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Veritatis splendor
»V knihe Genezis čítame: „Pán Boh však takto prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu pozna-

nia dobra a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, kedy by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ (Gn 2,16-17). Týmto obrazom zjavenie učí, 
že právomoc rozhodovať o dobre a o zle neprislúcha človeku, ale jedine Bohu. Zaiste, človek je slobodný, pretože môže Božie 
prikázania pochopiť i prijať. Jeho sloboda je naozaj veľká, pretože môže jesť „zo všetkých stromov raja“; predsa však nie je 
nekonečná, pred „stromom poznania dobra a zla“ sa musí zastaviť, keďže musí prijať mravnú normu, ktorú Boh dáva človeku: 
a ak ju človek prijme, skutočne sám realizuje svoju slobodu. Boh, ktorý jediný je dobrý, dokonale pozná, čo je pre človeka dobré, 
a z lásky k nemu mu to predkladá v prikázaniach. Zákon Boha teda nepotláča ani nevylučuje slobodu človeka, naopak, znamená 
jej záruku i podporu.«1

„Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. (...) 
Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy 
cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň. Na to, aby ste mali skutočnú slobodu, 
nestačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volá k zodpo-
vednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy.“2

NAŠA ÚLOHA: 
Kritické skúmanie fenoménu »sloboda« a jeho vedecká a praktická interpretácia na základe náuky Magistéria cirkvi 

– v tom tkvie naša úloha.
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