člena 
obnovenej, eschatologickej komunity Izraela.“

58
 

 

Zhrnutie 

Wright predpokladá, ţe list do Galácie je jedným z prvých novozákonných 

spisov, v ktorom pojem ospravedlnenia vystupuje pomerne často. Z toho 

dôvodu je pohľad tohto listu na túto doktrínu nesmierne významný. Wright 

v doktríne ospravedlnenia a teda aj vo svojej exegéze listu Galaťanom vidí 

predovšetkým otázku, či môţu ţidia jedávať spolu s pohanmi. Je to otázka 

Boţieho ľudu a rozdielov medzi ľuďmi v rámci tohto ľudu.  

Termín „spravodlivosť,“ ktorý apoštol Pavol v tomto liste predstavuje, 

opisuje status, ktorý vlastní člen zmluvy, resp. Boţia rodina, ktorá je teraz 

zostavená z oboch – ţidov aj pohanov. „Ospravedlnenie“ je rozsudok Boha, 

ktorý hovorí o tom, ţe kto je v skutočnosti členom jeho ľudu. Kritériom pre 

tento rozsudok je vernosť Mesiáša, ktorého dielo a smrť je zároveň naplnením 

zasľúbení, ktoré boli darované Abrahámovi. Znakom Boţieho ľudu, respektíve 

jednotlivých členov Boţieho ľudu uţ nie je zákon, spoločenská trieda či 

pohlavie (3,28) ale je to viera. A preto všetci spravodliví môţu jedávať spolu 

za spoločným stolom nehľadiac na etnické, spoločenské alebo akékoľvek iné 

triedenie.  

 

 

 

 

 

                                                 
58 Green, Turner, Wright, Between Two Horizons, s 231 
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2. Kritika Wrightovej doktríny ospravedlnenia  

Wright v posledných rokoch zaţíva obzvlášť v anglofónnych krajinách veľký 

ohlas. Kaţdá nová kniha, ktorú vydá, má veľkú čítanosť a reaguje na ňu 

svojimi recenziami mnoţstvo tak bádateľov a odborníkov, ako aj laikov. Preto 

aj sa dá rozumieť početnému počtu kritických hlasov, ktoré sa ku Wrightovmu 

pochopeniu Biblických textov ozývajú. Rovnako je tomu tak aj pri 

Wrightovom pochopení doktríny ospravedlnenia a jej kontextu, v ktorom 

Wright vidí túto doktrínu zasadenú.  

 

2.1. Kritika definície 

Jedna z najkontroverznejších téz Wrighta je v podstate uţ samotná definícia 

ospravedlnenia. V skratke Wright definuje ospravedlnenie nasledovne: 

„Ospravedlnenie nie je o tom, ako Boh urobí z niekoho kresťana. Je to jeho 

spravodlivá deklarácia, ţe niekto uţ je kresťanom.“
59

 Ospravedlnenie teda 

podľa Wrighta dáva odpoveď na otázku: „Ako sa dá povedať, kto uţ 

kresťanom je?“
60

 Čo by teda znamenalo, ţe táto doktrína nie je 

soteriologického, ale ekleziologického charakteru – nie o spasení, ale 

o cirkvi.  

Výrazný kritik celého smeru Novej perspektívy, profesor systematickej 

teológie na Redeemer Seminary v Dallase a na Westminister Theological 

Seminary vo Filadelfii Sinclair Ferguson tvrdí, ţe Wright nerozumie 

pôvodným termínom apoštola Pavla správnym spôsobom.  

„Je to výstredné pochopenie Pavlových termínov. Ak by protikladom 
„ospravedlnenia“ bolo „odcudzenie“, tak potom by bol tento argument schodnejší. 
Ale protikladom „ospravedlnenia“ je „zavrhnutie“. Jeho primárny význam sa teda 
dotýka prestúpenia, viny a trestu. Členstvo je preto implikáciou ospravedlnenia, ale 
nie je to jeho definíciou.“

61
 

                                                 
59 Reid, Wright, The Great Acquittal s.19. 
60 Wright, What Saint Paul Really Said, p. 119. 
61 Ferguson, What Does Justification Have to do with the Gospel? 
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Simon Gathercole povaţuje túto definíciu za prehnané 

zjednodušenie a myslí si, ţe Wright nesprávne minimalizuje celý význam 

veľkej a komplexnej doktríny  

„Pochopenie ospravedlnenia podľa Toma Wrighta, ako „pridanie do zmluvy 
s Bohom“ je príliš minimálne. ... Boţí akt ospravedlnenia nie je postavený na 
rozpoznávaní, ale má bliţšie ku tvoreniu – Je to o Boţej aktivite, ktorá tvorí našu 
novú identitu a nie len o rozpoznaní našej novej identity.“

62  

Títo dvaja kritici, teda síce nevyjadrujú úplný nesúhlas s Wrightovými 

názormi, ale nesúhlasia s dôrazom, ktorý Wright kladie a tvrdia, ţe tento dôraz 

kladie do popredia sekundárne záleţitosti, pričom sa pri tom Wright dopúšťa 

opomínania ďalších, omnoho dôleţitejších tém.  

Hádam najhlasnejší kritik v evanjelikálnych, protestantských kruhoch 

John Piper, ktorý v reakcii na Wrighta a celý smer Novej Perspektívy vydal 

knihu The Future of Justification sa rovnako pridáva k tejto kritike, keď 

vyhlasuje, ţe takéto pochopenie skresľuje spôsob, akým Pavol pracuje 

s ospravedlnením.  

„Povedať, ţe ospravedlnenie prichádza aţ po tom, čo uţ sme osobne „v poriadku,“ 
by skreslilo Pavlovo zaobchádzanie s ospravedlnením ako základným činom, 
v ktorom sa napráva náš vzťah s Bohom.“

63
 

Novozákonník, doktor Guy Waters, ktorý vyučuje na Reformovanom 

Teologickom Semináry v Jacksone vo svojej kritike Wrightovej definície 

ospravedlnenia tvrdí, ţe Wright nie len ţe skresľuje a kladie odlišné dôrazy, ale 

vo svojom presvedčení sa mýli.  

 „Pre Pavla sa ospravedlnenie dotýka spásy. Zaobchádza s ľuďmi ako s hriešnikmi 
pod kliatbou zákona. Predstavuje Jeţiša, ako toho, ktorý dokonalo poslúchal zákon 
a stal sa kvôli hriešnikom kliatbou. Preto sa Wright mýli, keď tvrdí, ţe 
ospravedlnenie v prítomnosti v prvom rade hovorí o členstve v cirkvi.“

64
 

Vo svojej knihe Justification: God’s Plan and Paul’s Vision, ktorá je 

písaná najmä kritikom, Wright znova rozpisuje svoje argumenty, na ktorých 

základe zastáva nezmenený názor, ţe  

                                                 
62 Gathercole, McCormack, Justification in Perspective, s. 228. 
63 Piper, John; The Future of Justification s. 98. 
64 Waters, Has the Church Misunderstood Justification? 
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„Pavlovo porozumenie ospravedlneniu musí byť interpretované v termínoch 
starozmluvného potvrdenia Boţej vernosti voči zmluve, a vernosti, ktorá je 
potvrdená prekvapivo, ale s konečnou platnosťou cez Kristovu smrť 
a zmŕtvychvstanie.“

65
 

 

2.2. Pripočítaná spravodlivosť  

Ďalšou problematickou časťou Wrightovej doktríny ospravedlnenia, je jeho 

striktne právne chápanie Boţieho verdiktu ospravedlnenia. On sám sa vo 

svojom pohľade vymedzuje voči teorii pripočítanej spravodlivosti, ktorá 

hovorí, ţe kresťanom bola spravodlivosť pri ospravedlnení darovaná a vo 

svojej podstate ju niekde vo svojom srdci majú. „Je to status osoby, ktorý je 

transformovaný cez čin ospravedlnenia a nie jej charakter.“
66

 

John Piper síce pripúšťa, ţe terminológia, ktorú Pavol pri ospravedlnení 

pouţíva je naozaj právneho charakteru, ale pre neho to nie je dôvod, pre ktorý 

by sa mala pripočítaná spravodlivosť povaţovať za chybnú.  

