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D.B. 

Morálni zákoník pro sjednocení veškerého lidstva 
 

“Poselství od Rebbeho”, kompletní verze je prezentována v “Lubavitch 

International,” v Druhém Díle, ČÍslo 1(Léto 1990), stránka 3 

 

Překládal Dr. A. R. 

 

Nachazíme se nyní na zvratu historie. Změny způsobené rozpadem 

represivních režimů, které zachvátili celý svět, vedly ke vzniku 

společenského klímatu zvýšeného morálního uvědoměni. V důsledku 

toho je příhodný čas k tomu, abychom uvažovaly o dynamice těchto 

změn a tím podpořily plně jejich effect. Aby vysvětlily zámer stvořeni 

světa, naši mudrci káží že B-h, který je Esencí všeho dobrého, stvořil 

svět jako výsledek Jeho touhy dělat dobro. Jak to stojí v žalmu 145, 

“Hospodin je dobrý ke každému, a je milostivý ve všech Jeho činech.” 

Zrovna tak jako je to přirozené dělat dobro pro druhé, stvoření světa bylo 

božským vyjádřením dobra. Z toho vyplývá, že vesmír and všechen život 

je príjemcem a předmětem Božského dobra. 

 

Z toho vyplývá, že vsechno co se ve světe stane, včetne zřejmích 

špatných událostí jako jsou přírodní katatrofy, tyto musí nakonec vést ke 

spásnému dobru. Podobně, negativní tendence které existují uvnitř 

lidských bytostí, ktere si v podstatě přeji dělat dobro, nejsou nic jiného 

než “mechanismus” Božského plánu ustanovit volný výběr. Kdyby Bůh 

stvořil svět, který by byl totálně a výhradně dobrý bez jakékoliv snahy 

lidstva toho dosahnout, dobro by nebylo vůbec a nebo jenom málo 

oceněno. S ohledem na to, je důležité si uvědomit, že zápas jedince se 

zlem ve světe. nebo v sobe samém, by neměla být konfrontace. Raději, 

zdůraznováním toho co je dobré v lidech a ve světě, a přinášením do 

popředí to, co je pozitivní, zlo bude nahrazeno dobrem až doby kdy 

nakonec úplně zmizí, 

 

Přestože Bůh stvořil svět který dává lidem volný výběr, dal nám nicméně 

pomůcky a instrukce které potřebujeme aby nás nabádaly k tomu, 

abychom si vybraly dobro: Božský morální zákonik, který předchází 

vsechny ostatní lidské zákoniky, je jediným zákonikem který má 

nekončné a univerzálni upotřebení pro moralní civilizaci. Tento Božský 

zákonik, známý jako Sedm Zákonů Noah, ustanovil objektivní definici 

“dobra” – definici která platí pro všechny lidi. Jak nedávné dějiny 
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dokázaly, morálnost založená na lidských názorech o dobru je relativní, 

subjektivní a v podstatě není presvědčivá. Mimoto, jak je to naprosto 

jasné pedagogum a agentům kteří vymáhají zákony, ani zastrašování 

ani hrozba trestu nepovzbudí hluboký smysl pro morálni závazek. Toto 

je dáno jenom znalostí – výcvik který ukazuje že tam je “Oko které vidí a 

Ucho které slyší” kterému jsme všichni zodpovědni. Noahidsky Zákonik 

který uvádi sedm základních Božských zákonů, byl dán Noemu a jeho 

dětem po Potope. Tyto zákony měli ujistit Noa a jeho děti, předci nové 

lidské rasy, že lidstvo se zase nezvrhne do džungle. Zákony, které 

nařídily založeíi soudních dvorů a které zakázaly modlařství, rouháni, 

vraždy, incest, loupež, a jezení končetin žiýych zvířat (krutost proti 

zvířatům), jsou základem veškeré morality. A tyto zákony se rozšíří do 

všech ostatních aspektů morálního chováni.  

 

Speciální úkol je poskytovat vzdělání a podporovat dodržování Sedmi 

Zákonů všemi lidmi. Dnešni náboženská tolerace a snaha o vetší 

svobodu poskytuje unikatni možnost zvýšit dodržování těchto zákonů.  

Jenom oddanost k těmto zákonům, které jsou samy o sobě výrazem 

Božského dobra, veškeré lidstvo je spojeno a vázáno společnou morálni 

zodpovědností k našemo Stvořiteli. Tato jednotnost poporuje mír a 

soulad mezi všemi lidmi  čímž dosáhne konečného cíle. Jak to žalmista 

řekl : “Jak dobré a příjemné je to pro bratry přebývat společně v 

jednotě.” 

 

 

 


