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Ak hovoríme o tom, ako nás Kristus zachránil, zvyčajne to
vyjadrujeme takýmito zaužívanými výrazmi: Ježiš Kristus na
seba vzal naše hriechy a obetoval sa za nás tak, že za nás
zomrel, čím nás vykúpil, zadosťučinil za nás, zmieril nás
s Otcom a zaslúžil nám odpustenie a večný život. Zostúpil
k zosnulým, no napokon vstal z mŕtvych. Všetky tieto výrazy sú
správne, a predsa pod vplyvom prirodzenej nábožnosti býva
človek náchylný každý z týchto výrazov pochopiť falošným
spôsobom. Nasledujúce oddiely budeme venovať vysvetleniu
každej z týchto kategórií.

1. Kristus vzal na seba naše hriechy
V Prvom liste apoštola Petra sa dočítame, že Ježiš Kristus na
svojom tele vyniesol naše hriechy na drevo (porov. 1Pt 2,24).
Prorok Izaiáš predpovedá, že Spasiteľ ponesie hriechy ľudí
(porov. Iz 53,11) a pre nich bude prebodnutý, na ňom spočinie
trest pre naše blaho (porov. Iz 53,5). Za zmienku stojí aj
tvrdenie apoštola Pavla, podľa ktorého Boh Ježiša za nás
„urobil hriechom“ (porov. 2Kor 5,21). Všetky tieto texty môžu
vyvolávať predstavu, podľa ktorej reálnymi hriešnikmi sú síce
ľudia, ale ich hriechy sú na základe akéhosi právneho výnosu
pripísané Ježišovi. Hriech síce urobil človek, no Ježiš sa
prihlásil, že tie hriechy urobil on. Stojí pred Spravodlivým
Sudcom s úmyslom, že chce byť uznaný vinným namiesto nás a tak
je pripravený sa dať aj namiesto nás aj potrestať, aby nás
spravodlivý trest obišiel.
Táto

interpretácia

je

človeku

blízka
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základe

spomínanej prirodzenej nábožnosti, ktorá je zameraná na
utišovanie Božieho hnevu, ktorý sa potrebuje schladiť
trestaním, pričom je prakticky jedno, či si trest odnesie
vinný alebo nevinný. Keďže teória zástupného trestu je
v rozpore s kresťanskou zvesťou, spomínané biblické texty je
nevyhnutné interpretovať vo svetle kresťanskej soteriológie.
Pripísanie hriechov Kristovi je prakticky lžou a potrestanie
nevinného je faktickou nespravodlivosťou. Takýto úkon by bol
zjavne v rozpore s Božím charakterom. Ak hovoríme o tom, že
Ježiš vzal naše hriechy na seba, znamená to, že vstúpením do
tohto nášho hriechom pokazeného sveta znášal na sebe všetky
dôsledky, ktoré z našich hriechov preňho vyplývajú. Keď Izaiáš
hovorí, že „Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých“ (Iz
53,6), neznamená to, že mu pripísal niečo, čo neurobil, ale že
súhlasil s tým, aby sa jeho Syn stal človekom a prišiel žiť do
tohto nášho sveta napriek tomu, že vedel, že naša neprávosť
a naše hriechy mu budú spôsobovať utrpenie a bolesť, čo si
samozrejme priamo Boh neprial. Kristus na sebe mohol znášať

naše hriechy už od počiatku svojho života na zemi. Keď sa mal
narodiť, nechceli jeho matku prijať do žiadneho domu, takže sa
musel narodiť v jaskyni (porov. Lk 2,7). Nemal ešte ani dva
roky, a musel znášať útek do Egypta pred Herodesom (porov. Mt
2,13). Keď verejne ohlasoval spásu, neustále znášal
prenasledovanie, až napokon nenávisť ľudí ho priviedla
k mučeníckej smrti na kríži. Všetky tieto hriechy na sebe
Ježiš znášal. Rovnako ako aj na nás spočívajú hriechy tých,
ktorí nám ubližujú. Hoci Ježiš Kristus vedel, že mu toto
všetko budeme robiť, predsa prišiel do tohto sveta a tieto
naše hriechy znášal, bral ich na seba, lebo jeho zámer
zachrániť nás bol preňho z jeho dobrovoľného rozhodnutia
dôležitejší, ako jeho pohodlie.
Izaiášova pripomienka, podľa ktorej na Ježišovi bol trest pre
naše blaho (porov. Iz 53,5), môže podľa prirodzenej
náboženskej schémy vyvolávať predstavu, že nebeský Otec sa sám
aktívne zapojil do mučenia svojho Syna, aby podľa výmennej
spravodlivosti nemusel mučiť nás. Ak však pod trestom za
hriechy rozumieme prirodzené dôsledky hriechov a nie Božiu
aktivitu (ak nemáme na mysli Božiu výchovu, ktorá u Krista pre
jeho dokonalosť nepripadá do úvahy), potom môžeme správne
pochopiť, že trest, ktorý Kristus znášal, nebolo niečo, čo by
mu akosi zvonku udelil Otec, ale boli to všetky nepríjemnosti,
ktoré vyplývajú zo zlého správania sa ľudí a ktoré Kristus na
sebe dobrovoľne znášal.

2. Kristus za nás zomrel
Výraz „zomrel za nás“ (porov. Rim 5,6.8),[1] ba dokonca, že
„zomrel za naše hriechy“ (porov. 1Kor 15,3) vyvoláva
v prirodzene nábožensky zmýšľajúcom človeku interpretáciu,
podľa ktorej Kristus „zomrel namiesto nás“. Bol postavený na
naše miesto, aby sme my nemuseli stáť na mieste hriešnikov.[2]
Už sme ukázali, že chápať to v zmysle zástupného trestu nie je
v súlade s kresťanstvom. Taktiež je zjavné, že každý človek
zomiera a mnoho veriacich kresťanov zomiera vo veľkých mukách,

preto nemožno tvrdiť, že Kristus bol umučený, aby veriaci
kresťania nemuseli byť mučení. Rovnako nemožno povedať, že by
sa Kristus postavil na naše miesto v zmysle pekelného
utrpenia, pretože je nemožné, aby Kristus trpel pekelné muky.
Správne pochopenie vyjadrenia, že Kristus zomrel za nás, sa
skrýva v správnej interpretácii výrazu „za“. Tento výraz totiž
nevyjadruje vždy zmysel „namiesto“. Grécke „hyper“ (za) totiž
znamená aj „pre“, „pre dobro niekoho“, „kvôli“.[3]
V tomto zmysle možno vidieť, že keď Kristus zomrel za nás,
neurobil to na našom mieste, ale urobil to pre naše dobro,
preto, lebo z toho môžeme niečo dôležité vyťažiť, preto, lebo
to má pre nás blahodarný účinok. Jeho dokonalá poslušnosť,
ktorej bezhraničnosť sa naplno prejavila práve vtedy, keď stál
zoči-voči hroznej ľudskej nenávisti, ktorá ho odsudzovala na
mučenícku smrť, práve tá jeho dokonalá poslušnosť znamená pre
nás záchranu. Lebo ako on dokázal byť bezhranične poslušný,
tak teraz dokáže robiť reálne bezhranične poslušných aj nás.
„Hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti;
a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre
všetkých, ktorí ho poslúchajú“ (Hebr 5,8-9).
Bol poslušný až na smrť pre nás, aby my sme mali z toho
osoh,[4] aby aj nás mohol urobiť poslušnými. Tiež platí, že to
urobil kvôli nášmu hriešnemu stavu, ktorým sme spútaní, preto
môžeme povedať, že to urobil kvôli našim hriechom, či „za naše
hriechy“.