„Problém, ktorý vidím v spôsobe, ktorým Wright predstavuje obraz súdneho dvora 
je, ţe sa nevyrovnáva s faktom, ţe sudca je vševediaci. Vševedúcnosť sudcu 
znamená, ţe obhajca musí mať odlišnú spravodlivosť, neţ tú ktorú pripúšťa 
Wright. To znamená, ţe spravodlivosť je viac ako len status, ktorý sa pridelí, bez 
ohľadu na nevinnosť či vinu.“

67
 

Piper potom pokračuje ďalej a vo vysvetlení tohto svojho argumentu hovorí, ţe 

vševediaci a spravodlivý Boh musí vţdy rozsudzovať a vydávať verdikt 

v súlade s realitou. Keď však takto Boh ospravedlní bezboţného, nie je to len 

preukázanie akejsi zhovievavosti, alebo odpustenia a pridelenia statusu 

spravodlivosti. „Rozhodne v náš prospech presne preto, ţe nás počíta ako tých, 

ktorí majú morálnu spravodlivosť, ktorú v skutočnosti v nás nemáme.“
68

 

K Piperovej kritike sa pridáva D.A. Carson, popredný protestantský 

teológ, ktorý vyučuje na Trinity Evangelical Divinity School. V knihe 

                                                 
65 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1352-1356. 
66 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision Kindle Locations 1518-1523. 
67 Piper, The Future of Justification, s. 73. 
68 Piper, The Future of Justification, s. 78. 
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Justification rovnako obhajuje tézu pripočítanej spravodlivosti, kde kladie 

otázku 

„Aj keby sme súhlasili, ţe neexistuje ţiadna pavlovská pasáţ, ktorá explicitne 
hovorí, ţe spravodlivosť Krista je pripočítaná, dalo by sa povedať, ţe existuje 
biblický dôkaz, na doloţenie názoru, ţe podstata tejto myšlienky je poskytnutá?“

69
 

Na túto otázku sa snaţí vo svojom bádaní dať odpoveď, ktorá nakoniec 

znie nasledovne.  

„Ospravedlnenie, ktoré teda hovorí o Boţej deklarácii, ţe jeho ľud je spravodlivý 
v Jeho očiach a ţe táto spravodlivosť nie je len nejaká právna fikcia, ale je 
zakotvená na Kristovej zástupnej smrti, ide cez pripočítanie.“

70
  

V knihe Justificiation: God’s Plan and Paul’s vision, však Wright 

obhajuje svoj názor a tvrdí, ţe pôvodné Pavlove termíny Boţej spravodlivosti 

ju definujú ako „súlad s normou ... Boţia spravodlivosť hovorí o Boţej 

vernosti k normám, ktoré on sám stanovil, inými slovami, k zmluve.“
71

 

A to je niečo, čo my nedokáţeme prijať, nakoľko sa nenachádzame na 

sudcovskom stolci. Wright pripúšťa, ţe zmena charakteru je pre kresťana 

dôleţitá, ale ţe tá priamo nevychádza z doktríny Ospravedlnenia.  

 

2.3. Pozícia skutkov v našom ospravedlnení  

Pravdepodobne najväčšiu odozvu z tábora kritikov Novej perspektívy však 

Wright zoţal za jeho tézu, ţe prítomný verdikt je v skutočnosti očakávaním 

toho budúceho a „finálny verdikt ospravedlnenia ... bude vyhlásený podľa 

toho, ako jednotlivec viedol svoj ţivot.“
72

  

Začnem však Piperom, ktorý pod jednou podmienkou nemá problém 

s touto tézou, a síce, ak „naše Duchom vytvorené ovocie poslušnosti je 

znakom, ktoré ukáţe ... ţe človek je v Kristovi.“
73

 V tomto prípade Piper je 

                                                 
69 Carson, Husbands, Treier. Justification, s. 50. 
70 Carson, Husbands, Treier. Justification, s. 52. 
71 Wright, Justification: God's Plan and Paul's Vision, Kindle Locations 989-990. 
72 Wright, Justification: Yesterday, Today, Forever. 
73 Piper, The Future of Justification s. 119. 
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presvedčený o nevyhnutnosti premeneného ţivota, ktorý je verejným dôkazom 

a potvrdením viery. John Piper verí, ţe to  

„nie je len hypoteticky pravdivé, ale skutočne pravdivé, ţe Boh „odplatí kaţdému 
podľa jeho skutkov, ktoré sú ... dôkazom a potvrdením našej viery v Krista.“

74
 

Richard Gaffin vo svojom diele „By Faith, Not By Sight“ má dôraz opačný od 

doktora Wrighta a to, ţe ospravedlnenie nie je prítomný verdikt, ktorý očakáva 

budúci, ale práve ţe budúci verdikt, v ktorom nehrajú ţiadnu rolu skutky, 

potvrdí súčasný.  

 „Rozdiel je v tom, ţe konečný rozsudok bude otvorenou manifestáciou prítomného 
ospravedlnenia. A v tomto budúcom rozsudku poslušnosť kresťanov, ich skutky, 
nebudú jeho podkladom, alebo základom. Nebudú ani nástrojmi ... pre udelenie 
Boţského súhlasu. Preukazujú skôr prítomnosť viery.“

75
 

Ţivot, ktorý teda vedieme, nebude podľa Gaffina zohrávať ţiadnu rolu 

pri poslednom súde, ale skôr je to len súčasným dôkazom toho, ţe človek 

uveril.  

Cornelis Venema, profesor Doktrinálnych štúdii na Stredoamerickom 

Reformovanom Seminári, píše vo svojom kritickom článku, ţe v skutočnosti sa 

Wrightov pohľad pribliţuje pohľadu stredovekej Rímsko-katolíckej cirkvi. Je 

presvedčený, ţe  

„Ak Wright trvá na tom, ţe ospravedlnenie veriacich vyţaduje konečnú fázu, alebo 
dokončenie, ktoré bude určené skutkami ospravedlneného, tak sa potom zdá 
zrejmé, ţe vyučuje doktrínu ospravedlnenia milosťou a vierou plus skutky. Apoštol 
Pavol ale vyučuje, ţe skutky sú úplne vylúčené, ako základ pre ospravedlnenie 
veriaceho a toto je nezlučiteľné s myšlienkou, ţe konečné ospravedlnenie bude 
podľa skutkov.“76 

Venema sa teda významne vyhraňuje voči Wrightovmu pochopeniu 

doktríny ospravedlnenia a nepovaţuje ju za biblickú.  

Na jeho kritiku však myšlienkovo nadväzuje aj doktor J.V. Fesko, ktorý 

vyučuje Systematickú Teologiu a Historickú Teologiu na Westminister 

seminary v Kalifornii. Fesko rovnako tvrdí, ţe Wrightov pohľad nemá problém 
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len v rámci nesprávnych dôrazov, respektíve svojej neortodoxnej rétorike, ale 

koreň problému je v nesúlade s biblickým posolstvom.  

„Výber správnej definície frázy „skutky zákona“ nie je medzi Wrightov 
a reformáciou, ale v konečnom dôsledku medzi Wrightom a apoštolom Pavlom, a 
teda v skutočnosti medzi Wrightom a samotným Písmom. Pavol ide aţ do 
krajnosti, aby vyvrátil ... hriešne spoliehanie sa na svoju vlastnú poslušnosť 
(vlastné skutky zákona), pretoţe to bola záleţitosť spasenia a nie len spoločenstva 
pri stole.“

77
 

       Wright sa však obhajuje tým, ţe toto konečné ospravedlnenie nebude 

posudzované podľa dokonalosti, ale podľa spôsobu, ktorým sme viedli náš 

ţivot.  

