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Otázka, či je človek skutočne zotročený hriechom, bola
predmetom riešenia ešte aj v začiatkoch kresťanstva. Britský
mních Pelagius prišiel začiatkom 5. storočia do Ríma.
Nepripojil sa k žiadnej kláštornej komunite, ale sám viedol
prísny mníšsky život. Stal sa známym a začal požívať veľkú
úctu medzi ľuďmi. K Pelagiovi sa pridružil jeho žiak
Celestius, ktorý býval advokátom, a biskup z Eklana menom
Julián. Pelagius bol pobúrený laxným životom mnohých
kresťanov, a preto začal vo svojich kázňach zdôrazňovať, že
človek sa musí snažiť všetkými svojimi silami zbaviť sa
svojich hriechov, aby sa z nich vyslobodil. [1] Pri rozvíjaní

svojej teológie sa však dostal k otázke, či je vôbec človek
schopný zbaviť sa svojich hriechov, alebo či je natoľko
pokazený, že takú schopnosť nemá. A táto otázka ho zasa
doviedla k problému dedičného hriechu. Spôsobil Adamov hriech
v ľuďoch nejakú zmenu? Ak áno, je táto zmena natoľko zásadná,
že berie človeku schopnosť prestať hrešiť, alebo sa dedičný
hriech človeka až natoľko nedotýka?
Pri komentovaní Rim 5,12 Pelagius zdôrazňoval, že hriech a
smrť prešli na všetkých ľudí, kvôli Adamovmu hriechu a smrti,
pretože Adam sa stal pre ostatných ľudí zlým príkladom. Rim
5,19, ktorý znie: „Ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí
stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú
spravodlivými.“ Pelagius interpretuje takto: „Ako sa príkladom
neposlušnosti jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak sa
zasa príkladom poslušnosti jedného človeka mnohí stanú
spravodlivými.“[2]
Z týchto vyjadrení je zrejmé, že Pelagius pripúšťal určitý
vplyv Adamovho hriechu na jeho potomkov, no nie v zmysle
všeobecnej dedičnosti Adamovho padnutého stavu, ale v zmysle
zlého príkladu, ktorý Adam svojim potomkom dal. Podľa takéhoto
pohľadu sa Adamov hriech a jeho smrť vzťahuje len výlučne na
tých, ktorí idú za Adamovým príkladom.
Z týchto Pelagiových tvrdení vyplývajú ešte ďalšie dôsledky.
Ak Adamov hriech spôsobuje výlučne len zlý príklad pre
potomkov a nijako dedične na nich neprechádza, potom človek,
ktorý sa rodí na tento svet a ešte žiadnym hriechom Adama
nenasledoval, nenesie na sebe ani Adamov hriech, ani jeho
následky. Z toho vyplýva, že človek sa rodí v stave absolútnej
bezhriešnosti a teda v stave, v akom bol stvorený Adam.
Keďže človek sa rodí na tento svet neporušený Adamovým
hriechom, má všetky schopnosti k tomu, aby Boží zákon
zachoval. Má všetky tie schopnosti, ktoré mal aj Adam pred
hriechom. Pelagius síce nepopieral potrebu Spasiteľa, ale jeho
význam videl v tom, že tak ako Adam dal ľuďom zlý príklad

a navádza ich tým na zlé, Ježiš svojim bezhriešnym životom dal
ľuďom zas dobrý príklad, ktorý majú svojimi silami
nasledovať.[3]Preto keď človek príde na tento svet, má všetky
schopnosti na to, aby sa nedopustil hriechu. Ak sa teda bude
dostatočne snažiť a využívať svoju vôľu, nezhreší a tak sa
spasí.
Pelagius odišiel z Ríma roku 410 a uchýlil sa do severnej
Afriky. Čoskoro sa tu jeho učenie rozpracované jeho žiakom
Celestiom stalo známym a zaoberala sa ním Synoda v Kartágu
roku 411, ktorá ho odsúdila ako bludné.[4]
Keď Pelagia v
Kartágu neprijali, odišiel do Palestíny, kde sa jeho učením
zaoberali dve synody, ktoré vyhlásili Pelagia za pravoverného.
Dokumentmi týchto synod sa však zaoberal sv. Augustín, ktorý
tieto synody rozobral a dokázal, že Pelagius dosiahol
potvrdenie svojej pravovernosti len preto, že sa vedel nejasne
vyjadrovať. Niektoré svoje tvrdenia poprel, a niektoré sa
snažil predstaviť spôsobom, ktorý mal dvojznačný charakter.[5]
Dôležité je všimnúť si problém Božej milosti, ktorý si
povšimol Augustín v Pelagiovom vysvetľovaní. Pelagius
odsudzoval tých, ktorí tvrdia, že možno žiť bez hriechu bez
Božej milosti. Takéto vyjadrenie sa samozrejme biskupom na
palestínskej synode páčilo. Augustín sa však týmto Pelagiovým
tvrdením zaoberal hlbšie a v súvislosti s jeho inými
vyjadreniami a dokázal, že Pelagius za Božiu milosť, teda Boží
dar pre človeka, považuje ľudskú prirodzenosť, slobodnú vôľu
človeka, prípadne Božie prikázania. Z toho vyplýva, že človek
nepotrebuje nič viac na to, aby dokázal žiť bez hriechu.
Augustín však dokazuje, že Cirkev učí o milosti, ktorá je
potrebná v boji proti hriechu ako o zvláštnej milosti, ktorú
dostávame ešte k uvedeným skutočnostiam a o ktorú musíme
prosiť (porov. Mt 6,13).[6] Tento konflikt medzi Augustínom a
Pelagiom poukazuje na dôsledky, ktoré sa týkajú dedičného
hriechu. Podľa Pelagia človeku stačí na život bez hriechu to s
čím sa rodí: ľudská prirodzenosť, slobodná vôľa a poznanie
zákona. Naproti tomu podľa Augustína to musí byť ešte niečo