3. Kristus sa za nás obetoval
Cyril Alexandrijský sa vo svojej desiatej anatéme zaradenej
k dokumentom Efezského koncilu odvoláva na mnohé miesta
Svätého písma, ktoré potvrdzujú, že Kristus kvôli nám obetoval
seba samého Bohu a Otcovi.[5] Problém tejto kategórie je
v tom, že človek ovplyvnený prirodzeným náboženstvom vníma
obetu vždy ako obchodovanie s Bohom, vyplácanie účtu, či
anulovanie hriechu. V prirodzených pohanských náboženstvách sa

pripisuje obete význam daru pre Boha, ktorý ho má uspokojiť
a utíšiť jeho hnev.[6] Hoci sa časom takéto chápanie obety
infiltrovalo aj medzi kresťanov, kresťania prvého a druhého
storočia mali ešte živú skúsenosť s chápaním obety podľa
zmyslu, ako tomu rozumeli vtedajší židia. Ježiš je totiž
vyplnením predobrazu starozákonných a nie pohanských obiet.
Preto sa v novozákonných vyjadreniach o Kristovej obeti môžeme
stretnúť aj s bližšou špecifikáciou, o aký druh obety
v prípade Krista ide. Tak môžeme hovoriť o obeti veľkonočného
baránka, o obeti zmluvy a o obeti zmierenia.

4. Obeta veľkonočného baránka
S označením Krista ako baránka sa môžeme stretnúť najprv
u Jána Krstiteľa (porov. Jn 1,29.32). Apoštol Ján naráža na
veľkonočného baránka, keď hovorí o tom, že pri ukrižovaní,
podobne ako veľkonočnému baránkovi, nebudú mu polámané kosti
(porov. Jn 19,36). Podobne apoštol Peter upozorňuje, že sme
zachránení Krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka
(porov. 1Pt 1,18-19).
Obeta veľkonočného baránka bola slávnosťou, pri ktorej sa
pripomínalo vyslobodenie Izraela z egyptského otroctva a tiež
vyslobodenie prvorodených zo smrti, keď posledná desiata rana
postihla Egypt (porov. Ex 12,21-28). Je zjavné, že sa nejedná
o obetu, ktorá by mala utišovať Boží hnev. Táto obeta
symbolizovala poslušnú odpoveď človeka na Boží príkaz. Baránok
bol vyjadrením poslušnosti Izraelitov, ktorí sa ochotne
podriadili Božiemu nariadeniu, ktoré im nakazovalo zabiť
a zjesť baránka a jeho krvou potrieť veraje dverí. Práve vďaka
tejto obeti boli izraelskí prvorodení uchránení od smrti.
Kristus je vyplnením tohto predobrazu a presahuje ho, keďže
nie je len symbolom poslušnosti ľudí, ale je obetou, ktorá
robí ľudí skutočne poslušnými. Práve vďaka jeho poslušnosti až
na smrť, teda vďaka jeho krvi môžu byť kresťania uchránení
pred večnou smrťou, ktorá spočíva v definitívnom odvrátení sa

od Boha v neposlušnosti jeho vôli. Vďaka Kristovej obeti môže
človek dosiahnuť Kristove schopnosti neupadať do hriechu
a vstať z mŕtvych.

5. Obeta zmluvy
Keď Boh zjavil Mojžišovi na hore Sinaj príkazy pre Izrael,
Mojžiš zišiel z hory a odovzdal ľudu Božiu ponuku: Ak budú
Izraeliti poslúchať všetky jeho nariadenia, budú preňho
zvláštnym požehnaným ľudom (porov. Dt 26,16-19). Ale ak niekto
nezachová všetko, čo je napísané v knihe zákona, bude
prekliaty (porov. Dt 27,26). Ľud Izraela súhlasil s tým, že
túto zmluvu prijme a vyplní ju. Ako bolo zvykom u starovekých
semitských národov, keď dve strany uzatvárali spolu zmluvu,
spečatili ju spoločnou hostinou, pre ktorú boli obetované
zvieratá.[7] Podobne Mojžiš nechal zabiť býčky, z ktorých bola
časť spálená a tak darovaná Bohu ako jeho podiel a účasť na
spoločnej hostine. Druhú časť zjedli Izraeliti. Toto spoločné
stolovanie s Bohom znázorňovalo vzájomnú pevnú dohodu. (porov.
Ex 24,9-11). Krvou zo zvierat, ktoré boli na tento účel
obetované, Mojžiš pokropil ľud a vyhlásil: „Hľa, toto je krv
zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto
slov“ (Ex 24,8). Spečatenie krvou umocňovalo definitívne
potvrdenie zmluvy.[8]
Je dôležité si všimnúť, že úmyslom obety zmluvy nebolo niečo
Bohu ponúknuť, ani mu niečo splácať. Šlo o prijatie Božej
ponuky človekom. Boh bol iniciátorom a človek len príjemcom.
Obeta bola potvrdením, že k dohode skutočne došlo.
V Kristových vyjadreniach môžeme vidieť, že svoju krv, ktorú
vylial za nás, označuje ako krv novej zmluvy (porov. Mt 26,28;
Mk 14,24). List Hebrejom sa odvoláva na Jeremiášovo proroctvo,
v ktorom sa hovorí, že Izrael nezotrval v zmluve, ktorú s ním
Boh uzavrel na Sinaji. (porov. Hebr 8,7-13). Napokon je to
pochopiteľné, lebo nie je v moci obyčajného človeka prestať
robiť hriechy. Preto Boh vyhlásil zmluvu zo Sinaja za starú
a rozhodol sa uzavrieť s ľuďmi novú zmluvu. Nová zmluva bude

spočívať v tom, že sám Boh naplní človeka svojou mocou, aby sa
dokázal dokonale v poslušnosti podriadiť Božej vôli a tak sa
dostať do súladu s ním v nebeskom kráľovstve. „Lebo toto je
zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí
Pán: Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do
srdca; a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom“ (Hebr 8,10;
porov. Jer 31,33).
Kristus svojím dokonale poslušným životom až na smrť dosiahol
to, že teraz takto poslušnými môže robiť ostatných ľudí.
Človek práve vďaka Kristovej poslušnosti a jeho moci môže
dosiahnuť skutočnú spravodlivosť a svätosť. Kristus svojou
dokonalou poslušnosťou, ktorá sa v plnosti prejavila v tých
najťažších podmienkach na kríži, uzatvoril s človekom novú
zmluvu, vďaka ktorej je už teraz vyslobodenie z hriechu
skutočne možné. Preto jeho krv, ktorá zjavuje jeho bezhraničnú
poslušnosť, môže byť nazvaná krvou, ktorá potvrdzuje uzavretie
novej zmluvy.
Dôležité je všimnúť si, že Kristus označuje svoju krv ako krv
novej zmluvy pri ustanovení Eucharistie. Za Mojžišových čias
bola preliata krv, keď boli zvieratá obetované pre hostinu
dvoch zmluvných strán, ktorá potvrdzovala jej účinnosť
a platnosť. Eucharistia je hostinou, pri ktorej ten, ktorý sa
obetoval, dáva sa jesť ľuďom, s ktorými uzatvára novú zmluvu
(porov. Mt 26,26). Táto hostina dokonale spôsobuje účinnosť
a platnosť novej zmluvy, lebo ten, ktorého ľudia jedia, ich
napĺňa svojim spravodlivým životom, a tak ich svojou mocou nad
hriechom a smrťou robí schopnými žiť spravodlivo a sväto.
Kristus hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný
život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je
pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a
ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa“ (Jn
6,54-57).

