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Anzelm z Canterbury († 1109) si zaumienil jasne vysvetliť,
prečo sa Boh musel stať človekom, ak chcel zachrániť ľudí pred
večným zatratením. Svoje učenie o Kristovom spásnom diele
vyjadril v diele Cur Deus homo.
Anzelm vychádza z tvrdenia, že človek so všetkým čo má, je
Božím vlastníctvom a preto svoje správanie je povinný dokonale
podriadiť Božej vôli. Ak človek spácha hriech, nepodriaďuje sa
Božej vôli a tak nedáva Bohu to, čo mu patrí. Tento postoj

voči Bohu možno z tohto hľadiska kvalifikovať ako krádež.
Možno povedať, že ak človek hreší, stavia sa do pozície
nezávislosti na Bohu, čím vlastne Bohu kradne samého seba,
svoju osobu. Spravodlivosť vyžaduje, že ukradnuté musí byť
vrátené majiteľovi a spôsobená škoda musí byť napravená.
Z toho vyplýva, že Boh buď musí hriešnika potrestať
spravodlivou odplatou, teda večným trestom, alebo môže hriech
aj odpustiť, ale len pod podmienkou, že za to, čo mu bolo
ukradnuté, dostane zodpovedajúcu náhradu, teda že mu bude
zadosťučinené. V opačnom prípade by bol Boh nespravodlivý,[1]
čo je vlastne vnútorný rozpor, keďže Spravodlivosť je jeden
z Božích atribútov (porov. napr. Ž 11,7). Spravodlivá náhrada
však vyžaduje nie len vrátenie toho, čo bolo ukradnuté, ale
musí to byť ešte niečo naviac, čo by vyvážilo aj spôsobenú
potupu majiteľa. Boh bol okradnutý a bolo mu odopreté to, čo
mu patrí, a tým bol zneuctený. Adekvátne zadosťučinenie musí
preto nevyhnutne obsahovať aj nápravu poškodenej Božej cti.[2]
Problém človeka spočíva v tom, že nemá Bohu čo ponúknuť, aby
mu škodu nahradil. Všetko, čo má, ba dokonca aj on sám, podľa
spravodlivosti patrí k Božiemu vlastníctvu a škodu nemožno
nahradiť niečím, čo majiteľovi podľa spravodlivosti aj tak
patrí.
Ďalšia vec, na ktorú Anzelm upozorňuje, je veľkosť škody,
ktorú človek hriechom Bohu spôsobuje. Bolo by možné povedať,
že ak by človek daroval Bohu celý svet, alebo hoci aj tisíc
svetov, bol by tak oprávnený byť Bohu neposlušný? V žiadnom
prípade. Ani celým stvorením sa nedá vyvážiť čo i len jediný
hriech. Z toho vyplýva, že človek hriechom ukradol Bohu niečo,
čo má väčšiu cenu, ako je všetko stvorené a tomu musí
zodpovedať aj náhrada škody.[3] To ale nevyhnutne vedie
k záveru, že žiadny tvor nie je schopný dať Bohu adekvátne
zadosťučinenie.
Človek sa tak ocitá v situácii, z ktorej ho môže zachrániť
jedine Boh. Keďže dlžníkom je človek, musí to byť zase práve
človek, kto zadosťučinenie Bohu prinesie. Výsledkom takejto

úvahy je fakt, že jediný, kto by mohol priniesť Bohu adekvátne
zadosťučinenie, môže byť jedine Bohočlovek. Otázkou však
zostáva, akým spôsobom, by mohol Bohočlovek túto náhradu škody
zrealizovať. Aj keby prežil na zemi ako človek dokonale
bezhriešny život, dal by Bohu len to, čo mu právom už patrí.
Boh má totiž spravodlivý nárok na absolútnu poslušnosť
človeka. No v prípade, že by prežil dokonale bezhriešny život,
nebol by povinný zomrieť, keďže smrť je spravodlivou odplatou
za hriech. Ak sa však predsa len dobrovoľne rozhodne zomrieť,
ponúkne Bohu niečo, čo mu nedlhuje a teda niečo, čo Bohu ešte
nepatrí, čo je k jeho spravodlivému vlastníctvu pridané
navyše. Keďže je to zároveň Boh, ktorý ponúka svoj nevinný
život, hodnota tohto zadosťučinenia je nekonečná a nahrádza
škodu spôsobenú Božej cti za celé ľudstvo.[4]
Celá táto Anzelmova úvaha je založená na predpoklade, že
hriech spôsobuje problém predovšetkým Bohu. Je zaujatý svojou
poškodenou cťou a hľadá spôsob, ako by mohol naspäť získať to,
čo mu patrí. Kristovo spasiteľné dielo sa teda orientuje na
zmenu nepriaznivého stavu, v ktorom sa Boh ocitol po hriechu,
ktorý spáchal človek. Aj keď človek nie je schopný ponúknuť
Bohu nič, aby ho uspokojil, ako to býva v pohanských
prirodzených náboženstvách, predsa v Anzelmovom vysvetlení
možno vybadať určitý vplyv prirodzenej nábožnosti, kde sa tiež
hľadá niečo, čo by Boha uspokojilo, rôzne Boha zmierujúce
obety sú tu však nahradené darom, ktorý Bohu ponúka samotný
Bohočlovek.