„Bude to podľa ″skutkov″, s pohľadom na ţivot ako celok. Nie ţe by taký ţivot 
mal byť dokonalý, ale ţe šiel správnym smerom a ″usiloval sa o slávu, česť 
a nepominuteľnosť″ (Rim 2,7).“ 

78
 

 

2.4. Osobné, individuálne spasenie  

Kritici doktora Wrighta tvrdia, ţe jeho ďalším, pomerne výrazným prešľapom 

je jeho snaha oslobodiť evanjelium od prostého individualizmu a urobiť ho 

historickým a globálnym. Tvrdia, ţe toto robí evanjelium vágnym pre 

individuálnych hriešnikov. John Piper tvrdí, ţe v tomto je Wright opäť 

skresľujúci.  

„Kázané evanjelium ktoré vychádza z Wrighta bude mať pravdepodobne globálny 
záber, ale nebude sa osobne venovať hriechu v ľudskom srdci s jasnou deklaráciou 
toho, ţe ako Kristus vyriešil problém hriechu a ako stráchajúce sa srdce môţe nájsť 
pokoj v zvesti evanjelia milosti.“

79
 

Je teda presvedčený, ţe ak prvým dôrazom evanjelia a doktríny ospravedlnenia 

nie je smerované pre hriešnika, tak potom to nerieši problém Boţieho hnevu na 

jeho osobu a tak to potom nemôţe byť dobrou správou.  

„Ak evanjelium nemá odpoveď pre tohto hriešnika, holé fakty o smrti 
a zmŕtvychvstaní Jeţiša nie sú dobrými správami. ... Nemyslím si, ţe Wright musí 
marginalizovať tieto základné aspekty evanjelia, aby posilnil širšie, globálne 
implikácie evanjelia.“

80
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Darren Middleton, pre časopis RPM definuje tento problém takým 

spôsobom, ktorý ho núti povedať, ţe toto nie je ani evanjelium. „Toto nie je 

evanjelium Novej zmluvy. ... Wright totiţ znepokojujúco mlčí na tému 

osobného pokánia a dôvery v dielo kríţa Jeţiša Krista.“
81

 

Rovnako teda s Piperom zastáva názor, ţe ospravedlnenie musí teda 

v prvom rade riešiť problém individuálneho hriešnika a aţ potom môţe riešiť 

veci globálneho a historického charakteru.  

„Preto pohľad (Wrighta) na Pavlovu doktrínu ospravedlnenia podkopáva istotu so 
svojím odmietaním zaoberať sa osobnými a existenciálnymi aspektmi 
ospravedlnenia. ... Pre Wrighta „neexistuje nič také ako „individuálny“ kresťan.“ 
Toto nesedí dobre s mnohými odkazmi na spasenie jednotlivcov. Kaţdý kresťan by 
mal byť uistený „Boţí Syn ma miloval a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 
2,20).“

82
 

Na túto kritiku Wright reaguje tým, ţe v ţiadnom prípade 

nespochybňuje význam evanjelia pre jednotlivca, avšak doktrína 

ospravedlnenia z jeho pohľadu nie je všetko-zahrňujúca doktrína, ale je 

v prvom rade doktrína historickej soteriológie, ktorá nehovorí o „mojom 

vzťahu s Bohom, ale skôr čo Boh urobí s týmto svetom a jeho ľudom.“
83

 

 

Zhrnutie:  

Wright, spolu s celým smerom Novej perspektívy na apoštola Pavla, zaţívajú 

veľmi silnú odozvu, tak na strane ich zástancov, ako aj oponentov. Kritiku však 

prijíma vecne a dokazuje pri nej svoju schopnosť argumentovať svoje tézy 

naozaj presvedčivým spôsobom. Preto sa dá vyvodiť, ţe jeho pohľad má 

hlbokú integritu ako voči histórii, tak aj priamo pri výklade biblických textov.  
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3. Pastoračná aplikácia Wrightovho pohľadu 

Pohľad Wrighta, hoci obviňovaný z redukcionalizmu, je nesmierne široký 

a bohatý na teologické tézy, ktoré majú obvykle dopad na duchovné 

formovanie jednotlivca a sluţbu pastorácie. Sám zdôrazňuje potrebu a význam 

kresťanského ţivota, nie len ako čakanie na to, kedy si ma Boh vezme z tohto 

sveta k sebe, ale v omnoho širšom kontexte a povolaní, o ktorom by som chcel, 

okrem iného, v tejto kapitole písať. Tvrdí, ţe  

„Mnoho kresťanov zdôrazňovalo potrebu konverzie, ako úvodného aktu viery 
a záväzku do takej miery, ţe majú veľkú medzeru v ich vnímaní toho, o čom 
kresťanský ţivot vlastne je.“

84
 

Vyjadruje teda týmto svoje presvedčenie, ţe mnoho kresťanov 

v skutočnosti nevie, aký význam má ich vlastný ţivot vo veľkom Boţom 

príbehu s týmto svetom. Preto úloha duchovného formovania a pastorácie, 

ktorá vychádza z Wrightovho uhla pohľadu by mala smerovať predovšetkým 

k tomu, aby pomáhala ľuďom pochopiť a učiť sa v rámci duchovného rastu 

vnímať samého seba, okolitý svet, svoje povolanie, a to uprostred rôznych 

situácii, prostredníctvom príbehu, do ktorého boli zasadení prostredníctvom 

ospravedlnenia.  

Chcel by som túto kapitolu začať tým, ţe poviem, čo sa vďaka 

špecifickému pohľadu Wrighta na doktrínu ospravedlnenia nedá aplikovať pre 

následný kresťanský ţivot.  

3.1. Spontaneita 

Wright je vo svojom pochopení ospravedlnenia aţ ortodoxne presvedčený, ţe 

ospravedlnenie neprináša zmenu v ľudskom charaktere, ale ţe to je 

predovšetkým právny rozsudok o statuse človeka. Táto téza teda odmieta 

aplikáciu, ktorá hovorí, ţe všetko, čo stačí k tom, aby sme ţili skutočný 

kresťanský ţivot je naozaj hlboké spoznanie svojho zmeneného srdca 
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a charakteru a ţiť autenticky. Pričom Wright tvrdí, ţe posledných pár storočí je 

toto jedna z dominantných paradigiem západného sveta a dokonca aj 

západného kresťanstva. Ak by ste sa spýtali západného kresťana o čo Jeţišovi 

šlo, tak by vám podľa Wrighta dal odpoveď typu:  

„Jeţiš ponúkol radikálnu slobodu... Jeţiš prijal ľudí takých, akí boli a naliehal na 
nich, aby objavili svoju skutočnú identitu a aby boli autentickí voči tejto svojej 
podstate. Podporoval ľudí, aby sa zahodili staré pravidlá a prijali výzvu ţiť 
spontánne, autenticky, v slobode Ducha, radšej ako v zajatí litery.“85 

Západný svet, spolu s jeho cirkvou často kladie veľký dôraz na to, aby 

človek bol samým sebou, nenechal si nič diktovať druhými, bol úprimný voči 

tomu, čo cíti a chce. Všetko ďalšie by ničilo jeho pravdivé, unikátne 

a podivuhodné „ja“. A táto predstava je pre mnohých kresťanov len aplikáciou 

ich pohľadu na doktrínu ospravedlnenia.  

„Niektorí ľudia si to dokonca poplietli so samotným evanjeliom. Predpokladajú, ţe 
toto odmietanie pravidiel postavené na romantizme a existencionalizme je 
záleţitosť totoţná s Pavlovou doktrínou ospravedlnenia vierou, ktorá nehľadí na 
skutky zákona.“

86
 

Keďţe však Wright tvrdí, ţe pri ospravedlnení človek nezaţíva morálnu 

a charakterovú zmenu nemôţe mať jeho pohľad pastoračnú aplikáciu v podobe 

vedenia ku takejto spontaneite alebo autenticite. Ak by totiţ bol aj človek, 

ktorý je ospravedlnený, skutočne pravdivý voči sebe samému, tak by si bol 

vedomý mnohých skrytých motívov.  