5. Zmierna obeta
Starozákonných zmiernych obiet sme sa dotkli už v kapitole
o zmluve medzi Bohom a Izraelom. Keďže Izraeliti neustále
upadali do hriechov a tak porušovali zmluvu zo Sinaja, Boh
nariadil, aby za tieto hriechy prinášali zmierne obety (Lv
16,1-33).
Dôležité je pripomenúť, že zmierna obeta nemala za cieľ utíšiť
Boží hnev a zmeniť jeho zmýšľanie o hriešnikovi, ako to bolo
v pohanských náboženstvách. Rovnako v nej nemožno vidieť ani
symbol nejakého trestu.[9] Hriechom došlo k porušeniu zmluvy
s Bohom zo strany človeka. Zmierna obeta znamenala obnovu
tejto zmluvy. Tak ako podstatou porušenia zmluvy je odvrátenie
sa od Boha hriechom, tak podstatou obnovy zmluvy je odvrátenie
sa od hriešneho spôsobu života a návrat pod Božiu vládu. Jedná
sa teda o zmenu pozície človeka a nie Boha. Obetné zviera
symbolizovalo samotného hriešneho človeka a spálenie zvieraťa
na oltári znamenalo odovzdanie ho do Božieho vlastníctva, čím
kajúcnik vyjadroval, že on sám odteraz takto celý patrí
Bohu.[10] Prinášať zmiernu obetu a pritom sa nechcieť odvrátiť
od svojich hriechov by znamenalo vnútorný rozpor, rituálne
prázdne divadlo a rúhanie sa Bohu, na čo veľmi tvrdo vedeli
upozorňovať proroci (porov. Iz 1,10-20; Am 5,21-27; Ž
51,18-19).
Keď sa hovorí o potrebe zmierenia dvoch strán, vždy máme na
mysli východiskový stav, kedy sa obe strany nenávidia, alebo
minimálne jedna strana je v stave nepriateľstva a útoku voči
druhej, pričom tá druhá o konflikt nemá záujem. Podľa
pohanského chápania je znepriatelenou stranou Boh, pričom
človek si zo všetkých síl praje mier. Preto sa pokúša Boha
uzmieriť darmi a obetami.
Rozum však hovorí, že dokonalý Boh nemôže prechádzať žiadnymi
zmenami a túto charakteristiku Boha potvrdzuje aj izraelské
i kresťanské Bohom zjavené náboženstvo (porov. Ž 102,28; Ž
33,11; Jk 1,17). Ak teda Boh zotrváva v pôvodnej pozícii

priazne a lásky k človeku, je to práve človek, ktorý sa svojim
hriechom dostáva do stavu vzbury voči Bohu, ba dokonca do
pozície útoku. Veľmi dobre to možno vidieť, keď sa Boh
rozhodol stať človekom a prísť žiť medzi nás hriešnych ľudí.
Nepriateľstvo voči Bohu a útok naňho sa veľmi jasne prejavil,
keď ho človek umučil na smrť. Toto je skutočná pozícia človeka
voči Bohu, ktorú spôsobuje hriešny stav. Teda nie Boh, ale
človek je tou znepriatelenou stranou, pričom je to práve Boh,
ktorý o konflikt nestojí a usiluje sa ho uhasiť. Zmierenie tak
nespočíva v presviedčaní Boha, aby sa nehneval, ale
v presviedčaní človeka, aby upustil zo svojho nepriateľstva
voči Bohu a v uschopnení ho, aby sa od svojich hriechov
dokázal skutočne odvrátiť.
Starozákonné zmierne obety boli zamerané práve na to, aby
upozornili človeka, že je potrebné vrátiť sa od hriechov
naspäť pod Božiu vládu. Problémom týchto obiet bola ich
neúčinnosť. Dokázali síce upozorniť hriešnika, že problém je
na jeho strane, no nedokázali hriešnika naozaj zbaviť jeho
hriešnosti. Kajúcnik zmiernou obetou síce deklaroval svoju
ochotu vzdať sa svojho hriešneho postoja, obeta býkov a capov
však nebola schopná hriešnika urobiť naozaj spravodlivým
človekom žijúcim v dokonalom súlade s Božím charakterom
(porov. Hebr 10,4). Ježiš Kristus však toto s hriešnikom
urobiť dokáže.
V Prvom Jánovom liste sa stretávame s explicitným tvrdením, že
Kristus je zmiernou obetou za naše hriechy (porov. 1Jn 2,2;
1Jn 4,10). Taktiež celý List Hebrejom vyznieva práve v tomto
zmysle. Ak sa kategória Kristovej zmiernej obety chápe v tom
zmysle, aký môžeme vidieť v zmiernych obetách Starej zmluvy,
potom nevyhnutne musíme odmietnuť možnosť, že by Kristus
svojou smrťou utišoval Boží hnev, ako to môžeme vidieť
v chápaní reformátorov.[11] Melanchton v Obrane Augsburského
vierovyznania tvrdí, že „hnev Boží nemôžeme utíšiť, keď proti
nemu staviame svoje skutky, pretože Kristus je daný za
Zmiercu, aby on zmieril Otca.“[12] Nie len že sa úvaha točí

okolo riešenia Božieho hnevu, ale Kristus je tu predstavovaný
ako ten, kto svojou obetou zmierujúco pôsobí na nebeského
Otca. Je určitým prekvapením, že reformátori odmietajúci
prijať čokoľvek, čo nie je v Písme, prijímajú tvrdenie, ktoré
by sme v Písme márne hľadali. Nikde sa totiž nedočítame, že by
Kristus zmieroval Otca. Kým reformátori tvrdia, že pre Krista
je Boh zmierený s nami,[13] Písmo hovorí presný opak: Vďaka
Kristovi sme my zmierení s Bohom. Kristova zmierna obeta
neurobila s Otcom vôbec nič. Zato však niečo podstatné urobila
s ľuďmi:
„Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo
a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze
Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v
Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich
hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými
vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene
prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2Kor 5,17-20).
Je dôležité si všimnúť, že Kristus je tu predstavený ako ten,
kto má moc urobiť z človeka niečo nové. Robí z neho nové
stvorenie, ktoré žije v mieri s nemenným a dokonalým Bohom.
Boh nikdy nemôže upustiť zo svojej dokonalosti, ani schvaľovať
hriešny stav človeka, či prižmurovať nad ním oči. Človek buď
je spravodlivý, a tak je s ním zmierený, alebo s ním v súlade
nie je, a tak je v rozpore s Bohom. Boh zostáva stále
v rovnakej pozícii a je to práve Kristus so svojou schopnosťou
dokonale ľudsky poslúchať, kto napĺňa človeka svojou mocou.
Len tak človek dokáže žiť Kristovým spravodlivým životom, čo
prakticky znamená súlad a mier s Bohom.
Kristus sa teda svojou dokonalou poslušnosťou úplne odovzdal
do vôle svojho nebeského Otca. Tento postoj možno nazvať
obetovaním celého svojho života Otcovi, čo sa v plnosti
prejavilo na kríži, keď sa v službe Otcovi nezastavil ani pri
hrozných podmienkach, ktoré sme mu svojou nenávisťou
a hriechom pripravili. Keďže vďaka tejto Kristovej obeti
vlastného života Otcovi môže človek nadobudnúť schopnosť žiť