1.1 Predstava Boha, ktorému niečo chýba
k
spokojnosti,
je
však
zjavne
nekresťanská
Predstava Boha, ktorému niečo chýba k spokojnosti, je však
zjavne nekresťanská. Boh vo svojom rozdávaní priazne nie je
odkázaný na to, či mu človek niečo dáva, alebo nie, keďže Bohu
nechýba žiadna dokonalosť[5] a je spokojný sám v sebe. On sám
je totiž najvyšším Dobrom. Anzelm predpokladá, že Boh je pod

tlakom zákona spravodlivosti, ktorý ho núti k vyžadovaniu
náhrady škody, aby sa nedostal do rozporu sám so sebou.
Kristus nám však predstavuje spravodlivosť nebeského Otca
v úplne inom svetle a na inom základe, ako je adekvátna zámena
hodnoty. Vedie nás totiž k poznaniu, že lipnutie na výmennej
spravodlivosti zo strany poškodeného, je znakom pohanstva.
Vyzýva kresťanov, aby požičiavali a nič za to nečakali,
aby milovali nezištne aj svojich nepriateľov a zdôvodňuje to
tým, že presne takto zmýšľa a koná samotný nebeský Otec
(porov. Mt 5,39-48). Boh teda zjavne nie je totožný s výmennou
spravodlivosťou, ale so spravodlivosťou a Dobrotou postavenou
na nezištnom a nevyčerpateľnom rozdávaní sa. Veľmi dobre to
možno vypozorovať aj z morálneho povedomia človeka, keď
odpustiť bez vyžadovania náhrady škody nie je vnímané ako
previnenie sa poškodeného voči spravodlivosti, ale naopak, ako
prejav jeho obdivuhodnej šľachetnosti.
Hoci

Anzelmovo

vysvetlenie

Kristovho

spasiteľného

diela

neprevzal nikto z veľkých katolíckych učiteľov,[6] v dobe
reformácie prvky právnictva a prirodzenej nábožnosti prítomné
v jeho interpretácií boli dotiahnuté až do extrémov.

1.2 Vplyv prirodzenej nábožnosti a Martin
Luther
V prostredí, kde na prelome 15. a 16. storočia žil a vyrastal
Martin Luther, možno pozorovať veľký vplyv prirodzenej
nábožnosti, ktorá úspešne prekvitala zvlášť v ľudovej
zbožnosti, no nemalou mierou k tomu prispel aj postoj
niektorých členov vtedajšej hierarchie. Nebeský Otec bol
predstavovaný ako tvrdá a neúprosná bytosť a jeho Syn bol
taktiež neúprosným sudcom, ktorý prísne sleduje skutky ľudí
a v prípade, že nie sú dostatočne dokonalé, alebo nie je ich
dostatočne veľa, je pripravený pomstiť sa peklom. Toto bolo
náboženské pozadie, ktoré tvorilo podklad Lutherovho mladého
života a sám priznáva, že Kristus-Sudca bol preňho prameňom
úplného vydesenia.[7]

Luther si zaumienil, že sa pred rozhnevaným a prísnym Bohom
svojimi skutkami zachráni. Prísne sa postil, naschvál trpel
zimou, odriekal dlhé modlitby a sám si ukladal prísne skutky
sebazáporu. Neskôr tvrdil, že keby v tom pokračoval ešte
dlhšie, tieto praktiky by ho stáli aj samotný život.[8]
Motívom všetkých týchto činov bolo priniesť Bohu dostatočnú
obetu, teda dostatočne zaplatiť Bohu za hriechy, aby ho prísny
Boh nemohol uvrhnúť do pekla. Nech však Luther robil
koľkokoľvek dobrých skutkov, stále mal výčitky svedomia, že je
to málo. Takýto Boh, ktorého nemožno uspokojiť ani tým
najtvrdším sebazáporom, sa v Lutherovom vnímaní javil ako
krutý a Luther sa priznal, že takéhoto Boha nemohol milovať.
Nenávidel ho.[9]
V Lutherovej myšlienkovej schéme, v ktorej sa pohyboval,
môžeme veľmi jasne vidieť silné prvky prirodzenej a pohanskej
nábožnosti. Problémom ani tak nie je hriech, ale rozhnevaný
Boh, ktorý je pripravený zaútočiť na človeka, kým jeho hnev
nebude utíšený adekvátnou obetou. Úlohu hnev utišujúcich
pohanských obiet v Lutherovom praktickom živote prevzali
„dobré skutky“, teda skutky akéhokoľvek, no hlavne tvrdého
sebazáporu. Luther pri čítaní Písma, zvlášť Ježišovej reči na
vrchu, nadobudol správne vedomie, že morálka kresťana
nevyhnutne musí dosiahnuť dokonalosť (porov. Mt 5,48). Z toho
mu však vyplynul praktický dôsledok, že Boh je
neuspokojiteľný, pretože vyžaduje od človeka takú veľkú obetu,
akú mu človek nedokáže dať. Je totiž nad ľudské sily dosiahnuť
morálnu dokonalosť. Človek je skrátka beznádejne hriešny
a podľa spravodlivosti si nevyhnutne zasluhuje trest.[10]
V tomto náhľade na život Luther študoval žalmy, evanjeliá
i listy apoštola Pavla a nemohol nevenovať pozornosť veľkému
utrpeniu, ktorému bol počas života vystavený Kristus. Pri
hľadaní dôvodu, prečo spravodlivý musel tak kruto trpieť
a zomrieť, možno naraziť na tvrdenie, že Ježiš nás chcel
zachrániť zo zatratenia, a preto sa za nás stal prekliatym
(porov. Gal 3,13), na svojom tele vyniesol naše hriechy na

