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Îádná vina není zapomenuta, kdyÏ o ní ví svûdomí. Stefan Zweig

Není bezpeãné ani ãestné jednat v rozporu s vlastním svûdomím. Martin Luther

Svûdomí, to je ten tich˘ hlásek, kter˘ nám ‰eptá, Ïe se nûkdo dívá. Julian TuwimAni nejlep‰í bûÏec neuteãe pfied vlastním svûdomím. Lech Przeczek
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Jak slzy krasobruslafiek,

jak nûha vdechujícího dehtu,

jak poslední v˘kfiiky módy,

jak milující se páry pfied rozvody,

jak radost v lesku v‰edního stesku,

tak i já mám svûdomí v bezvûdomí.

Znám pár pfiístavÛ a pocit mám,

Ïe pfiesto ztroskotávám,

a vím, Ïe tfií‰tím se v pÛl.

(Richard Krajão, Svûdomí)
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VùZNI SVùDOMÍ 
Dobré  svûdomí je lep‰í neÏ tisíc svûdkÛ. 

Titus Maccius Plautus

Co je to svûdomí
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Co má Vûrka dûlat?
„Ty jsi dnes nûjaká zamlklá,“ fiíká otec pfii obûdû. Vûrka nejasnû odpoví. Po

obûdû rychle zmizí do svého pokoje. Chce b˘t sama. Má pfied sebou jasnû své

proÏitky. Pfied ãtrnácti dny pfii‰la do nové ‰koly. S tfiemi kamarádkami si hned

dobfie rozumûla. A právû tyto tfii, Zuzka, Eva a Helãa, jí vypravovaly bláznivou

pfiíhodu: „pfiedstav si, nedávno si kaÏdá z nás vzala v kosmetickém oddûlení

obchodního domu lahviãku voÀavky. Bylo to docela jednoduché. Postupnû jsme

prodavaãku zamûstnaly otázkami – pak chmat… Dnes to zkusíme zase. MÛÏe‰

jít s námi. Nejsi pfiece zbabûlec, vÏdyÈ patfií‰ do na‰í party!“ Ale Vûrka se

vymluvila: „Dnes nemohu. Snad pfií‰tû.“ Vûrka ví, Ïe se jí budou její kamarádky

ptát brzy zas. Pfiem˘‰lí, co by mohla udûlat.

Co má Lucie dûlat?
Lucie má tfiináct rokÛ. Do jejich mûsta pfiijede její oblíbená hudební skupina

a ona uÏ dlouho ‰etfií. Vydûlala si nûjaké peníze hlídáním dûtí, aby si mohla

koupit lístek na koncert. I kdyÏ by potfiebovala spoustu jin˘ch potfiebnûj‰ích

vûcí, maminka jí slíbila, Ïe kdyÏ si na lístek sama na‰etfií, mÛÏe na koncert jít.

Mezitím se Lucii pokazilo kolo. Maminka okamÏitû zmûnila názor a fiekla, Ïe

Lucie si má za u‰etfiené peníze dát kolo spravit. Lucie je velmi zklamaná… 

Co má dûlat?

Kdo je hor‰í?
Dva mladí lidé, bratfii Karel a Robert se dostali do nesnází s policií a potfiebují co nejrychleji opustit

mûsto. Potfiebují peníze. Star‰í Karel pfiepadl obchod a ukradl 10 000,– Kã. Mlad‰í Robert ‰el za jedním

muÏem, kter˘ byl ‰iroko daleko znám˘ svou ochotou a velkorysostí. Vyprávûl mu, Ïe je velmi nemocn˘

a na svou operaci potfiebuje pÛjãit 10 000 Kã. Pfiitom nemocn˘ nebyl a ani nemûl v úmyslu nûkdy

peníze vrátit. I kdyÏ ho dobr˘ muÏ neznal, peníze mu pÛjãil. Karel i Robert zmizeli, utekli kaÏd˘

s 10 000 korunami v kapse a uÏ je nikdo nikdy nevidûl. Kdo z nich byl hor‰í?

