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Abstrakt: Duchovné sprevádzanie rodín i ľudí vo všeobecnosti,
ktorí sú v zložitých situáciách, patrí do pastoračnej aktivity
Cirkvi. Pastoračná činnosť však nutne musí vychádzať
z vierouky Cirkvi, lebo v opačnom prípade by už nebolo možné
hovoriť o pastoračnej činnosti Cirkvi, ale skôr o pokuse
uplatniť psychologické postupy postavené na profánnych
princípoch, ktoré sa nejakým spôsobom a z určitých dôvodov
infiltrovali do aktivít niektorých jednotlivcov pôsobiacich
v rámci Cirkvi. Tento článok má za cieľ vytýčiť základné
vieroučné body, v rámci ktorých musí pastoračná činnosť
fungovať, aby mohla byť chápaná ako legitímna činnosť Cirkvi,

ktorá je verná jej zmyslu a poslaniu.
Kľúčové slová: Hriech. Ospravodlivenie. Eucharistia. Pokánie.
Abstract: Spiritual accompaniment of families and people in general who are in difficult
situations, belongs to the pastoral activity of the Church. Pastoral activities, however, must
necessarily be based on the faith of the Church, because otherwise it would no longer be
possible to speak of the pastoral activity of the Church, but rather an attempt to apply
psychological practices based on profane principles which in some way and for certain reasons
within the Church. This article aims to set out basic doctrinal points, within which the
pastoral activity of work that could be seen as a legitimate activity of the Church that is
faithful to the spirit and mission.
Keywords: Sin. Justification. Eucharist. Repentance

Boh je nemeniteľná dokonalá bytosť, ktorá je zdrojom všetkého
šťastia a blaženosti. Na druhej strane človek, ktorý bol
stvorený preto, aby žil v súlade s Bohom a čerpal z neho
blažený život, sa od tohto Stvoriteľa odvrátil a spokojnosť
a naplnenie hľadá v stvorených veciach. Hriech je definovaný
práve odvrátením sa od Stvoriteľa k stvoreniu. Ak sa však
človek hriechom vzdal Boha, vzdal sa zdroja svojho šťastia.
Hriech prirodzene prináša so sebou negatívne dôsledky. Tu je
však veľmi dôležité jasne rozlíšiť, v akom zmysle je hriech
prameňom týchto negatívnych dôsledkov. Podľa prirodzenej
nábožnosti, ktorá je akýmsi ideovým základom pohanských
náboženstiev, je zdrojom negatívnych dôsledkov Boh, ktorý je
hriechom rozhnevaný, a tak vyvíja nejaký druh útočnej aktivity
voči človeku. V realite však niečo také nie je možné, keďže
Boh je nemeniteľná bytosť, nemôže prechádzať zo stavu priazne
do stavu hnevu a nemôže priať človeku zlo.
Boh teda nemôže byť príčinou trestov za hriech, ale príčinou
je skôr „nedostatok Boha“, jeho odmietnutie človekom. Je
pravda, že tak v Biblii, ako aj v dogmatických vyjadreniach
Cirkvi sa stretávame s termínom Boží hnev (porov napr. DS
1511). Tento termín však nemôže označovať akýsi násilný cit.
Ba dokonca nemožno to vnímať ani ako Boží stav, ktorý dnes
existuje, a zajtra sa upokojí. V Bohu totiž neexistuje žiadna
zmena. Božím hnevom môžeme rozumieť jeho nutný postoj
odmietania zla a hriechu. Boh je totiž svojou podstatou opakom

všetkého zla. Preto voči zlu nevyhnutne musí mať odmietavý
postoj. Zároveň jeho hnev môžeme vnímať ako „nedostatok Boha“,
teda stav, v ktorom je človek od Boha odvrátený a nemôže
požívať spoločenstvo s ním. Také niečo je tá najväčšia
katastrofa pre človeka, pretože Boh je zdrojom všetkého, čo
človek k šťastnému životu potrebuje. Ak človek v takomto stave
„Božieho hnevu“ zotrvá až do smrti, zostane v ňom navždy. A
tento stav nedostatku všetkého, čo treba k šťastiu, je pre
človeka tou najväčšou hrôzou, ktorú nazývame peklom. Toto je
konečný a večný dôsledok, ktorý so sebou hriech prináša. Je to
smrť v tom pravom zmysle slova.
Človek je teda hriešny a tento stav hriešnosti je to
najvážnejšie životné nešťastie, ktoré potrebuje za každú cenu
vyriešiť. Toto riešenie však nie je v moci prirodzených
ľudských síl. 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 blaženosť 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 zatratení. Z hľadiska čírych ľudských schopností sa tak
človek ocitol v úplne beznádejnej situácii.
Tento stav potvrdzuje Cirkev svojimi výrokmi na Tridentskom
koncile: „Svätý koncil ponajprv vyhlasuje, (…) že v Adamovom
hriechu všetci ľudia stratili svoju nevinnosť (…) ani pohania
svojimi prirodzenými silami, ale ani židia literou Zákona sa