 

3.2. Pravidlá 

Druhý, nesmierne rozšírený pohľad na kresťanský ţivot, ktorý je však tak ako 

autenticita rovnako protichodný voči Wrightovej doktríne ospravedlnenia je 

postavený na pravidlách a predpisoch. Veľa kresťanov má pocit, ţe 

kresťanstvo je predovšetkým o nachádzaní tých správnych pravidiel a ich 

následná aplikácia do ţivota. Pripúšťajú, ţe človek sa kresťanom stane 
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milosťou, ale po tomto úvodnom stretnutí Boţieho milosrdenstva by kresťania 

uţ mali „byť dobrí.“ Dokonca aj tvrdia, ţe jedným z hlavných Jeţišových 

poslaní bolo darovanie pravidiel pre ľudstvo:  

„ľudia často naznačujú, alebo niekedy dokonca jednoducho predpokladajú, ţe 
jednou z hlavných vecí, ktoré prišiel Jeţiš urobiť, bolo povedať nám jasnejšie 
a zreteľnejšie, aké pravidlá má pre nás a rovnako tak nám prišiel dať obdivuhodný 
príklad ako ich dodrţiavať.“

87
 

Takíto ľudia však rýchlo zistia, ţe nedokáţu tieto pravidlá, alebo teda 

ako sa dnes populárne nazývajú „princípy“ alebo „hodnoty“, ktoré sú tieţ 

v konečnom dôsledku veľkými pravidlami
88

, dodrţať. Vtedy prejdú síce 

k hodnote odpustenia a urobia pokánie, ale keď to uţ spravia, tak sa opäť vrátia 

ku dodrţiavaniu pravidiel, predpisov či princípov.  

Wright však oponuje voči takémuto ţivotnému postoju kresťana. 

Paradoxne jedna z najväčších výčitiek, ktorá je voči jeho pohľadu na doktrínu 

ospravedlnenia tvrdí, ţe Wright presadzuje presne tento pohľad – ţe 

kresťanský ţivot je po konverzii postavený na dodrţovaní pravidiel a ţe o tom 

Wright hovorí, keď spomína budúce ospravedlnenie podľa ţivota, ktorý 

kresťan viedol. Wright však tvrdí, ţe ţivot ku ktorému sme povolaní, nie je 

zaloţený na pravidlách.  

„Skutočný problém je ten, ţe pravidlá sa vţdy zdajú byť, a vlastne skutočne sú, 
navrhnuté na to aby boli obmedzujúce. Ale vieme, ţe jedny z kľúčových vecí, 
ktoré z nás robia ľudí, sú veci ako kreativita, oslava ţivota a krásy, láska 
a smiech.“

89
 

Veľký príbeh, ktorého súčasťou sme sa stali pri Boţom rozsudku, 

ktorým nás ospravedlnil, nesie totiţ v sebe omnoho väčší potenciál pre ľudský 

ţivot, ako len príkazy a zákazy toho, čo máme robiť a to čo robiť nesmieme. 

Wrightova doktrína ospravedlnenia poukazuje na veľké povolanie ľudstva 

a cirkvi, ktorého sa cez Boţí verdikt spravodlivosti stal súčasťou kaţdý 

kresťan.  
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3.3. Povolanie 

Ospravedlnenie pre Wrighta znamená verdikt, ktorým sa človek dostáva do 

zmluvy s Bohom. Tento rozsudok však nesie v sebe povolanie do odlišného 

ţivota. Toto povolanie, vychádzajúc z apoštola Petra, nazýva Wright 

povolaním byť kráľovským kňazstvom.  

Toto povolanie je základným kontextom kresťanského ţivota a je 

formované práve dvoma rámcami doktríny ospravedlnenia – eschatológiou 

a zmluvou, respektíve veľkým Biblickým príbehom.  

 

3.3.1. Zmluva a príbeh 

Vo svojom vnímaní kresťanskej aktivity ide úplne k počiatkom 

Biblického príbehu a teda k príbehu stvorenia sveta, kde tvrdí, ţe stvorenie 

bolo zamýšľané ako dynamický projekt. 

„Zdá sa, ţe stvorenie nebolo len ţivým obrazom, statickou scénou. Bolo 
naplánované ako projekt, vytvorený za účelom nejakého napredovania. A človek 
mal byť prostriedkom, cez ktorý by Stvoriteľ tento projekt uskutočňoval.“ 

90
 

Biblia teda začína tým, ţe Boh dáva človeku špeciálne povolanie – aby 

sa staral o Boţie stvorenie, aby sa tak stalo plodným a výdatným. A Boh to 

robí tak, ţe stvoril tohto človeka na svoj obraz. Obraz, ktorý hovoril o tom, ţe 

toto povolanie sa skladá z dvoch vecí - z uctievania a z vládnutia.
91

 

Vieme však uţ, ţe v Genezis 3. nastáva v tomto povolaní a stvorení 

veľký problém, ktorý však prichádza vyriešiť Jeţiš. Jeţiš, ktorý naplnil zákon, 

sa tým stal druhým Adamom – druhým človekom, ktorý bol stvorený na Boţí 

obraz. A čo Jeţiš robil a hovoril bolo zamýšľané, aby dalo odpoveď na otázku: 

Ako by to vyzeralo, keby Boh vládol? A práve odpoveď v podobe Jeţiša 

vyzerá podľa Wrighta nasledovne:  
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„Vyzeralo by to ako poslušní ľudia, ktorí nasledujú Poslušného Človeka, ktorí sa 
správajú ako správcovia stvorenia, ktorí privádzajú k zrodeniu nové stvorenie 
a zhromaţďujú chvály tohto stvorenia, aby ich mohli darovať jeho Stvoriteľovi.“

92
 

Toto je niečo, čo apoštol Peter nazýva kráľovské kňazstvo – povolanie 

byť kráľmi a kňazmi. Kráľmi, ktorí majú za úlohu vládnuť a kňazmi, ktorých 

povolanie spočíva v zastupovaní ľudí pred Bohom, najmä v chvále a uctievaní. 

Toto povolanie je teda o tom, ţe kresťan stojí na rozhraní medzi Bohom a Jeho 

stvorením a prináša Boţí múdry poriadok do tohto sveta a dáva stvoreniu hlas, 

aby mohlo v radosti chváliť svojho Tvorcu.  

Toto povolanie, ktoré dáva spočiatku Boh človeku a neskôr vykonáva 

cez Jeţiša Krista a jeho nasledovníkov, je výraznou súčasťou veľkého príbehu 

spásy a zároveň aj súčasťou zmluvy samotnej, ktorá práve tým, ţe kladie 

svojich členov na miesto, na ktorom malo pôvodne stáť ľudstvo a povoláva ich 

do toho, aby boli poţehnaním národom. Cez Jeţiša, Mesiáša toto povolanie nie 

je uţ len pre jeden národ, ale pre všetkých, ktorí sú „v Kristovi“, ktorí sú potom 

povolaní do toho, aby boli práve takéto kráľovské kňazstvo.  

 

3.3.2. Eschatológia 

Eschatológia je pre Wrighta nesmierne silnou stránkou pre pastoráciu 

a duchovný rast, najmä preto, lebo poskytuje nádej a víziu. Otázka vecí 

budúcich má pre Wrighta veľmi konkrétnu podobu, nie je to len záleţitosť, ţe 

po smrti pôjde veriaci do nejakého ťaţko uchopiteľného „neba“. Tvrdí totiţ, ţe 

tak ako Biblia začína so scénou, v ktorej Boh dáva špeciálne povolanie ľuďom, 

tak aj končí so scénou, ţe sa toto povolanie naplnilo – je stvorené nové nebo 

a nová zem, na ktorej stvorenie je naozaj plodným a výdatným.  

„Kniha Zjavenia ... ponúka víziu nielen celého obnoveného a radujúceho sa 
stvorenia, ale aj ľudských bytostí, ktoré sú konečne schopné zhromaţďovať chvály, 
ktoré celé stvorenie ponúka svojmu Tvorcovi a ľudí, ktorí praktizujú vládu 
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a zvrchovanosť, to múdre správcovstvo nad svetom, ktorý Boh vţdy zamýšľal pre 
svoje stvorenia stvorené na Boţí obraz.“

93
 

O čom teda Wright hovorí, ţe títo ľudia budú jedného dňa kráľmi 

a kňazmi. A to je cieľ, vízia kresťanského úsilia, ku ktorému uţ teraz 

smerujeme a o ktoré sa usilujeme. Cieľom je teda naplnenie tej úlohy, ktorú 

dostalo ľudstvo podľa Genezis 1 a 2, cieľ ku ktorému, podľa knihy Exodus, bol 

povolaný Izrael. Toto je teraz úlohou a cieľom cirkvi.  