Morální dilema
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Îalm 36
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Vnûj‰í názory a vnitfiní postoj
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Radostn˘m srdcem 
zkrásní tváfi, 
kdeÏto trápení srdce ubíjí ducha. 
(Pfi 15,13)

Dám vám nové srdce 
a do nitra vám vloÏím nového ducha. 
Odstraním z va‰eho tûla srdce
kamenné a dám vám srdce z masa. 
(Ez 36,26)

SvÛj zákon jim dám do nitra, 
vepí‰i jim jej do srdce. 
Budu jim Bohem 
a oni budou m˘m lidem. 
(Jer 31,33b)

Bible nemluví pouze o srdci ãlovûka, do nûhoÏ BÛh vkládá schopnost milovat
a vlévá svou lásku, zapisuje své zákony a touÏí v nûm víru pfieb˘vat. Mluví také

o Bohu, kter˘ do na‰ich srdcí, do na‰eho nitra vtiskl svÛj obraz a vloÏil svou lásku.
BoÏí srdce je srdcem otcovsk˘m i matefisk˘m zároveÀ, je místem, kde máme své

místo a kde jsme vÏdy pfiijati. Je to místo hluboké, nekoneãné, je moÏné se do nûj
ponofiit, pfiijmout zde sílu a jistotu a nabrat odvahu k dal‰ímu Ïivotu.

âlovûk se dívá na to, 
co má pfied oãima. 
Hospodin v‰ak hledí na srdce. 
(1 Sam 16,7)

A nadûje neklame, 
neboÈ BoÏí láska 
je vylita do na‰ich srdcí 
skrze Ducha svatého, kter˘ nám byl dán. 
(¤ 5,5)

Poklekám na kolena 
pfied Otcem, (…) aby Kristus skrze víru
pfieb˘val ve va‰ich srdcích, a tak abyste
zakofienûni a zakotveni v lásce mohli spolu 
se v‰emi bratfiími pochopit, co je to skuteãná
‰ífika a délka, v˘‰ka i hloubka. (Ef 3,17)
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Ne‰ikovn˘ Honzík

Provinily se tyto dûti stejnû, nebo je jedno více zlobivé neÏ druhé?

Mûl by jej Heinz ukrást?

Heinzovo dilema

V jedné daleké zemi umírala Ïena, která onemocnûla

zvlá‰tním druhem rakoviny. Existoval lék, o nûmÏ si lékafii

mysleli, Ïe by mohl Ïenu zachránit. ·lo o zvlá‰tní formu radia,

kterou jeden lékárník v tomtéÏ mûstû právû pfied nedávnem

objevil. V˘roba byla drahá, av‰ak lékárník poÏadoval

desetkrát víc, neÏ kolik jej stála v˘roba. Za radium zaplatil

200 dolarÛ a za malou dózu lékÛ poÏadoval 2000. Heinz,

manÏel nemocné Ïeny, vyhledal v‰echny své známé, aby si

vypÛjãil peníze, a usiloval i o podporu úfiadÛ. ShromáÏdil

v‰ak jen 1000 dolarÛ, tedy polovinu poÏadované ceny.

Vyprávûl lékárníkovi, Ïe jeho Ïena umírá, a prosil jej, aby mu

lék prodal levnûji, popfiípadû aby mu Heinz mohl zbytek

zaplatit pozdûji. Lékárník v‰ak fiekl: „Ne, já jsem ten lék

objevil, a chci na nûm vydûlat peníze.“ Heinz tím vyãerpal

v‰echny legální moÏnosti, je zcela zoufal˘ a uvaÏuje, zda by

se nemûl do lékárny vloupat a lék pro svou Ïenu ukrást. 

I. Rovina

1. Orientace 

2. Orientace 

II. Rovina

3. Orientace 

4. Orientace 

III. Rovina

5. Orientace 

6. 

Heteronomní morálka Autonomní morálka

Motivace

Pravidla

Nesprávné jednání 

Trest 

Mal˘ chlapec Honzík je ve svém pokoji. Zavolají jej k jídlu.

Jde do jídelny. Za dvefimi v‰ak stojí servírovací stolek. Na

stolku je podnos a na nûm je poloÏeno patnáct ‰álkÛ.

Honzík nemÛÏe vûdût, Ïe to v‰echno je za dvefimi. Vstoupí,

dvefie narazí do stolku s podnosem a prásk – v‰ech patnáct

‰álkÛ je rozbit˘ch.

Byl jednou jeden chlapec, kter˘ se jmenoval Honzík. Jednoho

dne nebyla jeho maminka doma, on si chtûl vzít ze skfiínû

marmeládu, na kterou mu maminka zakázala sahat, protoÏe

ji mûla schovanou pro babiãku. Vylezl na Ïidli a natáhl ruku.

Ale marmeláda byla pfiíli‰ vysoko a on se k ní nemohl dostat.

KdyÏ se o to pfiece jen pokusil, shodil hrneãek. Ten spadl 

na zem a rozbil se.
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Jednat v souladu se svûdomím
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