spravodlivo a sväto a tak sa dostať do úplného súladu s Bohom,
môžeme Kristovu poslušnosť až na smrť na kríži nazvať
dokonalou zmiernou obetou. V tomto zmysle teda musíme chápať
vyjadrenie Tridentského koncilu, podľa ktorého Boží Syn
ponúkol samého seba Bohu Otcovi na oltári kríža,[14] a „vo
svojej krvi nás zmieril s Bohom tak, že sa stal pre nás
spravodlivosťou, posvätením a vykúpením.“[15]Apoštol Pavol nás
ako Kristov vyslanec vyzýva, aby sme touto jedinečnou ponukou
zmieriť sa prostredníctvom Krista s Bohom nepohrdli (porov.
2Kor 5,20).

6. Kristus nás vykúpil
V dobe staroveku sa stávalo, že človek upadol do otroctva či
už ako zajatec, alebo ako dlžník, ktorý nebol schopný vyplatiť
svoj dlh (porov. Mt 18,25). Mohol sa však nájsť človek, ktorý
za otroka otrokárovi zaplatil čím si ho kúpil pre seba, no
zároveň mu daroval slobodu, čím sa stal jeho vykupiteľom
z otroctva.
Človek odklonený hriechom od Boha sa nachádza v stave
prekliatia, pretože si nemôže užívať Božie požehnanie. Ak sa
tento stav spečatí smrťou, človek ostane naveky uväznený
v pekle. Keďže nie je v ľudských silách vrátiť sa naspäť
z hriechu pod dokonalú Božiu vládu, človek je ako otrok, ktorý
je prekliatím spútaný. Ježiš Kristus svojou poslušnosťou až na
smrť, človeka z tohto prekliatia vyslobodzuje a dáva mu
schopnosť vrátiť sa do spoločenstva s Bohom. Preto apoštol
Pavol píše, že Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona, podľa
ktorého je prekliaty každý kto nevytrvá v plnení všetkých
Božích nariadení (porov. Gal 10,13). Keďže toto prekliatie
neudeľuje človeku Boh, ale je podstatne obsiahnuté v hriechu,
ktorý je odvrátením od Boha, nie je možné, aby nás Kristus
vyslobodil z prekliatia a z hriechov nie. Práve oslobodenie
z otroctva hriechu v sebe podstatne obsahuje návrat k Bohu pod
jeho vládu a tak vyhnutie sa prekliatiu, ktoré vyplýva
z nedostatku spoločenstva a súladu s Bohom. Práve udelenie

schopnosti žiť spravodlivo má Pavol na mysli, keď hovorí, že
Kristus „nás vykúpil z každej neprávosti“ (Tit 2,14).
Ježiš Kristus sa teda stal vykupiteľom tým, že vyslobodzuje
človeka z otroctva hriechu a tak aj z otroctva večnej smrti.
Výraz „Vykupiteľ“ však vyvoláva aj predstavu, že Kristus za
naše vyslobodenie z otroctva zaplatil nejaké výkupné. Kristus
tvrdí, že týmto výkupným bol jeho život, ktorý položil za nás
(porov. 10,45). Kristus sa v poslušnosti dokonale daroval
svojmu Otcovi a vytrval v tejto poslušnosti navzdory tým
najväčším prekážkam. Kvôli vyslobodeniu z našich hriechov bol
ochotný žiť poslušný život, aj keď ho to uprostred nás
priviedlo až na smrť. To nás privádza k poznaniu, že Kristov
zámer zachrániť nás ho stál život na kríži a tak všetko toto,
čo Kristus kvôli nám podstúpil možno nazvať výkupným ako cenu
nášho vyslobodenia z hriechu a z pekla.
Napokon sa otvára otázka, komu tento náš Vykupiteľ výkupné za
nás platil. Origenes prišiel s myšlienkou, že Kristus platil
svojim životom a svojou krvou diablovi. Ten nás totiž držal
v otroctve, a preto vyžadoval výkupné za naše prepustenie.[16]
Podobne sa vyjadroval aj Gregor Nysský, Ambróz aj
Augustín.[17] V Augustínovom diele De Trinitate sa môžeme
stretnúť s tvrdením, že diabol zneužil svoju moc, keď siahol
na život bezhriešneho, a preto podľa spravodlivosti stratil
nárok na zotročovanie človeka.[18]
Teória platenia výkupného diablovi však naráža na fakt, že
diabol nemá žiaden nárok vyžadovať akékoľvek výkupné od Boha,
pretože Boh je bezhraničným Pánom každého tvora. Gregor
Naziánsky veľmi tvrdo protestoval proti takejto mienke, keď
označil za hroznú potupu Boha domnievať sa, že by mal diabol
prijímať nie len že výkupné od Boha, ale dokonca samotného
Boha ako výkupné.[19]
Tomáš Akvinský sa tento problém pokúšal riešiť tvrdením, že
človek sa síce dostal do diablovho otroctva, no Boh toto
otroctvo na človeka pre jeho neposlušnosť podľa spravodlivosti