nemohli z toho oslobodiť ani pozdvihnúť. Predsa však ich
slobodná vôľa vôbec nebola vyhasnutá, hoci čo do síl sa stala
oslabenou a chabou“ (DS 1521). Tento koncil následne pokračuje
neomylnými vyjadreniami, podľa ktorých bez mimoriadneho
Božieho zásahu je pre človeka nemožné zbaviť sa hriešneho
stavu: „Kto hovorí, že človek sa môže pred Bohom ospravodliviť
svojimi skutkami, ktoré sa konajú silami ľudskej prirodzenosti
alebo podľa učenia Zákona bez Božej milosti, ktorá je daná
skrze Ježiša Krista, nech je exkomunikovaný“ (DS 1551). „Kto
hovorí, že Božia milosť bola skrze Ježiša Krista daná iba na
to, aby človek mohol ľahšie žiť spravodlivo a zaslúžiť si
večný život, ako keby obidvoje mohol slobodnou vôľou bez
milosti, iba že namáhavejšie a ťažšie, nech je exkomunikovaný“
(DS 1552).
Výroky Tridentského koncilu naznačujú, že riešenie pre človeka
existuje, ale spočíva výlučne v Kristovom spasiteľnom diele.
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 hriechom zmenil svoj
postoj k Bohu a odmietol ho. 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.
Keďže človek vlastnými prirodzenými silami nie je toho
schopný, do tohto sveta 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.[1] 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. 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.

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.[2]
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
zmysle slova. A tak jeho smrť a zmŕtvychvstanie v najvyššej
miere reprezentujú celý jeho ľudský život, ktorý možno nazvať
jedným prechodom zo smrti do života.
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?
Človek si 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.

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.[3] V Najsvätejšej Trojici nepripadá do
úvahy akákoľvek poslušnosť. Jednotlivé Božské Osoby disponujú
numericky jedinou vôľou, a tak spoločné jednanie prebieha nie
na základe podriadenosti vôlí autorite, ale na základe
jediného možného chcenia troch chcejúcich Osôb.[4] 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).
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.
Záchrana teda nespočíva v čírom napodobňovaní Krista, ale
v získaní jeho schopností. Kristus na popis tejto skutočnosti
používa podobenstvo o viniči a ratolesti (porov. Jn 15,1-6).
Podľa tohto podobenstva je viničom on sám. Ježiš nemá problém
prinášať ovocie spravodlivého života, pretože má na to všetky
schopnosti. Naproti tomu človek je ratolesťou, ktorá ak je
odkázaná sama na seba, nemá najmenšiu šancu priniesť akékoľvek
ovocie. Brať si príklad od viniča a napodobňovať ho v tomto
prípade nemá žiaden zmysel. Preto Kristus vysvetľuje, že
ratolesť môže prinášať ovocie len v tom prípade, ak je
súčasťou viniča. Povedali by sme, že len v prípade, ak je
doňho zaštepená.
Apoštol Pavol používa podobenstvo s rovnakým významom
o Kristovom tajomnom tele. Jednotliví kresťania sú tu
predstavovaní ako časti tohto tela (porov. 1Kor 12,12-13.27),
pričom Kristus sám je predstavovaný ako hlava (Kol 1,18).
Dôležité je teda stať sa súčasťou Kristovho tela. Prijať
takúto účasť však nevyhnutne znamená, že sa človek zriekne
svojho doterajšieho života so všetkými svojimi nárokmi na to,
ako má vyzerať a prijme Kristov život s jeho nárokmi a plánmi.
Žiť Kristov život znamená byť spokojný s tým, ako si ho
Kristus naplánuje. Stať sa rukou Kristovho tajomného tela
znamená byť úplne k dispozícii Hlave, aby si so svojou rukou
mohla robiť, čo uzná za vhodné. Len tak môže mať ruka plnú
účasť na živote Kristovho tela.
Ak sa má človek rozhodnúť úplne sa vzdať svojho života
a nechať v sebe žiť Krista, je to absolútne nemožné bez viery
v to, čo nám Boh zjavil a prisľúbil a čo odovzdal Cirkvi, aby