drevo (porov. 1Pt 2,24), bol prebodnutý pre naše hriechy a na
ňom je trest pre naše blaho (Iz 53,5). Zároveň sa v liste
Hebrejom možno dočítať, že podľa Starej zmluvy sa
uskutočňovali za hriechy zmierne obety, no je nemožné, aby krv
býkov a capov odstránila hriechy (porov. Hebr 10,1-4), a preto
prichádza Boží Syn, aby dokonalým obetovaním seba samého raz
navždy posvätil veriacich kresťanov (porov. Hebr 10,10). Ak si
uvedomíme, s akým náboženským myšlienkovým pozadím Luther
študoval a vnímal tieto texty, môžeme ľahšie pochopiť, že
Ježiš Kristus v jeho prirodzenej náboženskej schéme zaujal
miesto síce nevinnej bytosti, no Bohom odsúdenej na smrť
namiesto nás.

1.3 Podľa Luthera tento Boží hnev mohol
byť utíšený jedine takouto veľkou obetou
jeho nevinného Syna.
Boh vo svojej spravodlivosti je nútený hnevať sa na hriešnych
ľudí. Spravodlivý hnev zas Boha núti, aby si ho schladil
spravodlivým trestom. Aby Boh vyriešil túto z ľudskej strany
neriešiteľnú situáciu, posiela na svet svojho Syna, aby jeho
nevinného potrestal namiesto nás. Kristovo utrpenie bolo teda
zástupným trestom.[11] Podľa Luthera je to Boží Syn, ktorý
vzťahuje na seba Boží hnev, ktorý bol pôvodne namierený na nás
pre naše hriechy a robí to preto, lebo tento Boží hnev mohol
byť utíšený jedine takouto veľkou obetou jeho nevinného
Syna.[12] Melanchton, Lutherov priateľ, zdôrazňuje, že Boží
Syn sa postavil na miesto nás, hriešnych ľudí, a Boh vylial
naňho svoj hnev, aby sa uspokojil. Podobné vnímanie môžeme
vidieť aj u ďalšieho reformátora Kalvína.[13]
Takéto chápanie Kristovho spásneho diela pretrváva u mnohých
reformovaných kresťanov dodnes a je veľmi populárne zvlášť
v mnohých vitálnych evanjelikálnych denomináciách.
Protestantský teológ Karl Barth stavia svoje chápanie
soteriológie na tvrdení, že Boží Syn vstúpil do tohto sveta
ako Sudca, ktorý ide súdiť ľudí. Podľa jeho súdu sme vinní

všetci. No tento Boží súd spočíva v tom, že Sudca sa postaví
na naše miesto a vydáva odsudzujúci výrok na seba samého. Hoci
bol nevinný, namiesto nás trpel, bol ukrižovaný a zomrel
a tým, že trpel na našom mieste, uchránil nás od trestu, ktorý
sme si podľa spravodlivosti zaslúžili.[14]

1.4 Problémom je predstava, že by Boh na
základe hriechu človeka mohol prejsť zo
stavu priazne do stavu hnevu voči človeku

Nemožno nevidieť, že v takomto myšlienkovom systéme je Kristus
analógiou pohanskej obety, ktorá utišuje a uspokojuje
rozhnevaného Boha. Kým sa však pohania uspokojili s obetovaním
zvierat, reformátori aj pod vplyvom spomínaných biblických
textov došli k presvedčeniu, že obety zvierat nedokážu utíšiť
Boží hnev. Ak má byť človek zachránený, obeta musí mať omnoho
väčšiu hodnotu, ako zviera. Zároveň obeta musí mať charakter
trestu smrti, pretože spravodlivou odplatou za hriech je smrť
(porov. Rim 6,23). Takúto hodnotu má nepochybne podľa

reformátorov obeta samotného Bohočloveka.
Pohľad reformátorov na Kristovo spásne dielo sa do značnej
miery zjavne rozchádza so skutočnou kresťanskou zvesťou.
V prvom rade predstava rozhnevaného Boha, ktorý si potrebuje
trestom schladiť svoj hnev, pričom je mu v podstate jedno, či
potrestaný bude vinný, alebo nevinný, je prakticky pohanská
a nemá so spravodlivým Bohom nič spoločné.[15] Už pri kritike
teórie Anzelma z Canterbury sme ukázali, že Kristus nám
predstavil nebeského Otca ako zdroj nezištnej lásky, ktorý
miluje aj nepriateľov a nie je závislý od toho, či sa mu od
ľudí niečo dostane naspäť. Podobne Kristus predstavuje Boha
v podobenstve o dvoch dlžníkoch, ktorí dlhovali svojmu pánovi
značnú časť peňazí, a keďže ju nemali z čoho splatiť,
jednoducho ju odpustil obidvom (porov. Lk 7,41-42). Pán má
podľa spravodlivosti právo odpúšťať bez akejkoľvek náhrady
škody aj bez adekvátneho potrestania. Rovnako to veľmi dobre
možno vidieť na podobenstve o márnotratnom synovi, ktorý sa
vracia k otcovi domov a je prijatý bez toho, aby otec uvažoval
o nejakom treste preňho, alebo dokonca o potrestaní niekoho
iného namiesto jeho hriešneho syna (porov. Lk 15,11-32). Tento
postoj k márnotratnému synovi zjavne charakterizuje otca nie
ako nespravodlivého, ale ako dobrého a láskavého, čo sa
spravodlivosti nijako neprotiví.
Problémom je taktiež predstava, že by Boh na základe hriechu
človeka mohol prejsť zo stavu priazne, do stavu hnevu voči
človeku. Zmena stavu u Boha je v rozpore s jeho
nemeniteľnosťou, ktorá je potvrdená nie len Svätým písmom
(porov. Jk 1,17), ale aj zdravým rozumom, ak Boha definujeme
ako dokonalé bytie.[16] Zmena totiž znamená prijatie alebo
ubratie nejakej dokonalosti. K Bohu však žiadna dokonalosť
pridaná nemôže byť, pretože je nekonečne dokonalý. Nemôže byť
však ani ubratá, lebo by prestal byť nekonečne dokonalý.