Tento cieľ akokoľvek je úlohou spoločenstva a celého tela Kristovho, 

tak je aj cieľom jednotlivca. A ten získava tento cieľ práve cez ospravedlnenie.  

Môţeme teda vidieť, ţe doktrína ospravedlnenia Wrighta má potenciál 

pre pastoráciu. Ponúka totiţ odpoveď na otázky typu: Odkiaľ pochádzam? 

Kam smerujem? Kto som? Pastoračná aplikácia tohto pohľadu preto musí byť 

taká, ktorá nezasahuje človeka v pastorácii pri riešení beţných ţivotných 

prekáţok a kaţdodenných problémov, ale ktorá poskytuje riešenie hlbších 

ľudských otázok, a teda konkrétne otázku identity.  

Tým, ţe človek po jeho reakcii na Boţie volanie počuje verdikt 

„Spravodlivý!“, sa stáva súčasťou veľkého príbehu, ktorý ho presahuje. 

Ukazuje mu aj jeho zmenenú osobnú históriu, nakoľko si taký človek môţe 

privlastniť Biblický príbeh za svoj vlastný, a zároveň dostáva nový cieľ ţivota, 

spolu s nádejou, ţe tento cieľ bude jedného dňa dokonaný. Aj súčasná 

psychológia priznáva význam naratívneho prístupu, ktorý tvrdí, ţe človek sa 

nedefinuje zoznamom charakteristík ale ţivotným príbehom. Pohľad Wrighta 

poskytuje teologický podklad pre vytvorenie takéhoto prístupu v pastorácii.  

3.4. Cnosti 

Príbeh, do ktorého je kresťan vsadený, budúcnosť, ktorú v nádeji očakáva a 

konečné ospravedlnenie, ktoré bude na základe milosti, ale podľa ţivota, ktorý 

sme viedli, povoláva kresťanov k aktívnemu kresťanskému ţivotu. Ako sme si 
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však uţ ukázali, tak Wright tvrdí, ţe takýto kresťanský ţivot nie je postavený 

na spontaneite a autenticite, ktorá hovorí, ţe všetko čo stačí ku kresťanskému 

ţivotu, je niečo v zmysle „byť bliţšie pri Pánovi“, ale rovnako takýto ţivot nie 

je o postavení a stanovení pravidiel, ktoré sú obmedzujúce. Na tomto mieste 

Wright obvykle cituje list apoštola Pavla do Ríma, kde píše:  

„Boh odplatí kaţdému podľa jeho skutkov: Večným ţivotom tým, ktorí sa 
vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť“

94
 

Toto úsilie o slávu, česť a nepominuteľnosť s vytrvalosťou v dobrom 

konaní, ukazuje podľa Wrighta na budovanie charakteru, respektíve cností, 

ktoré sú teda pre neho to, do čoho je cez ospravedlnenie povolaný jednotlivý 

kresťan a zároveň je to, podľa môjho názoru, jedna z najvýznamnejších 

aplikácii pre pastoráciu a duchovné formovanie. Wrightova doktrína 

ospravedlnenia vysvetľuje, čo znamená cnosť, keď hovorí: 

„Cnosť, je to, čo sa deje, keď niekto urobil tisíc malých rozhodnutí, ktoré si od 
neho vyţadovali snahu a koncentráciu, aby urobil niečo, čo je dobré a správne, ale 
čo neprichádza prirodzene, samo od seba. Potom ten tisíc prvý krát, keď na tom 
naozaj záleţí, tak zistí, ţe robí „automaticky“ to, čo sa od neho očakáva.“

95
 

Cnosť a cnostný charakter je teda to, čo sa deje s človekom, keď sa 

múdre a odváţne rozhodnutia stali „druhou prirodzenosťou človeka“
96

. Tu 

Wright robí v knihe After you believe, dôleţitý kontrast. Hovorí, ţe cnosť 

a charakter nie je záleţitosťou prvej podstaty, ktorá volá ku spontaneite 

a ţivotu „automaticky“. Tieto cnosti neprichádzajú náhodou a naraz, ale 

prichádzajú cez sebadisciplínu, úsilie a vytrvalosť.  

Wright je však istý v tom, ţe cnosti a budovanie charakteru sú to, do 

čoho sme ako kresťania cez ospravedlnenie povolávaní: „Kresťanská vízia 

cnosti, charakteru, ktorý sa stal druhou prirodzenosťou, je presne o objavovaní 

toho, čo to znamená byť skutočným človekom.“
97

 Termín „skutočný človek“ je 
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vo Wrightovom diele pouţívaný najmä v súvislosti s povolaním Adama, so 

ţivotom, dielom a smrťou Jeţiša a budúcnosťou veriaceho človeka. Je to ţivot 

človeka, ktorý bol stvorený na Boţí obraz a je to príbeh a povolanie človeka, 

ktorý sa stal členom Boţieho ľudu cez ospravedlnenie.  

Wright teda odmieta automatický a spontánny ţivot podľa Boţieho 

srdca, rovnako ako odmieta, ţe takýto ţivot je postavený na suchých (a často 

len kultúrnych) pravidlách. Ale tvrdí, ţe kresťanský ţivot je predovšetkým 

z hľadiska ospravedlnenia – súdneho dvora, zmluvy a slávnej budúcnosti – 

o transformácii charakteru.  

 

3.4.1. Ako cnosť funguje 

Táto transformácia však predpokladá, ţe to nebude len povrchná zmena, pri 

ktorej sa len v konkrétnej spoločnosti naučí človek správať tak, ako sa to od 

neho vyţaduje, ale bude to zmena, ktorá mení celého človeka.  

„Ľudský charakter je v tomto zmysle typ premýšľania a konania, ktorý prechádza 
naprieč človekom. Ak by ste teda mali urobiť cez niekoho „pozdĺţny rez“, tak by 
ste uvideli tú istú osobu. Jeho opakom je v tomto prípade povrchnosť.“

98
 

Ľudský charakter, teda vyţaduje integritu. Nie je to len o nasadzovaní 

nejakých masiek a pretvárke, ale je to transformácia charakteru, zmena, ktorá 

prechádza celou bytosťou. Ako to však takéto budovanie cnosti a premena 

charakteru prebieha? Podľa Wrighta to záleţí na troch veciach: 

„Za prvé, musíte mieriť na správny cieľ. Za druhé, musíte určiť kroky, ktoré 
potrebujete k tomu, aby ste sa dostali k tomu cieľu. Za tretie, tieto kroky sa musia 
stať návykmi, záleţitosťami druhej prirodzenosti.“

99
 

Budovanie cností a premena charakteru je druhou pastoračnou 

aplikáciou tejto práce. Avšak Wright vo svojej knihe After you believe 

nenecháva túto aplikáciu svojej teológie len na takejto všeobecnej rovine. 

Cieľom cnostného ţivota je to, čo predstavuje doktrína ospravedlnenia - Boţí 
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zmluvný ľud, ktorý očakáva obnovené stvorenie - a jednotlivé kroky potrebné 

k dosiahnutiu tohto cieľa predstavuje ako „kruh cností“
100

. Tento kruh sa 

skladá z piatich elementov: písmo, príbehy, príklady, spoločenstvo a duchovné 

obrady.  

Pri tomto kruhu je jedno kde sa začne, pretoţe jedna vec vedie k druhej, 

ale najlepší význam tento kruh má, ak sa praktikuje čím viac z týchto jeho 

elementov.  

 

3.4.2. Písmo 

Podľa Wrighta, čítanie Biblie formuje zvyk nie len v tom zmysle, ţe čím viac 

to kresťan robí, tak tým viac chce tak konať, ale taktieţ ţe čím viac to robí, tak 

tým viac to bude formovať zvyky mysle a srdca, duše a tela, ktoré budú 

formovať charakter na obraz Jeţiša.  