to ľuďom ohlasovala.[5] Žiť Kristov život totiž znamená úplne
sa nechať viesť Kristom a byť rozhodnutý konať spravodlivo za
akýchkoľvek okolností. Spravodlivý život sa však vyznačuje
v tomto pozemskom svete mnohokrát značnými ťažkosťami,
nevýhodami, službou ľuďom, ktorí sa veľa krát neodvďačujú
dobrým za dobré. Žiť Kristov život znamená milovať
nepriateľov, rozdávať, a nič za to nečakať (porov. Mt 5,40-48)
a takýto spôsob života ničí jeho kvalitu, ba dokonca vie
zničiť aj samotný život. Rovnako možno na Kristovom živote
pozorovať, že jeho spôsob zmýšľania a konania ho privádzal do
veľmi nepríjemných a bolestných situácií, až napokon skončil
na kríži. Bolo by možné povedať, že ak sa človek rozhodne byť
Kristovou rukou, môže očakávať, že napokon skončí bolestivo
pribitý na kríži. Z tohto hľadiska ponuka žiť Kristov život
nevyzerá veľmi výhodne a nezdá sa, že by bolo rozumné ju
prijať.
Človek sa môže rozhodnúť úplne sa vzdať svojho spôsobu života
a dať sa k dispozícii Kristovi jedine v prípade, že dôjde
k poznaniu, že je to výhodné. Toto poznanie môže byť postavené
výlučne na viere, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, že nie
nepríjemnosti a smrť zničili jeho, ale on premohol svet
(porov. Jn 16,33) a prešiel smrťou do života. Človek teda musí
uveriť tomu, že Kristus je skutočne Boh, ktorý sa stal
človekom, prežil dokonale poslušný život, premohol smrť a ako
človek vstúpil do neba. Len keď verí, že toto všetko je
pravda, iba tak zhodnotí, že žiť Kristov život sa oplatí. Žiť
spravodlivo ho síce povedie k problémom, ale tie ho nepohltia.
Síce zomrie, ale smrťou prejde do života a nech by ho v živote
postretlo čokoľvek nepríjemné, bolestné a zlé, nič ho nemôže
podstatne ohroziť, pretože ak má účasť na Kristovom živote, má
moc prejsť smrťou do života a vstúpiť do neba, kde si navždy
bude užívať Boha ako zdroj plného a nekonečného šťastia.[6]
Viera je teda pre spravodlivý život absolútne nevyhnutná.
Zjavne však nie ako niečo, za čo človek od Boha na oplátku
dostane účasť na Kristovom živote,[7] ale ako stav človeka,

ktorý nebráni Bohu začleniť ho do Kristovho tajomného tela.
Takáto viera následne vedie k prijatiu krstu, alebo sviatosti
pokánia. Tieto sviatosti spôsobujú účasť na Kristovom živote,
vďaka čomu získava človek stav ospravodlivenia (DS 1529,
1542).
Ospravodlivením človek získava účasť na Kristovej
spravodlivosti, vďaka čomu človek okamžite nadobúda schopnosť
nerobiť úmyselné hriechy.[8] Ak sa vrátime k dôvodom, prečo sa
človek úmyselne dopúšťa skutkov, o ktorých vie, že sú
v rozpore so spravodlivosťou, vidíme, že človek je k takýmto
činom motivovaný úsilím dosiahnuť nejakú výhodu a uchrániť sa
pred nejakou nepríjemnosťou.
Je

totiž

zjavné,

že

spravodlivý

život

na

tomto

svete

predstavuje sebazápor, konanie v prospech druhých často na
úkor seba, čo hriechom porušený človek vníma ako ničenie si
vlastného života, teda ničenie toho najdôležitejšieho
a najcennejšieho, čo má. Z tejto pozície sa zdá logické
a veľmi rozumné konať v rozpore so spravodlivosťou.
Ak

však

má

človek

účasť

na

Kristovom

živote,

strach

z nepríjemnosti a zo zničenia vlastného života odpadá. Ak má
človek život, ktorý je mocnejší ako smrť, potom neexistuje
dôvod, prečo by sa mal rozhodnúť pre konanie v rozpore s Božou
vôľou. Môže si totiž dovoliť rozdávať z majetku, času, života
a nič za to nečakať, môže sa kvôli druhým vzdať svojich
životných plánov, slávy, prestíže, pretože vie, že o nič
nepríde. Ak má Kristov život, je nemožné, aby mal nedostatok,
lebo vie, že hoci by aj zomrel, aj tak si navždy bude užívať
bohatstvo všetkého v raji, kde bude žiť v plnom spoločenstve
s Bohom, ktorý je zdrojom všetkého šťastia.
Napriek tomu, čo sme povedali, je zjavné, že bezhriešny človek
po svete nechodí. Každý človek na svete sa dopúšťa skutkov,
ktoré sú v rozpore s Božou vôľou a to vedie k otázke, či vôbec
je niekto na svete, koho by sme mohli označiť za
ospravodliveného,
prípadne,
či
kresťanský
proces