1.5 Nie zmena stavu Boha, ale v zmene
stavu človeka, jeho návrat zo stavu
„absencie Boha“ do stavu „pobytu v Božom
náručí“.
Samotná predstava Božieho hnevu ako nejakého útočného
násilného citu má teda pôvod v primitívnom pohanstve.
V spisoch Svätého písma sa síce môžeme stretnúť s takýmto
výrazom, no v súvislosti s poznaním Božej nemeniteľnosti,
Božieho charakteru i podstaty hriechu, môžeme povedať, že
výraz „Boží hnev“ môžeme chápať len v analogickom zmysle.
Jedná sa o stav, ktorý sa navonok podobá tomu, akoby sa Boh
hneval. V skutočnosti tento „Boží hnev“ je definovaný
nemožnosťou Božieho súhlasu s hriechom a teda
absolútnym
rozporom medzi Bohom a hriechom. Boh je totožný so
spravodlivosťou, ktorá je opakom hriechu. Z toho vyplýva, že
ak sa nejaký človek obracia k hriechu, zároveň sa odvracia od
Boha. Tým stráca Božiu priazeň i Božie požehnanie a zažíva
prekliatie, ktoré je charakterizované absenciou užívania si
Boha ako zdroja všetkého potrebného k spokojnému životu. Boh
teda nijako nezmenil svoj stav a naďalej túži požehnávať
človeka, no človek, ktorý sa rozhodol pre hriech, vzdal sa
Boha, a tak Boh nemá ako človeka napĺňať tým, čo človek
potrebuje. Práve táto „absencia Boha“ v osobnom živote
človeka, z ktorej vyplýva celé ľudské nešťastie, je tým
spomínaným „Božím hnevom“. Boží hnev teda nie je akousi
útočnou Božou aktivitou, ale naopak, je to stav človeka,
v ktorom je slobodnou vôľou človeka Bohu zabránené, aby sa
mohol v plnosti človeku rozdať. Z tohto hľadiska sa ukazuje
ako nezmysel, pokúšať sa utišovať Boží hnev. Problémom totiž
nie je Božia útočná aktivita, ale odklon človeka od Boha do
hriechu. „Utíšenie Božieho hnevu“, ak to chceme takto obrazne
vyjadriť, nespočíva teda v zmene stavu Boha, ale v zmene stavu
človeka, teda v jeho návrate zo stavu „absencie Boha“ do stavu
„pobytu v Božom náručí“.

Z logiky teológie zástupného trestu taktiež vyplýva, že ak mal
byť Kristus adekvátne potrestaný namiesto nás, nestačilo len
to, aby Boží Syn zomrel, ale aby trpel pekelné muky. Ak totiž
Pavol hovorí, že odplatou za hriech je smrť (porov. Rim 6,23),
nemyslí sa tým len biologická smrť, ale smrť večná, teda
pekelné zatratenie. Podobne keď Boh hovoril v raji Adamovi, že
v deň, kedy zje zo zakázaného ovocia, zomrie (porov. Gn 2,17),
nemyslel tým fyzickú smrť. Adam podľa Písma žil po svojom
hriechu ešte mnoho rokov (porov. Gn 5,1-5). Zjavne sa myslí na
duchovnú smrť, teda na odlúčenie od Boha ako zdroja všetkého
potrebného pre blažený život. Z toho dôvodu možno
u reformátorov vybadať súhlas s tvrdením, že Kristus zažíval
vo svojich mukách peklo.[17]

1.6 Odlúčenie jednej božskej Osoby od
druhej je neuskutočniteľné, disponujú
jedinou podstatou
Pekelné muky sú však charakteristické definitívnym a teda
neodvolateľným odlúčením od Boha. Zdá sa, akoby Kristovo
zvolanie na kríži „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“
(Mk 15,34) potvrdzovalo domnienku, že Boží Syn zažíval na
kríži Božie zavrhnutie. Možno priznať, že na emocionálnej
úrovni Kristus mohol prežívať určitú opustenosť, reálne
zavrhnutie Bohom je však nemožné, keď si uvedomíme, že Osoba,
ktorá na kríži trpela, je jednou z Trojice, teda skutočný Boh
a zdroj všetkej blaženosti. Odlúčenie jednej božskej Osoby od
druhej je neuskutočniteľné, keďže obe disponujú jedinou
podstatou. Preto Kristovo zvolanie na kríži treba chápať skôr
ako odkaz na prorocký 22. žalm, ktorý dávno pred Kristovým
utrpením na kríži predpovedal, to, čo prítomní pod krížom na
Golgote mohli na vlastné oči sledovať. Samotný tento žalm
i keď začína opisom nepríjemného emocionálneho rozpoloženia,
končí plným vedomím, že napriek všetkému nepriaznivému, čo sa
deje, Boh zostáva pri trpiacom naďalej prítomný (porov. Ž
22,25).

