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Svätosť a dokonalosť sú dve veci – svätec je hriešnik – cieľom je bezchybnosť – rozdiel medzi ťažkým a ľahkým 
hriechom – obe roviny hlboko súvisia – podmienka spásy – Peklo – očistec – pozor na dvojznačnosť 

Dnes sú „dušičky“. Spomienka na ľudí, ktorí zomreli... ale 
ešte nie sú v Nebi, sú v očistci. A ľudia im môžu pomôcť 
odpustkami. A jedno i druhé je krásnym pokračovaním včeraj-
šej témy. 

Svätosť a dokonalosť sú, zdá sa, dve veci – aspoň v biblic-
kom význame slova „svätý“. Dve rôzne veci. Pavol na jednej 
strane neváha nazývať kresťanov „svätými“. Čo to znamená, 
sme hovorili minule. V tomto zmysle nepochybne a veľmi 
triezvo považuje za svätého aj seba samého. Inak by nedával 
sám seba za príklad ostatným kresťanom, keď hovorí: „1 
Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“ (1 Kor 
11,1). Nie je v tom žiadna pýcha, ani namyslenosť. Pavol 
jednoducho celým srdcom, skutočne dychtivo nasleduje 
Krista. Vie to – každý normálny človek vie jasne poznať, keď 
je zamilovaný a keď po niečom dychtí a vie aj jasne defino-
vať, do koho je zamilovaný. Pavol vie, že je beznádejne 
zamilovaný do Ježiša Krista a vie, že je to základná a zásadná 
požiadavka kresťanstva. Prečo by teda nedal sám seba ostat-
ným za príklad? 

Na druhej strane si je Pavol až veľmi vedomý svojej nedoko-
nalosti. Pavol nie je bezchybný. Vyznáva sa bez okolkov: „12 
Nie že by som ho (večný život) už bol dosiahol, alebo že by 
som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmoc-
nil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. 13 Bratia, ja si nena-
mýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na 
to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. 14 
Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v 
Kristovi Ježišovi.“ (Flp 3,12–14). Pavol je svätý – ale nie 
bezchybný, nie dokonalý. Keď bol kardinál Suenens na 
procese svätorečenia ktoréhosi svätca v Ríme, novinári mu 
položili otázku: „Kto je podľa vás svätec?“ A kardinál odpo-
vedal: „Pre mňa je svätec ten, kto si uvedomuje, že je hrieš-
nik.“ Toto konštatovanie sa veľmi presne hodí na Pavla, ale aj 
na každého skutočného svätca. 

Fascinácia Bohom totiž spôsobuje, že človek hľadí na Boha – 
a porovnáva sa s Bohom. Cíti sa ako žobrák, ktorého Kráľ 
vedie so sebou na stupne trónu a nabáda, aby zasadol na zlatý 
trón spoločne s Ním a ujal sa spolu s Ním Kráľovstva. Zmäte-
ne hľadí na svoje roztrhané a špinavé rúcho, uvedomuje si 
svoju ohromnú nevedomosť, nekompetentnosť, doslova 
neschopnosť… Uvedomuje si svoj hriech, ktorý je nepodo-
bnosťou človeka Bohu.  

V Biblii ale čítame: „Kristus miluje Cirkev a seba samého 
vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a 
slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet 
škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a 
nepoškvrnená.“ (Ef 6,25–27). Cieľom Boha je, aby sa svätí, 
ktorí prijali Jeho pozvanie do Kráľovstva, stali aj dokonalí 
a nepoškvrnení, bezchybní! 

Znova sa pozrime do katechizmu. Hovorí: „Hriech má 

dvojaký následok. Ťažký hriech nám  odníma spoločenstvo s 
Bohom, a tým nás robí neschopnými  večného života, ktorého 
strata sa nazýva "večným trestom" za  hriech. Na druhej 
strane, každý hriech, aj ľahký,  zapríčiňuje nezdravé 
pripútanie k stvoreniam, ktoré  potrebuje očisťovanie tak tu 
na zemi ako aj po smrti,  v stave, ktorý nazývame očistec.“ 
(KKC 1472). Z toho teda vyplýva: 