ospravodlivenia vôbec funguje.
Už sme spomenuli, že človek ospravodlivením získava schopnosť
nerobiť úmyselné hriechy. Nedostáva však schopnosť nerobiť
takzvané všedné hriechy. Kým úmyselný hriech v sebe obsahuje
neochotu žiť pod Božou vládou, odvrátenie sa od Boha a vzburu
voči nemu. Úmyselne vykonaným hriechom sa človek dostáva do
stavu, v ktorom si praje nezávislosť od Boha a vylučuje ho zo
svojho osobného života. Pri úmyselnom hriechu si človek
uvedomuje, že to, čo ide urobiť, je v rozpore so
spravodlivosťou a Božou vôľou, ale aj tak je rozhodnutý urobiť
to. Naproti tomu stoja všedné hriechy, ktoré sú podstatne iné.
Človek žijúci vo všedných hriechoch síce nežije v súlade
s Božou vôľou, ale dôvodom tohto postoja nie je vzbura voči
Bohu ani jeho odmietanie, ale istá nepozornosť, roztržitosť,
nedostatočné poznanie, či zatemnenie mysle. [9] Tento stav je
istým pozostatkom úmyselných hriechov a ich odstránenie nie je
jednorazovou záležitosťou.
Ospravedlnením človek okamžite dostáva schopnosť nerobiť
úmyselné hriechy, no zároveň dostáva schopnosť postupne sa
uzdravovať aj zo všedných hriechov. Práve vďaka účasti na
Kristovom živote je takéto postupné uzdravovanie možné.
Ospravodlivenie teda považujeme za nadobudnutie reálnej
spravodlivosti. Je to skutočná schopnosť konať spravodlivo
a sväto. Konanie spravodlivých skutkov teda podstatne súvisí
so stavom spravodlivosti a ich konanie samotný stav
ospravodlivenia definuje. Sú ovocím a nie príčinou
ospravodlivenia, no bez nich je nemožné o ospravodlivení
hovoriť, pretože človek je práve nato ospravodlivený, aby bol
schopný konať spravodlivo. Veď práve spravodlivé konanie
znamená súlad človeka s Bohom, do ktorého sa človek potrebuje
dostať, ak chce byť zachránený (porov. Ef 2,10).
Zároveň je treba povedať, že toto ospravodlivenie sa na
počiatku nachádza na istom základnom stupni. Nejedná sa ešte
o dokonalú spravodlivosť, a to práve preto, lebo človek aj keď

nerobí úmyselné hriechy, predsa len minimálne občas upadá do
všedných hriechov. Hoci sa bude musieť aj týchto zbaviť, ak
bude chcieť vstúpiť do večného súladu s Bohom, predsa nemožno
povedať, že by tieto hriechy ničili či diskvalifikovali
spravodlivosť ospravodliveného.[10] Nejde totiž o vzburu
a odmietanie Boha, ale práve naopak, o stav, v ktorom sa
človek čoraz viac k Bohu približuje, keďže stav všednej
hriešnosti, je nedobrovoľný. Preto možno dokonca povedať, že
všedné hriechy, keďže nie sú vzburou voči Bohu, nie sú
hriechmi v pravom, ale v analogickom zmysle.[11] V žiadnom
prípade tomu však nemôžeme rozumieť tak, že ide o zľahčovanie
problému. Už sme spomenuli, že človek sa bude musieť zbaviť
týchto všedných hriechov, aby mohol žiť navždy v súlade
s Bohom. V prípade, že by sa odmietal vzdať nejakého hriechu,
nebolo by možné hovoriť o všednom hriechu, ale skôr
o tvrdošijnej nekajúcnosti, čo je hriech proti Svätému Duchu,
ktorý Boh nemá ako odpustiť, keďže človek sa odmieta k Bohu
vrátiť (porov. KKC 1864).
Keďže

ospravodlivení

zostávajú

naďalej

v

stave

konania

všedných hriechov, je nevyhnutné, aby prešli procesom
postupného odstránenia tohto stavu. Úmyselné hriechy
ospravedlnený nerobí, lebo vie, že si môže dovoliť konať
spravodlivo aj za tých najťažších okolností a o nič nepríde.
Účasťou na Kristovom živote má totiž moc nad smrťou
a prisľúbenie dedičstva večného života v raji. Úmyselným
hriechom môže v konečnom dôsledku len stratiť a tak je úplne
proti rozumu rozhodnúť sa konať v rozpore so spravodlivosťou.
U všedných hriechov je to iné, pretože tieto hriechy človek
robí spontánne, v roztržitosti, v nepozornosti, bez
dostatočného uvedomenia si toho, čo sa človek chystá vykonať.
Aby mohli byť tieto všedné hriechy odstránené, ospravodlivený
kresťan musí čoraz hlbšie vnikať do tajomstiev evanjelia,
čoraz hlbšie si uvedomovať jeho dôsledky pre konkrétny
praktický život a čoraz presnejšie a spontánnejšie ich
aplikovať do konkrétnych situácií. Preto sa apoštol Pavol