Kristus teda nemohol byť v stave reálnej odlúčenosti od
nebeského Otca a už vôbec nie na večné veky. Nech bolo
Kristovo utrpenie akokoľvek tvrdé, v každom prípade bolo len
dočasné, preto možno uzavrieť, že teória zástupného trestu je
jednoducho neudržateľná.
Kým pohanstvo a prirodzená nábožnosť vidí problém predovšetkým
v Bohu a jeho nepriaznivom postoji voči človeku, Kristus nám
zjavuje Boha, ktorý nikdy neupustil zo svojej nezištnej lásky
k človeku. Je to práve človek, ktorý v Adamovi zmenil svoj
postoj k Bohu, odmietol ho, a v tomto postoji pokračujú všetci
Adamovi potomkovia. Riešením teda nie je pokúšať sa meniť
Boha, ale zmeniť stav, v ktorom sa nachádza človek. Potrebná
zmena stavu v tomto prípade však znamená opustiť stav
hriešnosti a dosiahnuť stav absolútnej bezhriešnosti (porov.
Mt 5,48). Návrat do spoločenstva s Bohom totiž spočíva v tom,
že sa človek úplne podriadi jeho vôli.
Adamovým odklonením sa od Boha človek stratil dary integrity,
medzi ktorými má miesto dar neporušenosti. Dar, ktorý
uschopňuje kondíciu vôle človeka až do tej miery, že človek je
naozaj schopný žiť dokonale bez hriechu. Stratou tohto daru
človek upadol do náklonnosti k zlému, a tak do otroctva
hriechu. Aj keď sa reformátori pokúšali tvrdiť, že ľudská
slobodná vôľa bola tým úplne zničená a človek nie je schopný
pre svoju spásu urobiť absolútne nič,[18] magistérium Cirkvi
na Tridentskom koncile pripomína, že ľudská vôľa zničená nie
je, iba je oslabená, no oslabená je natoľko, že sama svojou
silou
nie
je
schopná
človeka
pozdvihnúť
až
k bezhriešnosti.[19] To prakticky znamená, že nie je v silách
človeka vrátiť sa do absolútneho súladu s Bohom a získať tak
večný život. Človeku tak zostáva len tento pozemský život,
ktorý nevyhnutne smeruje do večného mučivého zatratenia. Ak
vezmeme do úvahy, že spravodlivé konanie býva spojené
s rôznymi nepríjemnosťami, ba v extrémnom prípade aj so
smrťou, potom v rámci záchrany aspoň zbytku života, ktorý
človeku pred zatratením zostáva, je výhodnejšie mnohokrát

uchýliť sa k nečestnému konaniu, čo len ešte hlbšie potvrdzuje
neschopnosť človeka vymaniť sa z otroctva hriechu.

1.7 Boh sa stáva človekom, aby zemi
prežil dokonale poslušný život
Do tohto sveta preto vstupuje samotný Boh. Tento Boh sa stáva
skutočným človekom, aby tu na zemi medzi nami prežil dokonale
poslušný život. Rovnako ako každý človek, aj on prežíval rôzne
protivenstvá a prekážky, ktoré sa stavali do cesty jeho
spravodlivému životu. Bol pokúšaný diablom (porov. Mt 4,1-11),
bol vysmievaný (porov. Mk 10,34; Mk 5,40), prenasledovaný
(porov. Jn 5,16; Jn 15,20), nenávidený (porov. Jn 15,24)
a napokon umučený až na smrť (porov. Jn 19,1-30). Napriek
všetkým pokušeniam a prekážkam Ježiš neustále podriaďoval
svoju vôľu vôli nebeského Otca. Zdôrazňoval, že neprišiel
plniť svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho poslal (porov. Jn
6,38).
Kristus samozrejme netrpel oslabenou ľudskou vôľou, ako je to
u ostatných ľudí.[20] Mal celé svoje ľudské konanie pod
dokonalou kontrolou. Keď sa však kvôli ohlasovaniu zvesti
o spáse človeka začal dostávať do problémov a predstavení
Izraela plánovali siahnuť na jeho život, apoštol Peter veľmi
spontánne Ježišovi radil, aby sa problémom vyhol, a to zjavne
tak, že by upustil od svojej činnosti (porov. Mt 16,21-22).
Kristus s tým absolútne nesúhlasil napriek tomu, že veľmi
dobre vedel, ako sa to s ním skončí. Rozumné je v takej chvíli
chrániť si život za každú cenu, pretože život je to
najpodstatnejšie a najcennejšie, čo človek má. Napriek tomu
Kristus uvažuje inak ako Peter. Súhlasí síce s Petrom, že jeho
návrh je v úplnom súlade s ľudským zmýšľaním, no Kristus sa
odvoláva na Boží pohľad na vec. Hovorí Petrovi: „Nemáš zmysel
pre Božie veci, len pre ľudské“ (Mt 16,23). Peter totiž
v Kristovej predpovedi utrpenia nepostrehol jeden podstatný
fakt, ktorý sa vymyká schopnostiam človeka. Kristus síce
tvrdí, že veľkňazi a zákonníci ho zabijú, ale on tretieho dňa