dopustil. Toto Božie vydanie človeka do diablovho otroctva si
však Tomáš predstavuje ako Božie trestné nariadenie, teda ako
jeho aktivitu v zmysle spravodlivej odplaty. To ho napokon
vedie k záveru, že výkupné bolo treba zaplatiť nebeskému
Otcovi, aby upustil zo svojho zámeru vydávať človeka do
otroctva diablovi.[20]
V predstave Boha, ktorý je aktívnym autorom odplaty za hriech,
možno vidieť prvky prirodzenej nábožnosti. Kresťanský Boh
totiž nijako nie je nútený odplácať sa zlým za zlé a podľa
toho, ako nám ho predstavil Kristus, to ani nerobí. Ak nás
vyzýva nastavovať druhé líce, požičiavať a nič za to nečakať
a milovať svojich nepriateľov, máme to robiť práve preto, aby
sme boli v súlade s jeho charakterom (porov. Mt 5,38-48).[21]
Predstava Boha, ktorý aktívne udeľuje hriešnemu človeku trest
otroctva pod nadvládou diabla sa rozchádza so skutočným
kresťanským Bohom, ktorý je neodvolateľne priaznivo naklonený
k človeku.
Zároveň je potrebné uvedomiť si, že Boh si v žiadnom prípade
nepraje, aby človek otročil diablovi, veď všetko robí pre to,
aby ho z otroctva vyslobodil. Človek otročí diablovi pre to,
že sa sám rozhodol hriechom odvrátiť sa od Boha. Boh prakticky
len rešpektuje slobodnú vôľu človeka a platiť mu výkupné, aby
nás do otroctva diablovho nedával, by znamenalo žiadať ho, aby
našu slobodnú vôľu nerešpektoval, alebo aby sme mohli byť
zároveň hriešni a zároveň slobodní od diabla. Prvá možnosť je
však v rozpore s Božím definitívnym zámerom dať človeku na
výber a v druhej je vnútorný rozpor. Poslednou možnosťou by
bolo, že človek sa túži vrátiť od hriechov k Bohu, no Boh ho
vyslobodiť nechce, kým nedostane zaplatené. Takáto predstava
však stavia Boha do pozície, kedy mu niečo k spokojnosti
chýba, čo je v rozpore s jeho dokonalosťou, taktiež to stavia
do rozporu Otca ako aktívne trestajúceho sudcu a Syna ako
aktívneho zástancu, čo by znamenalo vnútorný rozpor
v numericky jedinej vôli všetkých troch Osôb Najsvätejšej
Trojice a napokon by to nebeského Otca stavalo do pozície

netvora, ktorý neupustí zo svojho zámeru trestať, dokým nebude
mať zaplatené krvou vlastného Syna.
Dávno pred Tomášom Akvinským Gregor Naziánsky upozorňoval, že
výkupné v žiadnom prípade Kristus neplatil diablovi, ale
taktiež ho neplatil ani nebeskému Otcovi, pretože Otec nás
skrátka nedržal v zajatí.[22] Aby sme mohli túto poznámku,
ktorá na prvý pohľad nič nerieši, správne pochopiť, musíme si
všimnúť, že v Písme nie je nikde zmienka o tom, že by Kristus
platil výkupné niekomu. Viac svetla nám do problému vrhne
starozákonný Boží výrok, ktorý hovorí o vyslobodení Izraelitov
z egyptského otroctva: „Ja som Pán a ja vás vyvediem spod
jarma egyptskej roboty, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim
vás zdvihnutým ramenom a veľkými trestami“ (Ex 6,6). Je
zjavné, že Egypťania boli otrokári a Izraeliti boli otrokmi.
Rovnako je zjavné, že to bol Boh, ktorý vyslobodil Izraelitov
z otroctva, preto sa nazýva vykupiteľom. Pýtať sa však, komu
Boh platil výkupné, aby vyslobodil Izraelitov z otroctva, je
absurdné. Logicky by pripadali do úvahy Egypťania, keďže oni
držali Izraelitov v zajatí. V skutočnosti však nie len že
nedostali zaplatené žiadne výkupné, ale navyše museli čeliť
desiatim ranám, ktoré ich napokon donútili Izrael prepustiť na
slobodu.
Ak teda označujeme Boha za Vykupiteľa, môžeme to urobiť len
v analogickom zmysle. Znamená to, že sa na vykupiteľa do
určitej miery podobá.[23] Nie v tom, že niekomu platí výkupné,
ale v tom, že vyslobodzuje z otroctva. Rovnako môžeme
prehlásiť o Kristovi, že je vykupiteľom preto, že vyslobodzuje
človeka z otroctva hriechu a smrti, dokonca že toto
vyslobodzovanie ho stálo život, čo možno označiť ako výkupné,
no nepodobá sa na vykupiteľa v tom, že by niekomu výkupné
platil. Podobne by bolo možné uvažovať v prípade, keby sa
nejaký človek topil v jazere. Statočný záchranca by za ním do
studenej vody skočil a vytiahol ho živého na breh, sám by však
z námahy a zo studenej vody dostal infarkt a zomrel by. Bolo
by na mieste tvrdiť, že záchranca túto záchranu topiaceho sa

človeka zaplatil vlastným životom. Pýtať sa, komu svojim
životom zaplatil, však nedáva zmysel.

7. Kristus za nás zadosťučinil
Výraz „zadosťučinenie“ (satisfactio) v Písme nenájdeme.
Pochádza z Rímskeho práva a označovalo zaplatenie dlhu. Do
teológie tento termín voviedol Tertulián, ktorý však
zadosťučinením označoval skutky kajúcnosti, ktorými kajúcnik
napravuje svoj hriešny život, do ktorého po krste upadol.[24]
Anzelm z Canterbury však na tejto kategórii postavil celé
svoje chápanie Kristovho diela. Ako sme uviedli, podľa jeho
chápania Kristus daroval Bohu svoj život, čím mu zaplatil dlh
spôsobený poškodením jeho cti, ktorého sa hriechom dopustili
ľudia.
Hoci Anzelmova teória vykazuje značné nedostatky a magistérium
ju tak nikdy nemohlo prijať ako autentický výklad kresťanskej
soteriológie, predsa sa výraz „zadosťučinenie“ napokon
udomácnil vo vyjadreniach Cirkvi.[25] Jeho význam je však
odlišný od toho, ako ho vysvetľoval Anzelm. Ako sme mohli uňho
vidieť, nebezpečenstvo tejto kategórie spočíva práve
v predstave, že Bohu treba zaplatiť za spáchané hriechy nejakú
pokutu a keďže za nás zadosťučinil Kristus, túto pokutu platil
on. Videli sme však tiež, že takéto chápanie Boha je v rozpore
s tým, ako nám ho predstavuje Ježiš Kristus, keď vyžaduje od
nás aby sme od našich dlžníkov a nepriateľov nevyžadovali za
každú cenu náhradu spôsobenej škody a za vzor takéhoto konania
nám predkladá samotného nebeského Otca (porov. Mt 5,38-48; Lk
6,27-36). Preto sa vo vyhláseniach magistéria Cirkvi nikdy
nestretávame s tvrdením, že by Boh vyžadoval pre svoje
odpustenie nejakú pokutu, či náhradu škody.[26]
Ak však Bohu nie je potrebné nič splácať, v akom zmysle možno
povedať, že Kristus zadosťučinil za naše hriechy? Ak uvažujeme
o zadosťučinení spravodlivosti, v prvom momente máme na mysli
sankciu, ktorú je treba odpykať v prípade vykonania
nespravodlivého činu. Už menej vystupuje do popredia fakt, že

spravodlivosti možno učiniť zadosť aj tak, že sa
spravodlivosti skrátka nijako nepreviní. Dokonale
život je dokonalým zadosťučinením spravodlivosti.
smerom sa musí uberať naša úvaha, ak máme
zadosťučinenia správne aplikovať na Kristovo
dielo.[27]