modlí za veriacich, aby sa zdokonaľovali (porov. 2Kor 13,9),
zápasí za nich v modlitbách, aby boli dokonalí a celkom
zaujatí Božou vôľou (porov. Kol 4,12) a sám o sebe prehlasuje,
že beží za dokonalosťou, ktorú chce dosiahnuť (porov. Flp
3,12). Tiež vysvetľuje, že Bohu patrí vďaka za to, že viera
a láska kresťanov stále vzrastá (porov. 1,3) a Jakub dodáva,
že dokonalosť dosahuje skutkami (Jk 2,22).
Pavol v Liste Rimanom vysvetľuje, že kresťan sa potrebuje
premieňať obnovovaním zmýšľania (porov. Rim 12,2). Práve v tom
je najzákladnejší problém, že človek si často v bežnom živote
neuvedomuje dôsledky evanjelia, a tak ak mu chýba pred skutkom
zrelá úvaha, koná spontánne podľa starých myšlienkových schém.
Nové zmýšľanie, ktoré je v súlade s jeho vierou v Kristovo
spasiteľné dielo, sa musí dostať do jeho bežného
a samozrejmého konania. To sa deje prostredníctvom rozličných
skutkov, ktoré napĺňajú život veriaceho kresťana.
K takýmto skutkom nepochybne patrí modlitba. V modlitbe si
človek uvedomuje Božiu prítomnosť, oslavuje Boha za dielo
spásy a vedome sa rozhoduje znova a znova dávať sa Kristovi
k dispozícii, aby si mohol s človekom za každých okolností
poslúžiť. Tento charakter vzdávania sa seba a odovzdávania sa
do Božej vôle majú najrozličnejšie kajúcne skutky ako sú
almužny, púte či pôsty. Zo skutkov, ktoré napomáhajú vovedeniu
evanjeliových právd do praktického kresťanského života,
nemožno vynechať počúvanie a čítanie Božieho slova
a rozjímanie nad ním. A ak ospravodlivený človek koná
akékoľvek skutky, ktoré sú motivované láskou k Bohu, nemožno
poprieť, že sa nimi človek utvrdzuje v odhodlaní žiť Kristov
život, v praxi konať podľa Božej vôle za každých okolností
a v neposlednom rade vďaka takýmto skutkom rastie vzťah lásky
k Bohu, čím sa človek disponuje k plnšiemu prijímaniu
a užívaniu si Božej lásky a jeho požehnania.
Zvláštnu pozornosť musíme v tejto súvislosti venovať
sviatostiam, ktorý pre tento účel ustanovil Ježiš Kristus.
Krstom došlo k naštepeniu človeka do Krista a k zisku

spravodlivosti. Birmovaním sa človeku z Kristovho života
udeľujú také dary, ktoré ho posilňujú vo viere, robia ho
schopným vydávať o Kristovi svedectvo[12] a ľahšie odolávať
vonkajším prekážkam, ktoré navádzajú k nespravodlivému
životu.[13]
Sviatosť krstu i myropomazania[14] je jednorazová záležitosť,
no človek je bytosť, ktorá žije v čase. Uvedomovanie si
minulých vecí postupne doznieva, bledne, ba dokonca na mnohé
minulé človek zabúda. Aby vedomie účasti na Kristovom živote
nevybledlo,
Kristus
ustanovil
sviatosť,
ktorej
charakteristickým znakom je jej opakovanie. Tou sviatosťou je
Eucharistia.
Slávnosť Eucharistie pozostáva z dvoch podstatných častí: z
bohoslužby slova a z bohoslužby obety (porov. KKC 1346).
V bohoslužbe slova tvoria podstatnú časť čítania zo Svätého
písma a homília, v ktorej biskup, kňaz alebo diakon ohlasuje a
vysvetľuje Božie slovo. Už sme spomenuli, že počúvanie Božieho
slova nepochybne pomáha k čoraz hlbšiemu uvedomovaniu si
evanjeliových právd a k ich spontánnejšiemu uplatňovaniu
v praktickom živote kresťana. Preto je dôležité, aby kresťan
mohol znova a znova počúvať Božie slovo, a to zvlášť pri
Eucharistickej slávnosti, kde toto slovo ohlasuje muž obdarený
sviatosťou kňazstva, prostredníctvom ktorej má špeciálnu účasť
na Kristovom živote, konkrétne na jeho učiteľskom poslaní
(porov. Ef 4,4-14).[15]
V bohoslužbe obety kresťania vzdávajú vďaky Bohu za všetko, čo
pre nás urobil, no najmä za dielo našej spásy. Pri tomto
vzdávaní vďaky biskup alebo kňaz vyriekne nad
pšeničným
chlebom a hroznovým vínom s trochou vody Kristove slová, ktoré
vyriekol nad chlebom a vínom pri svojej poslednej večeri so
svojimi apoštolmi.[16] Vtedy sa podstata chleba mení na
Kristovo telo a podstata vína na Kristovu krv,[17] pričom sa
sprítomňuje celý Kristov poslušný a spravodlivý život i jeho
smrť a zmŕtvychvstanie.[18] Takto môže veriaci kresťan