vstane z mŕtvych (porov. Mt 16,21). To je dôvod, prečo si
Ježiš z Nazareta môže dovoliť poslúchať nebeského Otca, aj keď
ho to napokon privedie na kríž. Nepotrebuje si za každú cenu
chrániť svoj pozemský život, lebo vie, že nie smrť porazí
jeho, ale on porazí smrť.
Takto sa ukazuje, že Kristus má moc žiť dokonale poslušný
ľudský život, a to navzdory akýmkoľvek nepriaznivým
okolnostiam, pokušeniam, utrpeniu ba i smrti. Poslušnosť ho
skutočne priviedla až na kríž, ale nie v tom zmysle, ako to
vysvetľovali reformátori. Nezabil ani nepotrestal ho nebeský
Otec. Rovnako nemožno povedať, žeby mal Otec záľubu v krvavom
umučení svojho Syna, alebo že by si ho priamo prial.[21] To by
opäť naznačovalo pohanské rysy kresťanského Boha, ktoré ťažko
možno dať do súladu s jeho nezištnou láskou. To podstatné na
Kristovom živote bola jeho dokonalá bezhriešnosť, teda
poslušnosť Božej vôli a jeho smrť na kríži bola skôr
sprievodným javom, ktorý v tomto pokazenom a hriešnom svete
spravodlivý život sprevádza.

1.8 Určitý spôsob záchrany je vhodnejší
pre nás
I keď musíme vziať do úvahy, že Boh vedel, do akej doby, medzi
akých ľudí a do akých okolností vstupuje a rovnako vedel, ako
to s ním dopadne, keď sa rozhodne realizovať svoj dokonale
poslušný život práve v takýchto podmienkach. Preto možno
povedať, že Otec a Syn priamo nechceli, aby to dopadlo
umučením, no predsa to pripustili. Tu treba súhlasiť s Tomášom
Akvinským i s Bonaventúrom, že Boh nás mohol zachrániť aj iným
spôsobom ako mučeníckou smrťou na kríži, predsa však
zohľadňoval aj určitú vhodnosť a primeranosť.[22] Tá vhodnosť
a primeranosť sa však netýka toho, že by Boh pre seba niečo
potreboval, ale skôr toho, že určitý spôsob záchrany je
vhodnejší pre nás. Tým podstatným, čo nás zachraňuje, je
Kristova dokonalá poslušnosť a nie intenzita jeho
utrpenia.[23] No práve poslušnosť uprostred tej najväčšej

prekážky, akou mučenícka smrť naozaj je, najviac ukazuje
a zjavuje svoju dokonalosť a nekompromisnosť. Preto apoštol
Pavol môže prehlásiť, že Kristova poslušnosť sa nám ukázala
v maximálnej možnej miere, keď možno o ňom prehlásiť, že „stal
sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,8).
Kristus si teda mohol dovoliť byť poslušným navzdory tým
najnepriaznivejším okolnostiam, pretože ani samotná smrť ho
nemá moc zastaviť. Nemôže nič stratiť, pretože má moc vstať
z mŕtvych. A tak po svojom umučení zostúpil síce k zosnulým,
no na tretí deň vstal z mŕtvych a štyridsať dní po svojom
vzkriesení vystúpil ako človek do neba, aby tam zasadol po
pravici nebeského Otca.[24]
Kristus prišiel žiť medzi nás, hriešnych ľudí do hriechom
pokazeného sveta a stal sa nám úplne podobným okrem hriechu.
Celý jeho ľudský život možno charakterizovať ako prechod
z tohto sveta do neba. Ak si uvedomíme, že poslušnosť, teda
umŕtvovanie svojej vôle a rovnako i celý pozemský život sú na
tomto svete sprevádzané často utrpením, celý Kristov pozemský
život môžeme charakterizovať ako jedno zomieranie, ktoré
napokon vyvrcholilo a v plnej miere sa ukázalo na kríži.
Naproti tomu celý ľudský život, ktorý Kristus nadobudol
vzkriesením možno nazvať osláveným blaženým životom v pravom
slova zmysle. A tak jeho smrť a zmŕtvychvstanie v najvyššej
miere reprezentujú celý jeho ľudský život, ktorý možno nazvať
jedným prechodom zo smrti do života.