človek voči
spravodlivý
Práve týmto
kategóriu
spasiteľné

Videli sme, že Kristus prežil ako človek dokonale poslušný
život a dokonalosť jeho poslušnosti sa najzjavnejšie prejavila
za tých najťažších podmienok, ktoré sme mu pripravili svojimi
hriechmi, keď sme ho priviedli až na kríž. Každý okamih
Kristovho života bol v úplnom súlade so spravodlivosťou a tak
bol učiňovaním Božej spravodlivosti zadosť.
Tento dokonale poslušný život Kristus prežíval kvôli nám. Na
tomto mieste sa žiada spomenúť Ireneja z Lyonu a jeho
soteriológiu
postavenú
na
pojme
recapitulatio
(anakefalaiósis). Irenej vysvetľuje, že Kristus v sebe
rekapituluje, teda obnovuje a napráva všetko, vrátane človeka.
Keď prvý človek zhrešil, odklonil sa od spravodlivosti
a Adamovým hriechom sa dostala do stavu nespravodlivosti
samotná ľudská prirodzenosť. Od vtedy každý, kto túto ľudskú
prirodzenosť zdedil, disponoval aj neschopnosťou žiť
spravodlivo, či inak povedané neschopnosťou žiť tak, aby
učiňoval spravodlivosti zadosť. Kristus prichádza na zem, aby
svojim dokonale spravodlivým životom stvoril „nového človeka,
ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej
svätosti“ (Ef 4,24). Prekonávaním všetkých pokušení a ťažkostí
vrátane smrti Kristus v sebe vytvoril ľudskú prirodzenosť
disponujúcu spravodlivosťou a svätosťou a tak neustále zadosť
učiňujúcou spravodlivosti.[28]
To nás privádza k poznaniu, že Kristovo zadosťučinenie Božej
spravodlivosti nie je platením pokuty za hriech, ale život
v dokonalom súlade s Božou svätosťou. Kristus teda
zadosťučiňuje Bohu preto, aby urobil schopnými zadosťučiňovať
nás, čo je prakticky totožné s tvrdením, že nás robí schopnými
žiť spravodlivo a sväto, teda v súlade s Božou

spravodlivosťou. Kristovo zadosťučinenie má preto charakter
nápravy ľudského odklonu od spravodlivosti a uzdravovania
človeka z jeho hriešneho stavu, čo je veľmi dobre v súlade
s tradičným chápaním Krista ako lekára (porov. Iz 53,5; 1Pt
2,24).[29]
V prípade Kristovho zadosťučinenia môžeme hovoriť dokonca
v určitom zmysle o Kristovom zástupníctve, či zástupnom
zadosťučinení. Nemožno to však chápať tak, že Kristus
zadosťučinil namiesto nás, aby my sme zadosťučiňovať Božej
spravodlivosti nemuseli. Veď práve to je účelom Kristovho
zadosťučinenia, aby sme boli uschopnení my žiť dokonale
v súlade s Božou spravodlivosťou. Kristovo zastúpenie ľudstva
nám však ukazuje, že Kristus kvôli nám a prvý z ľudí urobil
niečo, čo by sme my sami nikdy nedokázali. Najprv on namiesto
nás prešiel spravodlivým životom zo zeme do neba (porov. 1Kor
15,20; Kol 1,18), aby teraz touto cestou mohol prevádzať nás
(porov. 1Kor 15,22-23; Kol 1,20; Hebr 10,10.14).[30]
Ak by Adam nezhrešil a ľudstvo by sa nikdy neodklonilo od
spravodlivosti a svätosti, ktorej normou je Boh, spravodlivý
život by sa vyznačoval spontánnosťou a samozrejmou ľahkosťou
ba i príjemnosťou. Pôvodný Adamov stav sa totiž vyznačoval
užívaním si Boha a rajskej blaženosti. Tým, že človek hriechom
vylúčil Boha zo svojho osobného života, stratil nie len
schopnosť žiť spravodlivo, ale svojim hriechom natoľko zničil
svet i medziľudské vzťahy, že spravodlivý život v tomto svete
sa stretáva s veľkými prekážkami, ktoré spôsobujú
spravodlivému značné nepríjemnosti. Tieto prekážky pôsobia
zvonku a spôsobuje ich zloba a nenávisť ľudí, ktorí sa zlom
odplácajú aj za dobré. Rozhodnúť sa preto pre spravodlivý
život znamená vydať sa napospas nepríjemnostiam, ba i smrti,
čo je zjavne spojené so značnou námahou, so sebazáporom,
s vnútorným zápasom a siahnutím mnohokrát na dno svojich síl.
Kristus ako človek všetko toto zažíval počas celého svojho
života a v plnej miere pri svojej smrti na kríži.[31]
Zadosťučinenie spravodlivosti v tomto svete tak u Krista

naberá charakter utrpenia.
Rovnako to môžeme vidieť aj v prípade človeka, ktorý vďaka
Kristovmu zadosťučineniu Božej spravodlivosti môže teraz tiež
konať skutky zadosťučinenia. Táto náprava svojho hriešneho
stavu však nie je pohodlná, pretože je sprevádzaná bolesťou,
lámaním svojej vôle ba zomieraním samému sebe.[32] Apoštol
Pavol hovorí: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja,
ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,19-20). „Stále nosíme na tele
Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov
život. A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre
Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom
tele“ (2Kor 4,10-11).
V istom zmysle možno toto utrpenie chápať ako daň, ktorú musí
človek po hriechu splácať, ak sa teraz chce vrátiť do súladu
s Bohom. Samozrejme, že túto daň nemožno chápať v tom zmysle,
že by bola splácaná Bohu, akoby Boh z toho niečo mal,
potreboval naše utrpenie, alebo sa z neho tešil. Je to daň len
v analogickom zmysle a nevyhnutne ju musíme chápať ako
prirodzený dôsledok hriechu, ktorý sprevádza odpútavanie sa od
hriešneho stavu. To nás prakticky privádza späť
k Tertuliánovmu chápaniu zadosťučinenia, ako skutkov
kajúcnosti, teda návratu z hriešneho stavu pod Božiu vládu,
ktoré prirodzenie sprevádza určitá forma utrpenia.
Tiež môžeme v kresťanskom zadosťučinení vidieť určitú analógiu
splácania dlhu, ktorý je vlastným a pôvodným významom tohto
termínu. Splácaním dlhu dochádza k jeho anulovaniu. Možno
povedať, že ak človek nekoná spravodlivo a nežije pod Božou
vládou, stáva sa Božím dlžníkom. Človek je totiž Božím
vlastníctvom a ak si svoj život berie do vlastných rúk, dlhuje
Bohu seba samého. Existencia tohto dlhu spôsobuje však
katastrofu človeku a nie Bohu, pretože človek bez Boha nemôže
spokojne žiť. Je teda potrebné, aby dlh bol zlikvidovaný. Nie
však tak, aby bola Bohu daná nejaká adekvátna náhrada za
spôsobenú škodu, ako si to predstavoval Anzelm z Canterbury,
ale tak, že dlh bude zmazaný navrátením Bohu toho, čo mu bolo

odcudzené. To sa prakticky rovná odvráteniu sa človeka od
hriešneho stavu a obrátenie sa späť k Bohu pod jeho vládu a do
jeho vlastníctva. Tento proces možno nazvať splatením či
zmazaním dlhu, čo sa označuje ako zadosťučinenie
(satisfactio). Keďže človek takto zadosťučiniť svojimi silami
nedokáže, prichádza Boží Syn, aby najprv zadosťučinil
dokonalou poslušnosťou až na smrť on sám a následne aby urobil
schopnými zadosťučiniť nás. Práve tento fakt sa objavuje
v Liste Kolosanom, keď apoštol Pavol o Kristovi píše: „Zotrel
dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a
prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž“ (Kol
2,14).