prostredníctvom znakov, ktoré tvoria slávnosť Eucharistie, byť
účastný presne tých udalostí, ktoré sa odohrali pred dvetisíc
rokmi v Galilei a Judei.
V dokumentoch Magistéria Cirkvi sa môžeme stretnúť s výrazom
„sprítomnenie“ (porov. KKC 1366,1367),[19] ktoré vystihuje
fakt, že pri slávnosti Eucharistie dochádza presne k tej istej
Kristovej obeti, ktorá sa odohrala na Golgote a presne k tomu
istému zmŕtvychvstaniu, ktorého svedkami boli apoštoli. Tieto
udalosti Kristovho života však vďaka Božej moci môžeme znova
a znova prežívať. Nejde teda o opakovanie Kristovej obety, ale
o opakovanie vnímania a prežívania jednej a tej istej obety
z našej strany.
Aby veriaci človek získal plnosť ovocia, ktoré pramení z
Eucharistie, nestačí len jeho účasť na obradoch, ale je
nevyhnutné, aby Kristovo telo a krv prijímal. Kristus totiž
prežíva dokonale spravodlivý život a víťazí nad smrťou preto,
aby presne toto teraz robil s nami. Prijímaním Kristovho tela
a krvi dochádza k sprítomneniu toho, čo sa udialo raz pri
krste a birmovaní. Človek znova a znova zakusuje, že získava
účasť na Kristovom živote, ktorý má všetky schopnosti odolať
akýmkoľvek pokušeniam, byť poslušný až na smrť a prejsť smrťou
do života. Sviatosť Eucharistie čoraz mocnejšie utvrdzuje
človeka vo vedomí, že je naplnený Kristovým životom. Byť
účastný na živote Krista, ktorému ani smrť nemôže ublížiť,
znamená, že kresťan si môže dovoliť slúžiť Bohu aj keby ho to
stálo život. Veď je napojený na Krista, ktorý ho smrťou
prevedie do večného života. Preto Kristus hovorí: „Ak nebudete
jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe
život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja
ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6,53-54).
Ďalšie sviatosti Kristus ustanovil pre zvláštne životné
okolnosti. Sviatosť pomazania chorých dáva ospravodlivenému
z Kristovho života schopnosť vytrvať vo vernosti Bohu v tých
najťažších hraničných životných situáciách, akými sú ťažká
choroba a zomieranie.[20] Práve vtedy sa človek stretáva so

zvláštnymi pokušeniami upadnúť do zúfalstva a vzdať sa Boha,
pričom práve táto sviatosť, ktorá je určená špeciálne pre
takéto prípady, utvrdzuje človeka vo vedomí, že má účasť na
nesmrteľnom Kristovom živote a posilňuje ho, aby v účasti na
tomto živote aj dokonca vytrval.
Sviatosť manželstva zas spôsobuje účasť na takých daroch
Kristovho života, ktoré sú potrebné pre nezištné a čo
najhlbšie a najintímnejšie rozdávanie sa človeka v láske.
Práve vďaka hlbokej účasti na Kristovom živote sa dokáže
kresťanský manžel plný Kristovej lásky darovať manželke bez
toho, aby svoju lásku podmieňoval opätovaním jej lásky. Kým
prirodzené manželstvo je založené na vzájomnej závislosti,
pričom jeden z manželov je odkázaný na čerpanie lásky
z druhého,[21] sviatosť manželstva spôsobuje účasť manžela na
Kristovom živote, čo mu umožňuje čerpať všestranné a nekonečné
naplnenie od Boha, a tak sa v manželstve môže venovať
nezištnému rozdávaniu svojej lásky rovnako, ako sa nezištne
rozdáva Kristus Cirkvi (porov. Ef 5,25).[22]
Napokon treba spomenúť sviatosť kňazstva, ktorá je určená
práve na to, aby Bohom povolaní muži disponovali vďaka účasti
na Kristovom živote takými charizmami, vďaka ktorým sú
nápomocní ostatným kresťanom pri raste ich spravodlivosti.
Práve kňazi sú Kristovými ústami, cez ktoré Ježiš naďalej
ohlasuje svoje slovo (porov. Rim 10,14-15; 1Sol 2,13)
a rukami, cez ktoré Kristus vysluhuje sviatosti spôsobujúce
účasť na jeho spravodlivom živote.[23]
Prijímanie sviatostí, modlitby, počúvanie a čítanie Božieho
slova, najrozličnejšie úkony pravej kajúcnosti, poslušnosti
a lásky k Bohu, všetky tieto dobré skutky ospravodliveného
nepochybne spôsobujú postupné odbúravanie všedných hriechov
v živote človeka a tak utvrdzovanie sa v spravodlivosti a jej
vzrast. Rovnako nemožno poprieť, že tieto skutky prispievajú
ku konečnému získaniu stavu úplnej bezhriešnosti, čo je
prakticky stav večnej blaženosti v nebi. Preto Tridentský
koncil hovorí, že prijatá spravodlivosť sa uchováva a vzrastá