1.9 Ako nás Kristovo dielo zachraňuje
Keď máme takto pred očami celý život Ježiša z Nazareta, je
namieste otázka, aký má tento Kristov život, tento jeho
prechod zo smrti do života, význam pre nás. V akom zmysle nás
toto Kristovo dielo zachraňuje? Je zjavné, že Krista nemôžeme
chápať výlučne ako nejaký príklad morálneho života. Aj keď sa
v Písme objavujú výroky, kde sa Kristova činnosť dáva do
pozície vzoru pre kresťanský život (porov. Jn 13,15; 1Pt 2,12;
Flp 2,5n), tieto state nemožno chápať v tom zmysle, že by celá

spása spočívala na napodobňovaní Krista ľudskými silami.
Obyčajný človek oproti Kristovi stojí v pozícii, v ktorej je
neschopný žiť tak ako Kristus. Jednak disponuje náklonnosťou
k zlému a oslabenou vôľou a jednak nemá tak ako Kristus moc
nad smrťou, z čoho vyplýva, že ak by sa obyčajný človek vydal
v poslušnosti do rúk nepríjemnostiam, ba až na smrť, stratil
by aj ten zbytok biedneho života, ktorý ešte má, čo je zjavne
veľmi nerozumná voľba.
Veľmi dobre to možno pozorovať na apoštolovi Petrovi, ktorý
veľmi dobre vedel, že je správne zotrvať pri svojom Učiteľovi,
nech by sa dialo čokoľvek. Ba dokonca aj pri poslednej večeri
sľuboval, že hoci by Krista aj všetci opustili, on ho neopustí
(porov. Mt 26,33; Lk 22,33). Keď sa však ocitol zoči-voči
problémom, ktoré ohrozovali jeho život, veľmi spontánne začal
zapierať, že Ježiša vôbec pozná (porov. Lk 22,54-60). Záchrana
života a vyhnutie sa komplikáciám bola v tej chvíli z ľudského
hľadiska samozrejmá a rozumne zdôvodniteľná a to napriek tomu,
že Peter vedel, že sa tým dopúšťa nespravodlivosti (porov. Lk
22,61-62). Veľmi dobre to vysvetľuje Pavol, keď predstavuje
život človeka v prípade, že by nemal moc nad smrťou. V takom
prípade by človek nemal po smrti žiadnu nádej a zotrvával by
stále v hriešnom stave (porov. 1Kor 15,17-19). A tak to
najrozumnejšie, čo by človek mohol urobiť, bolo by užívanie si
rozkoše života, kým ho smrť nezastaví (1Kor 15,32).
Človek si teda nemôže urobiť z Krista výlučne príklad
spravodlivého života. Nie je v schopnostiach človeka žiť tak
dokonale poslušný život, aký žil Kristus. Na druhej strane ak
si uvedomíme, že život v nebi znamená život v úplnom súlade
s Božou vôľou, nezostáva človeku nič iné, ako stav absolútnej
morálnej dokonalosti a poslušnosti dosiahnuť. Večné spečatenie
stavu, v ktorom sa človek nepodriaďuje dokonale Božej vôli,
fakticky znamená väčšie alebo menšie odvrátenie sa od Boha,
a oddelenie sa od neho, čo je vlastne definíciou pekla. Človek
teda potrebuje získať schopnosť a stav dokonalej poslušnosti,
čo je úloha nad ľudské sily.

1.10 Problém človeka nie je nepriazeň
Boha, ale odvrátenie človeka od Boha.
Žiadať z Božej strany odpustenie hriechu v tom zmysle, aby
jednoducho prehliadol či nezapočítal hriechy ľudí, sa javí ako
úplný nezmysel, keď si uvedomíme, že problém človeka nespočíva
v nejakej nepriaznivej Božej aktivite, ale práve v nedostatku
Božieho požehnania, ktoré si človek nemôže užívať, lebo je
hriechom od Boha odvrátený. Boh v tomto zmysle nemá čo a ako
odpúšťať. Podobenstvo o márnotratnom synovi znázorňuje, že
problém márnotratného syna nespočíva v nepriazni jeho otca,
ale v tom, že syn pre nezhody s otcom z jeho domu odišiel,
a tak namiesto priazne svojho otca zažíval núdzu u lakomého
gazdu. Riešením v tomto prípade nemohla byť prosba
márnotratného syna, aby otec prehliadol, či nezapočítal mu
jeho hriech, a tak upustil zo svojho spravodlivého trestu,
pretože nešťastie márnotratného syna nespočívalo v treste
otca, ale v jeho pobyte mimo otcovského domu. A tak vyhlásenie
zo strany otca, že neplánuje syna nijako potrestať, by v tomto
prípade nič neriešilo. Riešením teda nie je utíšenie otcovho
hnevu, či zakrytie hriechu pred jeho očami, ale návrat
z hriešneho života podľa vlastnej vôle do života podľa otcovej
vôle v jeho dome (porov. Lk 15,11-24).
Písmo aj kresťanské modlitby sú samozrejme plné prosieb, aby
nám Boh odpustil hriechy, no toto odpustenie musí mať zjavne
hlbší význam, ako jednoduché prehliadnutie, či akési vonkajšie
právne nezapočítanie hriechu. Ak človek žiada, aby Boh
odpustil hriechy, žiada ho, aby ho uchránil od núdze
a nešťastia, ktoré z hriechu plynú. Keď však z hriechu plynie
odlúčenie od Boha, odpustenie nemôže byť nič menej, ako
prinavrátenie človeka do spoločenstva s Bohom, aby sa mu Boh
mohol v plnosti rozdať. Návrat do spoločenstva s Bohom, je
život v podriadenosti Božej vôli, či inak povedané, život
v ktorom sú človek a Boh zajedno. Takýto život sa však
prakticky rovná bezhriešnemu stavu, a tak by sme mohli
uzavrieť, že ak človek prosí Boha o odpustenie hriechov, žiada