„Samotná aktivita čítania písma, vo vedomej túţbe byť formovaný podľa Boţích 
úmyslov, je sama o sebe činom viery, nádeje a lásky, činom pokory a trpezlivosti. 
Je to spôsob, ktorým vyjadrujeme našu potrebu počuť čerstvé slovo, slovo milosti, 
moţno dokonca aj slovo súdu, rovnako ako uzdravenia, varovania či prijatia.“

101
 

Urobiť mnoţstvo malých rozhodnutí otvoriť kaţdý jeden deň Bibliu 

a čítať jej príbeh je krok smerom ku druhej prirodzenosti a tým sa formuje 

človek, ktorý bude premýšľať, modliť sa, konať a dokonca cítiť takým 

spôsobom, ako človek, ktorý má na zodpovednosti posunúť príbeh dopredu.  

„Je to obzvlášť spôsob, ktorým sa umiestnime do prebiehajúceho príbehu ako jeho 
herci. .... a čím viac poznáme hru, tak tým menej budeme „hrať rolu“, a tým viacej 
budeme jednoducho sebou samým. Skôr či neskôr sa budeme správať prirodzene. 
Druhou prirodzenosťou.“ 

102
 

Biblia podľa Wrighta neponúka len zápis historických udalostí, 

respektíve ako Boh pracoval v minulosti. Ponúka príbeh, ktorého súčasťou sa 

stáva kresťan po tom, čo bol nad ním vyrieknutý verdikt ospravedlnenia. Preto 

veľmi konkrétna pastoračná aplikácia tejto doktríny je v tom, ţe pastoračný 
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pracovník by mal viesť svojho klienta k čítaniu Biblie a k spoločnému 

hľadaniu toho, ako vyzerá ţivotný príbeh tohto klienta, prípadne ako sa tento 

veľký príbeh Biblie a teda aj ţivota kresťana bude odráţať do kaţdodenných 

rozhodnutí a postojov.  

 

3.4.3. Príbehy  

Druhou časťou kruhu cností, sú príbehy. Príbehy nadväzujú na Písmo veľmi 

prirodzene a tak ako jeden veľký príbeh je pre formovanie nášho charakteru 

dôleţitý, tak táto časť cyklu zdôrazňuje podľa Wrighta spôsob, ktorým sme 

boli vytvorení:  

„Sme príbehové stvorenia. Prirodzene máme radi príbehy, pretoţe naše ţivoty sú 
naplnené napätím a rozuzlením... Tak je pre nás jednoduché identifikovať sa 
s charakterom v príbehu, s určitým momentom alebo zápletkou príbehu. Chceme 
vedieť, čo sa udeje ďalej a ako sa to vyrieši. Chceme rozuzlenie, ukončenie, pocit, 
ţe spravodlivosti bolo učinené zadosť, alebo aspoň pocit úplnosti.“

103
 

Fakt, ţe sa naratívne prístupy, či v psychológii, alebo v teológii 

dostávajú do popredia svedčí o tom, ţe spoločnosť v súčasnosti hľadá práve 

takýto pocit úplnosti, ktorý sa často nazýva aj ako šťastie. A dôsledné 

skúmanie príbehov, ich pozorovanie, premýšľanie nad nimi buduje náš 

charakter.  

„Nie je to len o tom, ţe sa nám páči nejaká postava, súhlasíme, alebo nesúhlasíme 
s určitým druhom správania, ale to, ţe hlboko v nás riešime a sledujeme, ako sa 
budú situácie a postavy vyvíjať, je súčasťou pôvabu, ktorý formuje charakter. ... 
Sledujeme, ako sa postava odhaľuje a rozvíja, keď čelí rozhodnutiam a keď pomaly 
spoznáva dopady a učíme sa, ako tieto veci fungujú a stávame sa citlivými na 
rovnaké otázky a výzvy v našich ţivotoch.“

104
  

A tu sa Wright dostáva k silnej stránke príbehov, v ktorej ide 

predovšetkým o múdrosť. Múdrosť je v konečnom dôsledku to, čo ľudia 

hľadajú. Nie sú to pravidlá a prikázania, nie sú to len nejaké šablóny, ale 

hľadáme schopnosť robiť správne rozhodnutia v našom vlastnom ţivotnom 
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príbehu. Kresťan navyše hľadá porozumenie tomu, ako Boţie cesty a ľudská 

práca spolupracujú, nakoľko byť kráľom a kňazom prináša so sebou úlohu 

múdreho správcovstva tohto sveta.  

Ďalšou pastoračnou aplikáciou doktríny ospravedlnenia sú príbehy, 

ktoré formujú náš charakter v oblasti múdrosti, ktorá je nesmierne potrebná pre 

povolanie, ktoré kresťan prijal pri Boţom verdikte spravodlivosti. Pastoračný 

pracovník by mal vo svojej pastorácii nie len pouţívať príbehy, ale aj viesť 

svojho klienta k tomu, aby sám hľadal múdrosť v príbehoch. A to tak 

biblických ako aj mimobiblických.  

 

3.4.4. Príklady 

Hoci v predchádzajúcej podkapitole Wright zdôrazňoval úlohu príbehov 

a Biblie predovšetkým ako inšpiráciu pre ţivot a formovanie v oblasti 

múdrosti, tvrdí, ţe pre povolanie ospravedlneného ţivota môţe byť 

povzbudením príbeh, ktorý slúţi ako príklad.  

„Písmo je plne príbehov, ktoré hoci neboli primárne zamýšľané pre tento význam, 
môţu poslúţiť ako príklady ľudí, ktorí rozvinuli vo svojom ţivote cnostný 
charakter. Nový zákon rozpráva o podobných príbehoch najmä v kontexte 
jedenástich učeníkov, ktorí cestovali po krajine s Jeţišom a naučili sa od neho 
spôsob, ktorým viedli ţivot, ktorý potom ďalej formovali kvôli ostatným.“

105
 

Učeníci sú teda príkladom toho, ako si vzali príklad od Jeţiša. Snáď 

preto apoštol Pavol môţe povedať liste Korintským „Napodobňujte ma, ako ja 

napodobňujem Krista!“
106

 Aj na základe príkladu, ktorý pre neho predstavoval 

Jeţiš, apoštol Pavol mohol duchovne rásť.  

Pastoračnou aplikáciou príkladov je spoznávanie Kristovho charakteru 

a potom spoločné hľadanie odpovede na otázku, ako reagovať na súčasné 

problémy. Čo to znamená, ţe keď riešim problémy, tak som človek povolaný 
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ukazovať Boţí charakter, odkladať moje ja, prijímať Boţí charakter a 

vstupoval do situácii podľa obrazu Krista.  

 

3.4.5. Spoločenstvo 

Povolanie byť kráľovským kňazstvom, je povolaním a výzvou, ktorú 

prijímame nie len ako individuálni kresťania ale ako komunity. Hoci predstava 

kresťanského cnostného charakteru, ako ho opisuje Wright má potenciál 

vytvoriť veľkých lídrov, robí tak, aby budovala celé telo Krista. V skutočnosti 

sa totiţ takmer všetky kresťanské cnosti viery, nádeje a lásky či ovocie Ducha 

dajú precvičovať a vykonávať len vo vzťahu. Inak by neniesli ţiadnu 

významovú hodnotu.  

„Zvyky srdca a mysle sú predovšetkým zvykmi spoločenstva. Učím sa dôverovať 
tebe, tak ako ty sa učíš dôverovať mne a spolu sa učíme jednať v nádeji a láske.“

107
 

Na budovanie cnostného ţivota je teda medziľudská interakcia naozaj 

nevyhnutná. V týchto vzťahoch s kresťanskými priateľmi, susedmi a kolegami 

sa formujú zvyky spoločnou modlitbou a zdieľaním ţivota jeden s druhým. 

V takýchto vzťahoch sa spolu takto ľudia učia a precvičujú zvyky srdca 

a ţivota.  

Cnostný charakter je však nevyhnutný aj pre povolanie cirkvi ako takej. 