dobrými skutkami a človek si nimi zasluhuje rozmnoženie
milosti, večný život a zväčšenie jeho slávy, ak sa len
spravodlivosti napokon nezriekne a neodmietne ju.[24]
Táto možnosť odmietnutia tu však stále je. Aj ospravodlivenému
človeku zostáva slobodná vôľa. A preto aj keď ospravodlivený
má všetky schopnosti na to, aby vytrval v podriadenosti
Kristovej vôli, vyhol sa všetkým úmyselným hriechom a postupne
odstraňoval aj svoje všedné hriechy, predsa je tu možnosť, že
sa rozhodne vrátiť k svojmu vlastnému životu podľa svojich
vlastných plánov, nárokov a predstáv o svojom šťastí. To sa
deje každým rozhodnutím sa, ktoré je v rozpore s Kristovou
vôľou. Tým sa však vzdá účasti na Kristovom živote. Boh toto
odmietnutie účasti Kristovho života rešpektuje a tak dochádza
k strate ospravodlivením získanej spravodlivosti. Človek sa
týmto ocitá odvrátený od Boha a keďže sa jedná o úmyselné
rozhodnutie, človek si za týmto stavom stojí. V takom prípade
stráca schopnosť dopracovať sa k úplnej spravodlivosti
a dosiahnuť plné a trvalé šťastie. Ak sa tento stav odvrátenia
sa od Boha smrťou spečatí, zostane trvalý, čo prakticky
znamená večné nešťastie v zatratení. Preto magistérium Cirkvi
nazýva takýto hriech smrteľným.[25]
Je absolútne zjavné, že pristupovať v takomto stave
k prijímaniu eucharistie je nezmysel. Prijímanie sviatosti
eucharistie je znak toho, že do človeka prúdi Kristov život,
vďaka čomu má človek účasť na Kristovom spravodlivom živote.
Teda nejde o akési psychologické posilnenie človeka
v každodenných ťažkostiach, ale o reálne prúdenie Kristovho
spravodlivého života do človeka, aby človek mal schopnosť žiť
v súlade s Božou vôľou navzdory aj tým najťažším
a najnepriaznivejším okolnostiam. Je teda nemysliteľné, aby
človek, ktorý odmieta žiť v súlade s Božou vôľou a žiť Kristov
život zároveňprijímal eucharistiu, ktorá uspôsobuje človeka
žiť Kristov život. Takýto postoj nie len že je vnútorne
rozporný, ale znamená znevažovanie Kristovho spasiteľného
diela a jeho výsmech, teda rúhanie. Cirkev oddávna takéto

konanie voči eucharistii nazývala svätokrádežou (KKC 2120).
Dôležitým faktom v tejto súvislosti je, že ak totiž človek
pristúpi k rozhodnutiu vzbúriť sa proti Božej vôli a úmyselne
vykonať hriech, nevyhnutne tomu musí predchádzať nadobudnutie
praktického presvedčenia, že nemá v skutočnosti účasť na
Kristovom živote, alebo že Ježiš nie je Spasiteľ, ktorý
zvíťazil nad smrťou. Hoci takýto človek môže naďalej
teoreticky zastávať správnu vierouku, a teda nemožno ho
označiť za apostatu v právnom zmysle slova, predsa v praxi sa
od pravej viery odkloní. Ak človek stratí takúto praktickú
vieru, nemá ďalej dôvod konať to, čo je v súlade s Božou
vôľou. Okamžite sa totiž pri konaní dobra ocitne zoči-voči
nepríjemnostiam, ktorým sa bude chcieť vyhnúť, keďže nebude
veriť, že je mocnejší ako smrť, a tak mu neostane nič iné, ako
rozhodnúť sa pre hriech.
Následky takto stratenej spravodlivosti sú samozrejme
katastrofálne. Človek síce zostáva naštepený na Krista,
pretože krst vtláča človeku nezmazateľný znak (porov. KKC
1272), ale stáva sa „suchou ratolesťou“, do ktorej neprúdi
Kristov život a Kristus prostredníctvom nej nemôže konať
a prinášať ovocie spravodlivosti. Takto je človek opäť
odkázaný len sám na vlastné sily, a to je vopred prehratý boj
v odpore proti pokušeniam a hriechom. V tomto stave je
nemožné, aby sa dostal do súladu s Bohom, a tak sa zachránil
pred večným utrpením. Jediným riešením je opustiť tento stav
nespravodlivosti a opäť získať živú účasť na Kristovom živote.
Ak má byť takýto človek zachránený pred večným zatratením, má
výlučne len jedinú možnosť, ktorou je návrat k živej viere
a k praktickému vedomiu, že Kristus skutočne prežil dokonale
poslušný život a premohol smrť a mať účasť na tomto Kristovom
spravodlivom živote je to najvýhodnejšie, čo si môže zvoliť.
Ak má toto dôležité životné rozhodnutie zodpovedať duchovnomateriálnej ľudskej prirodzenosti, musí byť, nakoľko je to
možné, vyjadrené nie len na duchovnej úrovni, ale aj vo
viditeľnom účinnom znaku. Týmto znakom je sviatosť pokánia,