8. Kristus nám
a večný život

zaslúžil

odpustenie

Apoštol Pavol v Liste Rimanom vysvetľuje, že Boh vo svojej
božskej zhovievavosti v minulosti prehliadal predošlé hriechy
(porov. Rim 3,25-26). Podobne v Druhom liste Korinťanom píše,
že Boh ľuďom nepočítal ich hriechy (porov. 2Kor 5,19). Z toho
možno veľmi dobre vidieť, že Boh nemá nijaký problém s minulým
hriešnym životom človeka. Nehovorí sa tam o žiadnom nahrádzaní
škody Bohu ani o uprosovaní Boha, aby netrestal za minulé
hriechy. Boha nezaujíma, kto koľko hriechov urobil a nič ho
nenúti aktívne sa za hriechy človeku odplácať nejakým trestom
na základe výmennej spravodlivosti. Preto možno povedať, že
Boh hriechy v tomto zmysle jednoducho bez všetkého odpúšťa.
Veľmi dobre to možno vidieť na podobenstve o dvoch dlžníkoch:
„Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom“ (Lk
7,42). Takýto pojem odpustenia je však definovaný jednoduchým
prepáčením trestu. Hoci takto chápali Božie odpustenie mnohí
scholastici, nie je to odpustenie v tom zmysle, ktoré pre nás
získal Kristus.[33]
Podstatné je totiž to, v akom stave sa človek nachádza. Či je
to stav stotožnenia sa s hriechom, kedy človek v hriechu
zotrváva, alebo je to stav spravodlivosti, kedy žije človek

v súlade a spoločenstve s Bohom. Práve toto aktuálne
zotrvávanie v hriešnom stave spôsobuje, rozpor medzi Bohom
a človekom, kedy Boh nemá ako požehnávať hriešneho človeka, čo
človek samozrejme prežíva ako prekliatie a v analogickom
zmysle ako „odplatu za hriech“ (porov. Rim 6,23). Vďaka
Kristovi sa však takýto hriešny človek môže dostať z hriešneho
stavu do stavu spravodlivosti a tak do stavu mieru s Bohom,
kedy sa Boh môže človeku rozdať a človek si Boha môže užívať.
Práve toto vyslobodenie z hriešneho stavu a nadobudnutie
schopnosti žiť bez hriechu môžeme v tom pravom a omnoho hlbšom
zmysle nazvať Božím odpustením hriechov.[34]
Ak človek prejde zo stavu hriešnosti do stavu spravodlivosti
a v tomto stave zotrvá, jeho stav sa definitívne spečatí
a stane sa večným užívaním si plnej blaženosti v spoločenstve
s Bohom. Vo vyjadreniach magistéria Cirkvi sa objavuje
tvrdenie, že Kristus nám toto odpustenie, prechod do
spravodlivosti a večný život zaslúžil. Podľa Tridentského
koncilu je Ježiš záslužnou príčinou ospravodlivenia[35]
a spravodlivosť môže získať výlučne ten, komu boli udelené
zásluhy utrpenia Ježiša Krista.[36]
Výraz „zásluha“ je prepožičaný z profánneho života a znamená
konanie, ktoré má určitú hodnotu v tom zmysle, že podľa
výmennej spravodlivosti mu zodpovedá nárok na primeranú
odmenu. Prakticky sa jedná o prácu, ktorej zodpovedá
spravodlivý nárok na adekvátnu výplatu. Doslovné chápanie
zásluhy v soteriológii zvádza k predstave, že Kristus svojim
životom, utrpením a smrťou s nebeským Otcom obchodoval
a prakticky kúpil od neho pre ľudí schopnosť žiť spravodlivo
a sväto. Otca by takáto predstava stavala do role Boha, ktorý
nechce ľuďom dať schopnosť dostať sa do neba, kým nedostane
zaplatené, čo nás opäť privádza k predstave pohanského
božstva, ktoré trpí akýmsi nedostatkom a ten je možné
uspokojiť pohľadom na krv svojho syna. Zjavne musíme doslovné
chápanie zásluhy v teológii odmietnuť a nahradiť ho chápaním
v analogickom zmysle.

Musíme mať na pamäti, že nebeský Otec je neustále priaznivo
naklonený k ľudstvu a spolu so Synom je zajedno v zámere ľudí
zachrániť. Keďže záchrana človeka spočíva v jeho prevedení zo
stavu hriešnosti do stavu spravodlivosti, Boh sa rozhodol pre
konkrétny spôsob, ako tento prechod človeka zrealizovať. Tým
spôsobom je vtelenie Božieho Syna, ktorý na zemi prežil
spravodlivý život, ktorého dokonalosť sa prejavila
v poslušnosti až na smrť na kríži. Tým, že sa Kristus ako
človek z toho, čo vytrpel, naučil poslušnosti, môže zo svojich
schopností rozdávať ľuďom, ktorí by vlastnými silami takúto
poslušnosť a spravodlivosť nikdy nedosiahli (porov. Hebr
5,8-9). Je teda zjavné, že Kristus svojou poslušnosťou až na
smrť nám získal a vydobyl schopnosť žiť spravodlivo a sväto,
čo je v pravom zmysle odpustením hriechov a podstatou stavu
večného života v nebi. Ak teda chceme hovoriť o Kristovej
zásluhe, nevyhnutne musíme mať na mysli Kristovo dielo, ktoré
sa na zásluhu podobá nie v tom, že nám kúpilo, či zarobilo
odpustenie hriechov a večný život, ale že nám ich získalo
a umožnilo dosiahnuť.

9. Kristus zostúpil k zosnulým
Fakt, že Ježiš Kristus zomrel, nevyhnutne potvrdzuje
skutočnosť jeho určitého zotrvania v stave smrti. Apoštolské
vyznanie viery tvrdí, že potom, čo Kristus zomrel, zostúpil
k tým, čo sú v podsvetí.[37] O zostúpení do podsvetia v duši
sa zmieňuje aj Štvrtý lateránsky koncil[38] a tiež vyznanie
viery Michala Paleologa na Druhom lyonskom koncile.[39]
Predstavu, že by Kristus po smrti zostúpil do pekla, kde by
trpel muky zatratených, sme už odmietli. Je totiž nemožné, aby
Boh bol odlúčený od Boha a je zjavné, že Kristov pobyt
v podsvetí bol dočasný, čo je v rozpore s večnosťou pekelných
múk. Zmyslom Kristovho zostúpenia do podsvetia teda v žiadnom
prípade nemohlo byť pykanie večného trestu namiesto nás, ako
to možno vidieť v soteriológii reformátorov.[40]
Ak si uvedomíme, že duša človeka žije aj po smrti tela,

zobrazí sa pred nami peklo, v ktorom zotrvávajú duše
zatratených, no taktiež duše tých, ktorí pri odchode z tohto
sveta Boha úmyselne a definitívne neodmietli, predsa však pre
svoju ľudskú slabosť nie sú schopní dosiahnuť stav úplnej
bezhriešnosti a dokonalého súladu s Bohom, ktorým je
charakteristický život v nebi. Tento stav prežívajú duše
v podsvetí, ktoré je odlišné od definitívneho pekla. Toto
podsvetie sa zvykne označovať výrazmi predpeklie, okraj Otcov
(limbus Patrum), alebo tiež „lono Abrahámovo“ (porov. Lk
16,22).[41] Keďže Boh chce spasiť všetkých ľudí (porov. 1Tim
2,4), je len samozrejmé, že urobí všetko pre to, aby zachránil
z hriešnosti tých, ktorí po tom túžia, no nemali možnosť za
života spoznať Spasiteľa, aby sa mu naplno mohli odovzdať.
Kristus teda vo svojej záchrannej činnosti pokračuje aj po
svojej smrti, keď svojou dušou zostupuje do podsvetia, aby tam
ohlásil evanjelium tým, ktorí stoja o záchranu z hriechov
a v tejto túžbe zomierali (porov. 1Pt 3,18-19; 1Pt 4,6).