viac, s čím sa človek nerodí. Podľa Pelagia sa teda človek
rodí bez následkov Adamovho hriechu, lebo rovnako ako Adam má
moc nezhrešiť. Naproti tomu Augustín dosvedčuje, že Adam a
súčasný človek nie sú v boji proti hriechu v rovnakej pozícii.
Súčasnému človeku totiž chýba niečo z tej moci, ktorú v boji
proti hriechu potrebuje a o ktorú musí prosiť.[7]
Po tomto Augustínovom vyvrátení Pelagiovho učenia zasadala
v Kartágu v roku 416 ďalšia synoda, ktorá opäť Pelagia
odsúdila a svoje závery poslala pápežovi Inocentovi I., ktorý
ich na synode v Ríme roku 417 schválil.[8] Pápež Inocent I.
však ešte toho roku zomrel, a tak Pelagius hľadal pochopenie
u jeho nástupcu Zosima, pred ktorým dokázal predstaviť svoju
náuku podobne prijateľným spôsobom, ako sa mu to podarilo
v Palestíne. Keď africkí biskupi spozorovali, že sa Pelagius
pokúša nového pápeža získať na svoju stranu, zvolali roku 418
ďalšiu synodu do Kartága, kde čo najjasnejšie sformulovali
popretie Pelagiovej náuky. Keď sa závery tejto synody dostali
do rúk pápežovi Zosimovi, ten zostavil bulu Tractoria
adresovanú východným patriarchom,[9] ktorou tieto závery
schválil a nariadil, že bulu musí podpísať každý biskup.[10]
Za pozornosť stojí dokument Indiculus o Božej milosti z 5.
storočia, ktorý síce nie je oficiálnym dokumentom magistéria,
no predsa má veľkú vážnosť, keďže je zbierkou dôležitých
rozhodnutí Cirkvi. Dokument často čerpá z vyjadrení sv.
Augustína a všeobecne sa radí medzi spisy, ktoré svedčia o
tradičnej katolíckej náuke, pretože býva často citovaný, a to
aj pápežmi. K prvotnému a dedičnému hriechu sa tento dokument
vyjadruje takto:
„Pre Adamov pád všetci ľudia stratili “prirodzenú možnosť” a
nevinnosť a nikto prostredníctvom slobodnej vôle sa nemôže
pozdvihnúť z hĺbky tohto pádu, ak ho nepozdvihne milosť
milosrdného Boha (…) (Adam) vtedy vyskúšal svoju slobodnú
vôľu, keď nerozvážne použil svoje dobrá; upadnúc sa pohrúžil
do hĺbky svojho hriechu a nič v sebe nenašiel, s pomocou čoho
by mohol potom povstať. Oklamaný svojou slobodou by navždy

ležal pritlačený ťarchou svojho pádu, keby ho neskôr milostivo
nepozdvihol Kristov príchod(…).“[11]
Výraz „prirodzená možnosť“ je pelagiánsky termín a znamená
stav človeka, ktorý je schopný bez akéhokoľvek ďalšieho
Božieho zásahu vyplniť Božiu vôľu.[12] Dokument dosvedčuje, že
takýto stav Adam svojim pádom stratil a po páde ho už
nedokázal sám nadobudnúť, nenašiel v sebe nič, pomocou čoho by
mohol povstať. Dôležitým faktom je dedičnosť hriechu. Adamovým
pádom sa do tohto stavu nedostal len Adam, ale všetci ľudia.
Človek teda pri všetkej svojej snahe nie je schopný vrátiť sa
k Bohu. Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že človek
nedokáže žiť bez hriechu nie len kvôli svojej slabej vôli, ale
aj kvôli stavu, v ktorom sa po hriechu ocitol. V tomto
hriešnom svete žiť spravodlivo totiž znamená vystaviť sa
rôznym nepriaznivým okolnostiam. Napokon konať dobro vždy
znamená v určitom zmysle vzdávať sa niečoho zo svojho
v prospech druhého. A vzdávať sa svojho znamená prežívať
určitú nepríjemnosť, ktorá ničí pohodlie života, alebo dokonca
život sám. Konať dobro znamená teda do určitej miery alebo
úplne zapierať samého seba, čo je v rozpore so základným
nastavením človeka zachrániť si život.
Život je totiž to najcennejšie, čo človek má. Ak teda
spravodlivým konaním človek ohrozuje svoje pohodlie, alebo
dokonca existenciu svojho samotného života, pud sebazáchovy
a aj samotný rozum mu káže úmyselne uchýliť sa radšej
k nečestnému konaniu a život si zachrániť. Povzbudenie ku
konaniu dobra v tom zmysle, že sa to oplatí vzhľadom na
posmrtnú odmenu v tomto prípade nie je na mieste. Človek po
smrti môže dosiahnuť len v spoločenstve s Bohom,
a spoločenstvo s Bohom môže dosiahnuť len v stave úplnej
podriadenosti Božej vôli, teda v stave úplnej bezhriešnosti.
Aj keď teda človek stratí pohodlie života, alebo život samotný
pre jeden spravodlivý skutok, bude ešte ďaleko od absolútnej
morálnej dokonalosti, a tak odíde z tohto sveta aj tak viac
alebo menej odvrátený od Boha. Navždy spečatený stav

odvrátenosti od Boha je však totožný s večnou tragédiou
v pekle. Z hľadiska čírych ľudských schopností sa tak človek
ocitol v úplne beznádejnej situácii.
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