• Svätosť je otázka viery a spoločenstva s Bohom. 
Rozhoduje o tom, či spásu a večný život v Bohu 
prijímame, alebo nie. Svätosť spočíva v zamilovaní sa do 
Boha, ktorému sme uverili a ktorý nás miluje a v dychtivom 
nasledovaní Boha a napredovaní po duchovnej ceste, ktorá sa 
aktom uverenia a zamilovania začala. Odmietnutie tejto cesty 
– čiže neuverenie Bohu a odmietnutie vzťahu lásky s Bohom 
– znamená ťažký hriech. Smrť. Takto to chápe aj Pavol, keď 
hovorí: „22 Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred 
Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo 
uznáva za dobré. 23 Ale kto je, hoci má pochybnosti, je 
odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, 
je hriech.“ (Rim 14,22–23). To je ten „hriech, ktorý vedie 
k smrti…“ (1 Jn 5,16). Nedôvera voči Bohu, odstup od Boha 
a napredovanie vlastnými cestičkami namiesto Božej cesty 
vedie k spoľahlivému zatrateniu, preto Ján dodáva: „…o 
takom nehovorím, že sa treba zaň modliť.“ (1 Jn 5,16), 
pretože je to zbytočné. 

• Bezchybnosť a dokonalosť je zase otázkou toho 
druhého, čo sa nazýva už tradične „ľahkým hriechom“, 
hriechom zo slabosti a z nedokonalosti. Hriech v nás 
jednoducho necháva následky v podobe komplexov, frustrá-
cii, podvedomých maladaptívnych schém, v podobe najrôz-
nejších závislostí. Aktom uverenia a obrátenia sme sa dostali 
na úroveň väzňov, ktorých vyslobodili z nacistických kon-
centračných táborov: sme slobodní, ale zďaleka nie silní 
a zdraví! Slobodu už máme, ale uzdravenie ešte stále potre-
bujeme a bude to chcieť čas, kým budeme znova v úplnom 
poriadku! Ján označuje hriech v tejto sfére za „hriech, ktorý 
nevedie k smrti“ (1 Jn 5,17). Nie je prejavom nedôvery 
a opustenia Boha ako hriech ťažký. Je prejavom slabosti 
a zranenosti predchádzajúcim životom bez Boha a v opravdi-
vo ťažkom hriechu odlúčenia od Boha.  

O rozdiele medzi týmito dvomi sférami, dvomi druhmi 
hriechu sme už v minulosti hovorili. Len v krátkosti: 

Svätosť je dychtivosť, v ktorej človek, naplnený dôverou 
a láskou, nastupuje naplno a bez váhania Cestu zbožštenia 
a zjednocovania sa s Bohom, na ktorú ho pozýva Boh. Ťažký 
hriech je odmietnutie, alebo zanechanie tejto Cesty, tenden-
cia dôverovať radšej sebe, než Bohu ako svojmu vodcovi 
a učiteľovi, tendencia redukovať Boha z vodcu a spasiteľa na 
púheho sluhu a pomocníka v našom živote a na našej ceste. 
Bojovým pokrikom ťažkého hriechu sú slová: „Boh síce 
hovorí,… ale JA si myslím, že… a preto urobím podľa seba!“ 



a ich najrôznejšie variácie. 

Dokonalosť a bezchybnosť je naopak o úplnom a dokonalom 
oslobodení a uzdravení, ktoré Boh s nami na Ceste nakoniec 
dosiahol. Je prejavom toho, že Boh v nás úplne  a definitívne 
vyhojil rany po hriechu a odstránil všetky jeho následky. 
Ale kým sa tak nestane, ostáva v nás ešte stále dedičstvo 
hriechu v podobe slabosti – oných „ľahkých hriechov“. 
Kráčame síce po Ceste, s nasadením a najlepšie, ako vieme – 
ale niekedy jednoducho napriek všetkej snahe a úsiliu spad-
neme, potkneme sa, nezvládneme na prvý, či druhý raz niekto-
rý náročnejší úsek,… ale vždy znova a znova vstaneme 
a znova a znova pokračujeme ďalej, pretože dôverujeme 
Bohu, milujeme Ho, túžime po Ňom a dychtíme nasledovať 
Ho kamkoľvek nás bude viesť! Znakom tohto napredovania je 
to, že Boh nás skutočne uzdravuje, premieňa, oslobodzuje – 
a preto deň za dňom, týždeň za týždňom táto slabosť viac 
a viac ustupuje a my sa stále viac a viac podobáme Bohu 
v celej Jeho dokonalosti. Presne podľa Ježišovho príkazu: „48 
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 
(Mt 5,48), podľa Pavlových slov: „My všetci s odhalenou 
tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch 
nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3,18) 
a podľa záruky, ktorú vyhlasuje Duch cez Jána, ktorý píše: „9 
Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva 
jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.“ (1 
Jn 3,9).  