ho, aby dal človeku schopnosť odvrátiť sa od hriešneho spôsobu
života a voviedol ho do stavu dokonalej poslušnosti nebeskému
Otcovi.
Je zaujímavé uvedomiť si, že ak žiadame od Boha, aby nás
takpovediac „vzal za ruku“ a naučil nás odvracať sa od našej
vôle a poslušne ju podriaďovať jeho vôli, žiadame od neho, aby
urobil s nami niečo, čo nepatrí k činnosti zodpovedajúcej jeho
božskej prirodzenosti.[25] V Najsvätejšej Trojici nepripadá do
úvahy akákoľvek poslušnosť. Jednotlivé Božské Osoby totiž
disponujú numericky jedinou vôľou, a tak spoločné jednanie
prebieha nie na základe podriadenosti vôlí autorite, ale na
základe jediného možného chcenia troch chcejúcich Osôb.[26]
Boh sa teda rozhodol vyhovieť nášmu volaniu o pomoc práve tým
spôsobom, že z činností, ako sú poslušnosť, odolávanie
pokušeniu, odolávanie nepriaznivým okolnostiam, ba i smrti,
urobí sebe vlastné činnosti. Tak môžeme pochopiť, že to, čo
chceme, aby urobil s nami, najprv urobil sám so sebou. Stal sa
človekom, aby mohol disponovať celou ľudskou prirodzenosťou
a začal konať prostredníctvom svojej ľudskej duše,
prostredníctvom svojho ľudského tela a prostredníctvom svoje
ľudskej vôle. Preto mohol pisateľ listu Hebrejom vyhlásiť, že
zachrániť nás nemohli žiadne obety a dary, ktoré by sme Bohu
mohli ponúknuť, ale Boh sa rozhodol zachrániť nás tak, že jeho
Syn sa stal skutočným človekom (porov. Hebr 10,5.9-10), a tak
napriek tomu, že je skutočný Boh, predsa sa mohol naučiť
poslušnosti. Vďaka tomu môže učiť a privádzať k poslušnosti
nás (porov. Hebr 5,8-9). „A pretože sám prešiel skúškou
utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní“ (Hebr 2,18).
Teraz sa pred nami otvára celá podstata boja o správnu
kristológiu, ktorá zjavne tvorí základ pre správne pochopenie
celej soteriológie (náuky o spáse). Náš Záchranca je skutočný
Boh, pretože žiaden človek nie je schopný žiť dokonale bez
hriechu, ani k dokonalej poslušnosti priviesť ostatných ľudí.
Nikto z ľudí nemá moc odolať všetkým pokušeniam a smrti.
Rovnako nemá moc svoje schopnosti rozdávať ostatným ľuďom.

V tom sa skrýva podstata boja proti arianizmu, ktorý
spochybňoval božstvo Ježiša z Nazareta a taktiež proti
nestorianizmu, z ktorého vyplývalo, že poslušnosť a odolnosť
proti pokušeniam možno pripísať výlučne človeku a nie Bohu.
Zároveň tento Boh je skutočným človekom, pretože nadobudol
všetky ľudské schopnosti a činnosti, ktoré potrebuje
nadobudnúť hriešny človek, aby sa svojho hriechu mohol zbaviť.
V tomto tvrdení sa zračí podstata boja proti apollinarizmu
i monotheletizmu, ktoré popierali ľudskú dušu a ľudskú vôľu
v Kristovi, čím vlastne popierali, že by Boh mohol nadobudnúť
schopnosť disponovať ľudským zmýšľaním a ľudskou vôľou
a v konečnom dôsledku popierali, že by Boh disponoval
skutočnou ľudskou prirodzenosťou a ľudským životom, čo
v najvyššej miere popieral monofyzitizmus v určitom zmysle
doznievajúci aj v ikonoklazme.

1.11 Záver
Možno teda uzavrieť, že Ježiš Kristus prežil navzdory tým
najnepriaznivejším okolnostiam dokonale poslušný a spravodlivý
život preto, aby takýto spravodlivý život mohol žiť v nás.
Apoštol Pavol to vysvetľuje, keď tvrdí: „Už nežijem ja, ale vo
mne žije Kristus“ (Gal 2,20). Keď Adam zhrešil, porušil ľudskú
prirodzenosť a každý, kto po Adamovi takúto porušenú
prirodzenosť dedí, disponuje zároveň neschopnosťou žiť
spravodlivo a sväto a tak sa dostať do večného súladu s Bohom.
Ježiš z Nazareta svojim dokonalým životom voviedol do sveta
ľudskú prirodzenosť, ktorá má všetky schopnosti byť skutočne
dokonale spravodlivou a svätou. Každý človek už od svojho
počatia získava účasť na Adamovej padnutej prirodzenosti. No
teraz Kristus človeku ponúka účasť na ľudskej prirodzenosti,
ktorú svojim poslušným životom až na smrť, svojim vzkriesením
a nanebovstúpením vytvoril on. Práve ziskom účasti na tomto
Kristovom živote sa človek reálne môže vyslobodiť zo všetkých
svojich hriechov, ba môže byť vzkriesený k oslávenému životu,
aby tak mohol vstúpiť do neba.

Článok bol publikovaný v: Problematika zástupného trestu v
soteriológii, Bielsko-Zywieckie Studia Teologiczne. Tom 15,
Bielsko-Biala : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Teologicznego
im. sw. Jana Kantego w Bielsku-Bialej, 2014, S. [191]-202.
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