Aby totiţ kresťania mohli navzájom spolupracovať potrebujú rozvinúť ovocie 

Ducha. Ak to tak neurobia, tak 

„ich spoločenstvo sa roztriešti. Kaţdý si začne robiť svoje veci, pričom sa bude 
sťaţovať na nedostatok vízie vo zvyšku spoločenstva. Myslím si teda, ţe cirkev, 
spoločenstvo Boţieho ľudu je fórum, na ktorom prebieha učeniu sa a cvičeniu 
cností.“

108
 

Ak teda má cirkev naozaj napĺňať svoje poslanie, potrebuje byť 

spoločenstvom ľudí, ktorí spoločne rastú vo svojom charaktere. A z hľadiska 

pastorácie má spoločenstvo veľký potenciál a úlohu povzbudzovať sa 
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navzájom k rastu v cnostiach. Táto pastoračná aplikácia by sa dala vyjadriť 

veršom z listu Hebrejom: „Venujme pozornosť jeden druhému a 

povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom.“
109

  

Pastoračný pracovník by sa mal vo svojej aplikácii doktríny 

ospravedlnenia teda zaujímať o spoločenstvo svojho klienta. Akým spôsobom 

to je spoločenstvo, ktoré pomáha budovať Boţí charakter a ako tejto úlohe 

spoločenstva pomáha samotný klient. Pastoračný pracovník sa týmto zaujíma 

o to, akým spôsobom vníma klient svoje miesto v Boţom ľude, ktoré zaujal 

práve vďaka verdiktu ospravedlnenia.  

 

3.4.6. Duchovné obrady 

Obrady a duchovné disciplíny, ktoré spoločenstvo vykonáva zohrávajú vo 

Wrightovom pohľade nesmiernu rolu. Sú to totiţ aktivity, ktorých jedným 

z hlavných účelov je práve povzbudzovať rast spoločenstva v cnostiach. Veľmi 

dôleţitým je pre Wrighta aj jeho presvedčenie ţe kresťanstvo pôvodne nemalo 

byť tak výrazne zamerané na ľudské „vnútro“, duchovné záţitky, „Boţie 

dotyky“ a podobne. Kresťanstvo malo byť podľa Wrighta niečo, čo zasahuje 

celú bytosť – tak vnútorné preţívanie ako aj vonkajšie činy. Veľa ľudí však 

tým, ţe kresťanstvo berú predovšetkým ako záleţitosť srdca, zabúda na 

význam obradov a ich zmysel pre formovanie ľudského charakteru. Wright je 

však v tomto jasný: „Toto sú veci, cez ktoré spoločenstvo cvičí zvyky mysle 

a srdca, cez ktoré rozvíja tie spoločné cnosti, o ktorých sme hovorili.“
110

 

V knihe After you believe predstavuje pár týchto obradov, ktoré 

povaţuje za základné.  

 

3.4.6.1. Zdieľaná chvála 
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Spoločné chvály v spoločenstve sú niečím, cez čo cirkev vykonáva svoje veľké 

povolanie byť kňazmi. A to je niečo čo formuje ľudský charakter: „(Keď) sa 

spieva hymna, alebo káţe slovo, zvyk srdca sa formuje: spoločenstvo, ktoré 

plánuje spolu pracovať na viere, nádeji a láske.“
111

 

 

3.4.6.2. Eucharistia 

Toto jedlo, ktoré predstavil Jeţiš svojim učeníkom, bolo uţ vtedy súčasťou 

spoločenského zvyku, ktorý oslavoval exodus. „Jeţiš tento zvyk transformoval 

tak, aby ľudia rozprávali o jeho smrti a zmŕtvychvstaní, a tým poukazovali na 

vyvrcholenie dlhej histórie spoločenstva slobody.“
112

 

Ak však praktizujeme tento zvyk vo svojich spoločenstvách, tak sa 

stávame ľuďmi, ktorí ţijú príbeh slobody. Sme formovaní do ľudí, ktorí 

spoznávajú úlohu, ich časť tohto príbehu, ktorú môţu vykonávať v rámci ich 

vlastnej komunity.  

 

3.4.6.3. Krst 

Krst je obradom, ktorý je nevyhnutne spojený s fungovaním cirkvi. 

Predovšetkým preto, ţe ho Nový zákon ustanovuje ako spôsob, cez ktorý sa 

niekto stáva členom rodiny. Avšak má ešte jeden význam v kontexte 

ospravedlnenia. Doktrína ospravedlnenia nesie podľa Wrighta v sebe význam, 

ţe sa členom Boţieho ľudu môţe stať ktokoľvek – bez ohľadu na jeho 

národnosť, pohlavie či socioekonomické pozadie. A toto je podľa Wrighta aj 

význam krstu:  

„Krst je pre kaţdého rovnaký a tým vyznačuje cirkev ako jedno telo. ... krst je pre 
kaţdého rovnaký, čím nám pripomína a informuje aj srdce a myseľ kaţdého 
kresťana, ţe v podstate sme všetci bratia a sestry v Kristovi. V tomto význame teda 
nejestvujú ţiadni „špeciálni“ kresťania.“

113
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Význam krstu pre budovanie charakteru teda spočíva v budovaní 

spoločenstva, ktoré má potenciál byť diferencované a rovnako tak aj v 

informovaní mysle a srdca, ţe akékoľvek ľudské bariéry boli medzi mnou 

a človekom, ktorý sa práve krstil, tak v Boţom ľude nenesú zásadnú 

významovú hodnotu.  

 

3.4.6.4. Modlitba 

Samotný význam modlitby je v podstate o nesení Boţieho obrazu.  

„My sme ľudia, ktorí ţijú na hranici medzi Boţím svetom a ţivotom tohto 
súčasného sveta. Sme ľudia, ktorí patria na to nepohodlné pohraničie a sme 
povolaní k tomu, aby sme ostali na tomto mieste, aj keď vôbec nevieme čo sa 
deje.“

114
 

Modlitba teda ustanovuje tréning charakteru v pokore, trpezlivosti, 

viery, nádeji a ak sme dostatočne vytrvalí, tak aj v láske. A keď kresťan vstáva 

z modlitby, tak je jeho srdce o trochu viac vyformované v dôvere a poslušnosti.  

 

3.4.6.5. Spoločné čítanie Písma 

Týmto posledným obradom sa tento kruh cností uzatvára. Spoločným čítaním 

Písma si pripomíname časti veľkého príbehu, a to nie len preto aby sme sa 

naučili niečo nové, ale aby sme si pripomenuli tento príbeh a kde do neho 

zapadáme my.  

        Biblia má však špeciálny vzťah s ostatnými štyrmi elementmi tohto 

kruhu cností. Bez Písma sa príbehy nedajú vysvetliť, príklady môţu byť 

nepochopené, spoločenstvo sa môţe príliš zamestnať svojím vlastným ţivotom 

a obrady sa stanú prázdnymi rituálmi. S písmom sa to mení.  

„Písmo nie je nič iné ako príbeh Boţej lásky – Boţej lásky v stvorení, v Izraeli, 
v Jeţišovi, v Duchu, v novom stvorení. Čím viac sme ľudia príbehu, príkladov, 
spoločenstva a aj obradov, tým viac budeme rozumieť Písmu a naopak a tým viac 
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budeme formovaní na spoločenstvo ...v ktorom ţitie Jeţišových zvykov viery, 
nádeje a lásky sa stali druhou prirodzenosťou.“

115
 

 

Zhrnutie 

Wrightovo porozumenie doktríne ospravedlnenia ponúka teoretický rámec pre 

moţnú ďalšiu pastoračnú diskusiu. V tejto kapitole som chcel ukázať na to, ţe 

jeho pohľad na ospravedlnenie má viaceré moţné pastoračné aplikácie. Tým, 

ţe tvorí príbehový rámec, poskytuje kresťanovi odpoveď na otázku, odkiaľ 

pochádzam a kam idem, a teda na otázku identity.  

Ďalej pokračuje a hovorí, ţe ospravedlnením bol kresťan povolaný 

k určitému spôsobu ţivota a to k budovaniu cnostného charakteru, ktorý odráţa 

tak povolanie Adama, ako zmluvu a zároveň očakáva v nádeji druhý a konečný 

súd.  