Obidve tieto roviny úzko súvisia: 

• Spása vyžaduje bezchybnosť a dokonalosť. Asi ťažko 
by ste si vedeli predstaviť šťastný a blažený život, keby ste 
v sebe stále nosili svoj hnev, nervozitu, frustrácie, komplexy 
a najrôznejšie závislosti. Spása vyžaduje, aby sme z tohto 
všetkého boli najprv uzdravení a tak schopní dokonalej lásky, 
ktorá je podstatou Neba. Preto Biblia obrazne a veľmi poetic-
ky hovorí: „„Poď ukážem ti nevestu Baránkovu manželku!“ 10 
A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi 
sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha 11 
ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu 
kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu.“ (Zjv 
21,9–11).  

• Bezchybnosť a dokonalosť – to je dielo, ktoré v nás 
vykoná Boh. Vyžaduje to ale z našej strany spoluprácu 
a nasledovanie – čiže svätosť. Bez rozhodnutia pre svätosť – 
čiže pre dychtivé a odhodlané nasledovanie Boha v plnej 
dôvere a hlbokej láske – to možné nie je. Kto uverí Bohu 
a zamiluje sa doňho a preto Ho nasleduje, kamkoľvek ide, 

toho Boh prevedie Cestou očisťovania až do plnosti Kráľov-
stva. To je tá Cesta, o ktorej Pavol hovorí: „Zabúdam na to, 
čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou.“ (Flp 
3,13). Ak neuveríme, neobrátime sa a nevydáme sa na Cestu, 
potom nás ani Boh nemôže touto Cestou previesť a nemôže 
nás uzdraviť, ani očistiť. Ako hovorí Ježiš: „zomriete vo 
svojom hriechu.“ (Jn 8,21). Ostať neuzdravený, neočistený 
a sám bez Boha – TO JE PEKLO.  

• Ak bránou ku kresťanstvu je viera, obrátenie, zamilo-
vanie sa do Krista a rozhodnutie nasledovať Ho kamkoľ-
vek pôjde, potom obsahom kresťanstva je duchovný rast, 
rozvoj vnútorného života, cesta k dokonalosti 
a bezchybnosti, pod vedením a v moci Ducha. Ako hovorí 
Pavol: „16 Nech vám (Boh) dá podľa bohatstva svojej slávy, 
aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 
aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste 
zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými 
pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 19 a poznať aj 
Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplni-
la Božia plnosť celá.“ (Ef 3,16–19).  

• A čo ak niekto uverí príliš neskoro – možno na po-
slednú chvíľu – a nestihne za života touto Cestou prejsť, 
čo potom? Môže byť zatratený? Nemôže. Je predsa veriaci, 
verí Bohu, miluje Ho, nasleduje Ho, dychtí po Bohu celým 
srdcom a Boh sám vraví, „že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ 
(Jn 3,16). Na druhej strane – ako môže vojsť na Hostinu 
Kráľa bez svadobného odevu (Mt 22,12), bez čistého 
a skvúceho rúcha dokonalosti? Práve o tomto je očistec: 
miesto, kde človek, veriaci, milujúci a teda svätý môže 
dokončiť svoju Cestu očisťovania a dosiahnuť tak dokona-
losť Nebeskej blaženosti… Očistec nie je miestom, kde by sa 
bezbožníci mohli obrátiť a uveriť. Je miestom, kde veriaci, 
Boha milujúci svätí, dokončujú to, čo za života na Zemi 
napriek všetkej snahe a úsiliu dokončiť nestihli… 

• Nakoniec ešte poznámka: dnes pod pojmom „svätý“ 
zvyčajne chápeme niečo iné, než Biblia. Dnešné bežné 
chápanie slova „svätý“ by v biblickej terminológii znelo asi 
takto: „Svätý (čiže kresťan), ktorý dokončil Cestu zbožštenia, 
je bezchybný, dokonalý a prebýva s Bohom v Sláve“. 
V našich úvahách (tejto a minulej) sme toto slovo ale použí-
vali v jeho biblickom význame. To len tak, na okraj, aby sa 
predišlo prípadným nedorozumeniam… 
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