prostredníctvom ktorej človek odmieta svoj spôsob doterajšieho
života a v plnosti sa odovzdáva účasti na Kristovom
bezhriešnom živote. Nejde teda o čiastočné vzdanie sa určitých
hriechov, ale o plné odmietnutie hriešnosti, aby človek mohol
nadobudnúť opäť ospravodlivenie, teda Kristovu schopnosť žiť
spravodlivo.
Z celého tohto vieroučného komplexu možno usúdiť, že
pastoračná prax Cirkvi a sprevádzanie rodín i ľudí vo
všeobecnosti v zložitých situáciách, ktoré je jej súčasťou,
nutne musí smerovať k ospravodliveniu hriešneho človeka,
k jeho nadobudnutiu schopnosti nežiť v úmyselnom hriechu
a k schopnosti postupne sa zbavovať spontánnych, či všedných
hriechov. Tento proces prechádza konkrétnymi prvkami práve
v takomto poradí, ako to stanovil Kristus a odovzdal to
Cirkvi, preto ani Cirkev nemá kompetenciu to meniť. Nemôže byť
preto súčasťou sprevádzania takýchto ľudí pripustenie ich
k
prijímaniu
eucharistie,
kým
neprejdú
procesom
ospravodlivenia, teda odmietnutím spôsobu života v rozpore
s Kristovou vôľou a prijatím účasti na jeho živote
prostredníctvom sviatosti pokánia.
Rovnako nepripadá do úvahy akýsi ústupok v rámci pastorácie,
kedy sa toleruje hriešny život človeka s odôvodnením, že vzdať
sa takého konania by bolo pre človeka spojené s veľkými
životnými ťažkosťami. Takáto pastoračná prax by sa totiž už
nemohla nazvať autenticky kresťanskou. Ako bolo vyššie
vysvetlené, Kristovo spasiteľné dielo je zamerané práve na
veľké životné ťažkosti, ktoré prekonal svojim víťazstvom nad
smrťou, a tak účasť na jeho živote dáva človeku schopnosť
prekonať aj tú najväčšiu ťažkosť, keď ide o podriadenie sa
Božej vôli. Preto Cirkev otvorene učí, že ospravodliveným „už
nič nechýba, aby skutkami, ktoré sú vykonané v Bohu, naplno
zadosťučinil Božiemu zákonu, ako to zodpovedá stavu tohto
života“.[26] A napokon to potvrdzuje aj svojim neomylným
výrokom, ktorý znie: „Kto hovorí, že Božie prikázania sú aj
pre človeka ospravodliveného a postaveného pod milosťou

nesplniteľné, nech j e exkomunikovaný“ (DS 1568).
A napokon sa autentické kresťanstvo nemôže stotožniť
s tvrdením, že ak sa človek dostáva do problematických
životných okolností, Boh vo svojom milosrdenstve prestáva
hriech považovať za hriech a s pochopením sa skláňa k slabému
človeku, ktorého neobviňuje, keď sa za takýchto ťažkých
okolností uchyľuje ku konaniu, ktoré by inak bolo hriechom.
Takáto predstava o Bohu nutne predpokladá, že hriech je
skutok, ktorý je zlý len preto, že ho Boh zakazuje. A ak by
Boh chcel, tak by ho mohol dovoliť. Presne to aj robí, ak sa
človek kvôli nemu dostáva do ťažkostí.
Vyššie sme však ukázali, že hriech je rozpor so samotným
Bohom. Boh je definovaný ako dokonalé Dobro, z čoho vyplýva aj
jeho nutná a nemeniteľná dobroprajnosť. Boh teda nestanovuje
to, čo je a čo nie je hriech. Boh je len nemeniteľnou normou
morálnej správnosti. A ako nemeniteľná norma platí bez ohľadu
na to, či je človek v priaznivých alebo nepriaznivých
okolnostiach. Ako nemeniteľný nikdy nemôže tolerovať hriech,
alebo zmeniť svoj postoj voči nemu na základe toho, že je pre
človeka príliš ťažké žiť spravodlivo. Práve preto zachraňuje
človeka prostredníctvom Kristovho spasiteľného diela, ktorého
výsledným efektom nie je vonkajšie právne nepripočítanie
hriechu človeku, ako to vysvetľuje reformácia, ale Kristovo
víťazstvo nad smrťou a tým víťazstvo nad každou ťažkosťou,
ktorá by mohla „ničiť človeku život“, aby človek ziskom účasti
na Kristovom živote mohol plne žiť v súlade s nemeniteľným
a dobrým Bohom bez ohľadu na akékoľvek ťažkosti života.
Zdroj: Vieroučné princípy katolíckej pastoračnej praxe sprevádzania ľudí v zložitých životných
situáciách [print], Zdroj: Sprevádzanie, rozlišovanie a integrovanie zložitých situácií rodín
v metropolitnej cirkvi sui iuris v intenciách Amoris Laetitia [print], Vydavateľské údaje:
Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, Lokácia: s. 100-118.
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