10. Kristus vstal z mŕtvych
Ak sa pokúsime Kristovo spasiteľné dielo vtesnať do pohanskej
schémy prirodzenej nábožnosti, potom Kristova smrť na kríži sa
bude javiť ako úplný vrchol celej jeho spasiteľnej činnosti.
Účelom jeho smrti podľa takéhoto zmýšľania by bolo utíšenie
Božieho hnevu, a ak je Boží hnev utíšený, nebezpečenstvo pre
človeka pominulo a všetko je vyriešené. Nemožno si nevšimnúť,
že práve v protestantských cirkvách, ktoré vyrástli
z lutheranizmu, prípadne kalvinizmu, práve Veľký piatok je tým
najväčším sviatkom celého kresťanstva. To je však v značnom
rozpore z Apoštolskou tradíciou, podľa ktorej je úplným
vrcholom Kristovho poslania Veľkonočná nedeľa.
Podľa Karla Bartha, popredného protestantského teológa, je
Kristovo vzkriesenie potvrdením toho, že Otec prijal obetu
Syna namiesto smrti ľudí. Ak by Kristus nebol vzkriesený,
mohlo by sa zdať, že Kristova smrť bola zbytočná, Otec s ňou
nie je spokojný a hrozba trestu smrti pre ľudí ďalej trvá.

Tým, že Otec vzkriesil Syna, potvrdil, že zámenu Syna za ľudí
akceptoval.[42] Pri takejto interpretácii sa však nemožno
ubrániť dojmu, že vzkriesenie tu vyznieva len ako akýsi
dodatok k ukrižovaniu, ktorému sa násilne hľadá nejaký význam.
Nemožno poprieť, že Kristovo dielo na kríži potrebuje
pokračovanie. Ak by totiž Kristus jednoducho len zomrel, bol
by to skôr dôkaz toho, že žiť spravodlivo sa neoplatí. Aj tak
má smrť posledné slovo, a tak nasledovanie Krista by bolo
jedným z tých najnerozumnejších životných postojov. Ak je
totiž človek nevyhnutne svojim chcením nasmerovaný na hľadanie
dobra pre seba,[43] potom je rozumné urobiť všetko pre to, aby
sa vyhol nepríjemnostiam a smrti, nakoľko je to možné, a teda
aj za cenu nespravodlivého života.
Naša záchrana však nespočíva v čírom napodobňovaní Kristovho
morálneho života, ani v zaplatení Bohu Ježišovou mučeníckou
smrťou. My potrebujeme, aby nás Kristus previedol z tohto
sveta do neba. To je možné len tým spôsobom, že nadobudneme
schopnosť žiť úplne bez hriechu. Aby nám Kristus túto
schopnosť mohol sprostredkovať, najprv sa sám naučil
poslušnosti (porov. Hebr 5,8), čo je prakticky
charakteristikou jeho dokonale poslušného života až na smrť.
Zároveň však je tento svet hriechom nastavený takým spôsobom,
že spravodlivý život nevyhnutne vedie k problémom
a ťažkostiam, ktoré ničia kvalitu a spokojnosť života človeka,
ba niekedy dokonca ničia aj samotný život. Človek teda musí
mať schopnosť nie len žiť bez hriechu, ale aj schopnosť
zvíťaziť nad smrťou. Aby malo význam žiť spravodlivo a tak sa
vydať napospas problémom, ťažkostiam, ba i smrti, je
nevyhnutné, aby smrť nad človekom nemala moc. Pre záchranu
človeka je teda potrebné, aby moc smrti bola zlomená. Tým, že
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, previedol svoju ľudskú
prirodzenosť zo smrti do života, a tak so sebou urobil ďalší
dôležitý krok smerom k nebu, ktorý bude robiť teraz s nami. To
je dôvod, prečo si kresťan môže dovoliť byť poslušným až na
smrť. Ak Kristus prešiel smrťou do života, presne toto urobí

aj s kresťanom, a tak smrť už pre kresťana nie je takpovediac
„relevantný súper“.
Pre naplnenie života človeka a pre jeho záchranu je
nevyhnutné, aby bol vzkriesený z mŕtvych. Nestačí, aby šla do
neba len jeho duša. Ak by Kristus nevstal z mŕtvych, bolo by
spochybnené jeho božstvo (porov. KKC 651) a bolo by možné len
neisto špekulovať nad tým, že smrť možno predsa len nemala
uňho posledné slovo, pretože teraz si po smrti užíva nebeskú
blaženosť. Odhliadnuc od toho, že bez zjavenia sa Vzkrieseného
by to bola iba číra neistá hypotéza, na ktorej len ťažko možno
postaviť svoje odhodlanie poslúchať Boha až na smrť, je
potrebné vziať do úvahy, že človek je jednota duša a tela,
a nie len duša, preto záchrana sa musí týkať celého človeka.
Duša, ktorá zažíva nebeskú blaženosť, nie je to isté, ako
zachránený človek. Duša žijúca bez tela je niečo neprirodzené.
V takomto stave sa totiž nemôže normálne realizovať, pretože
ona je len formou tela a prostredníctvom tela sa prejavuje
a koná.[44] Ak má byť skutočne porazená smrť a človek má dôjsť
k svojmu naplneniu, potrebuje dôjsť k znovuzjednoteniu duše
a tela. Len tak možno hovoriť o tom, že je to skutočne človek,
kto prešiel smrťou do života.
Presne to so sebou urobil Kristus. Ako človek zomrel, a ako
človek bol vzkriesený z mŕtvych. Ba dokonca na jeho
vzkriesenom živote možno teraz vidieť znaky pôvodného stavu
človeka, v ktorom bol stvorený a znaky oslávenia, ako je
nesmrteľnosť (porov. Rim 6,9), či nepodliehanie fyzikálnym
zákonom (porov. KKC 645). Štyridsať dní po svojom vzkriesení
ako človek vystúpil do neba a tak prešiel cestou, ktorou
potrebujeme prejsť my, a ktorou nás teraz Ježiš môže previesť.
Uverejnené v: PALOČKO, Š.: Ježiš z Nazareta – Záchrana ľudí.
Prešov : Prešovská univerzita
v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010,
s.78-101., ISBN 978-80-555-0174-1.
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