                                                 
115 Wright, After You Believe, Kindle Locations 4429-4434. 
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Záver 

V tejto práci som opísal a analyzoval Wrightov pohľad na doktrínu 

ospravedlnenia a jeho tri rámce cez ktoré sa treba na ňu nazerať. Prvý je právny 

rámec ktorý tvrdí, ţe verdikt kresťanovej spravodlivosti je predovšetkým 

právnym vyhlásením a nie faktickou zmenou ľudských vlastností. Rozdiel 

medzi Boţou, sudcovou spravodlivosťou a našou, je v tom, ţe Boţia 

spravodlivosť je postavená na jeho spravodlivom posúdení nášho prípadu. 

Spravodlivosť človeka pred súdom je postavená na verdikte sudcu.  

Druhým kontextom tejto doktríny je pre Wrighta zmluva. V tomto kontexte 

Wright opisuje Biblické naratívum a jeho význam. Začína pri tom ako sa zlo 

dostalo do sveta a ďalej rozoberá plán, ktorým sa Boh chce tento problém zla 

vyriešiť. Konkrétne zmluvou, ktorej vyvrcholením je Jeţiš Kristus.  

Toto Jeţišovo dielo, najmä jeho smrť a zmŕtvychvstanie vnieslo uţ do 

súčasnosti „budúci vek“. Eschatológia je tretím rámcom tejto doktríny 

a predstavuje dovŕšenie Boţieho plánu a víziu pre ţivot kresťana.  

Ospravedlnenie v tomto celom kontexte je teda Boţí, súdny verdikt, ktorým 

sa človek stáva súčasťou Boţieho ľudu a veľkého biblického naratíva.  

Pastoračnými aplikáciami je predovšetkým moţnosť formovania identity, 

nakoľko tento príbeh poskytuje kresťanovi odpoveď na otázky o jeho pôvode, 

smerovaní a budúcnosti.  

Ďalšou pastoračnou aplikáciou je vedenie klienta k povolaniu byť kráľom 

a kňazom. Kresťan by mal byť tým, ktorý berie zodpovednosť za svoje okolie 

a správcovsky by sa mal o neho starať a zaujímať. Následne by mal vzdávať 

Bohu úctu a chválu.  

Nakoniec toto privádza Wrighta ju presvedčeniu, ţe ak chcem jednotlivec a 

cirkev správne a múdro vykonávať toto kresťanské povolanie, tak musia 

predovšetkým rásť vo svojom cnostnom charaktere – tak individuálne ako aj 

v rámci spoločenstva.  



 

50 

 



 

51 

 

Zoznam literatúry 

Monografie 

 

CAIRD, G.B. Jesus And The Jewish Nation. Londýn: The Athlone Press, 1965. 

Ethel M.Wood Lecture. ISBN 978-0485143102. 

 

CARSON, D.A., HUSBANDS, Mark, Daniel J TREIER a. Justification: 

What's at Stake in the Current Debates. Leicester, England: Apollos, c2004, 

278 p. ISBN 18-447-4027-7. 

 

FERGUSON, Sinclair B, David F WRIGHT a J PACKER. New dictionary of 

theology. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1988, xix, 738 p. ISBN 08-

308-1400-0. 

 

GAFFIN, Richard B. By faith, not by sight: Paul and the order of salvation. 

Waynesboro: Paternoster, 2006, xvii, 141 pages. ISBN 15-963-8443-3. 

 

GREEN, Joel B, Max TURNER a N.T. WRIGHT. Between Two Horizons: 

Spanning New Testament Studies and Systematic Theology. Grand Rapids, 

Mich.: W.B. Eerdmans, c2000, x, 246 p. ISBN 08-028-4541-X. 

 

McCORMACK, Bruce L a Simon GATHERCOLE. Justification in 

Perspective: Historical Developments and Contemporary Challenges. 

Edinburgh: Rutherford House, 2006, 277 p. ISBN 978-080-1031-311. 

 

PIPER, John. The Future of Justification: A Response to N.T. Wright. 

Wheaton, Ill.: Crossway Books, 2007, 239 p. ISBN 978-158-1349-641. 
 

REID, Gavin a N.T. WRIGHT. The Great Acquittal: Justification by Faith and 

Current Christian Thought. London: Collins, 1980. ISBN 978-000-6261-117. 
 

SLOVENSKÁ BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ. Biblia: Slovenský ekumenický 

preklad. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2008. ISBN 978-80-

85486-47-6. 

 

WRIGHT, N.T. After you believe: Why Christian character matters [epub]. 

New York, NY: HarperCollins e-books, 2010. EPUB edícia. ISBN 978-006-

1978-395. 
 

WRIGHT, N.T. Jesus and the Victory of God: Christian origins and the 

question of God [epub]. London: SPCK, 1996. EPUB edícia. ISBN 978-028-

1047-178. 



 

52 

 

 

WRIGHT, N.T. Justification: God's plan and Paul's vision [kindle]. London: 

SPCK, 2009. Kindle edition. ISBN 978-028-1060-900. 

 

WRIGHT, N.T. Paul and the Faithfulness of God. Lanham: Fortress Press, 

2013. ISBN 978-145-1452-341.  

 

WRIGHT, N.T. Paul: In Fresh Perspective. Minneapolis: Fortress Press, 2006. 

ISBN 08-006-3766-6. 

 

WRIGHT, N.T. Simply Jesus: Who he was, what he did, why it matters [epub]. 

New York: HarperOne, 2011, xiv, 240 p. EPUB edícia. ISBN 978-006-2084-

392. 
 

WRIGHT, N.T. What Saint Paul really said: was Paul of Tarsus the real 

founder of Christianity?. Cincinnati, Ohio: Forward Movement Publications, 

1997, 192 p. ISBN 08-802-8181-2.  
 
 

Časopisy 

FERGUSON, Sinclair. What Does Justification Have to do with the Gospel?. 

Tabletalk Magazine: What N.T. Wright Really Said. 2010, č. 2. 

 

FESKO, J.V. “Works of the Law” in Paul. Tabletalk Magazine: What N.T. 

Wright Really Said. 2010, č. 2. 

 

VENEMA, Cornelis. A Future Justification Based on Works?. Tabletalk 

Magazine: What N.T. Wright Really Said. 2010, č. 2. 

 

WATERS, Guy. Has the Church Misunderstood Justification?. Tabletalk 

Magazine: What N.T. Wright Really Said. 2010, č. 2. 

 

WRIGHT, N.T. Justification: Yesterday, Today, Forever. The Journal of the 

Evangelical Theological Society. 2011, roč. 54, č. 1. 

 

 

Elektronické zdroje  

Interview with N.T. Wright: Responding to Piper on Justification. The Gospel 

Coalition [online]. 2009 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 

http://thegospelcoalition.org/blogs/trevinwax/2009/01/13/interview-with-nt-

wright-responding-to-piper-on-justification/ 

 

 

http://thegospelcoalition.org/blogs/trevinwax/2009/01/13/interview-with-nt-wright-responding-to-piper-on-justification/
http://thegospelcoalition.org/blogs/trevinwax/2009/01/13/interview-with-nt-wright-responding-to-piper-on-justification/


 

53 

 

MIDDLETON, Darren. Theology and Life: Pastoral Implications of the New 

Perspective. RPM Magazine: online. 2002, roč. 4, č. 26. Dostupné z: 

http://www.thirdmill.org/files/english/html/th/TH.h.Middleton.new.perspective

.2.html 

 

 

The Shape of Justification. N.T. Wright Page [online]. 2001 [cit. 2014-05-02]. 

Dostupné z: http://ntwrightpage.com/Wright_BR_Shape_Justification.htm 

 

 

 

 

http://www.thirdmill.org/files/english/html/th/TH.h.Middleton.new.perspective.2.html
http://www.thirdmill.org/files/english/html/th/TH.h.Middleton.new.perspective.2.html
http://ntwrightpage.com/Wright_BR_Shape_Justification.htm

