BOŽÍ MILOST
Milost je nezasloužený dar. Tak jako prezident může trestanci udělit milost
a trest mu odpustit, podobně s námi jedná Bůh: Člověk je hříšný a slabý. Sám
by nemohl dojít věčnosti s Bohem. Ale Bůh se nad ním smilovává a pomáhá
mu svou milostí (odpouští, dává sílu, apod.) Bůh dává svou milost především
ve svátostech.
Rozlišujeme: milost posvěcující a milost pomáhající.

MILOST POSVĚCUJÍCÍ
Je to Boží život v nás. Viz Jan 15,1-11: Podobenství o ratolesti na kmeni.
Jde o život s čistou duší, život v přátelství s Bohem.
Poprvé milost posvěcující člověk dostává při svatém křtu. Ničí ji těžkým
hříchem. Ve svátosti smíření Bůh člověku odpouští vinu a milost posvěcující
mu vrací.
Bez milosti posvěcující nemůže člověk přijít do nebe!!!
Heslo sv. Dominika Savia: Raději smrt než těžký hřích.

MILOST POMÁHAJÍCÍ
Je to konkrétní Boží pomoc člověku, aby Boha poznal, aby jej miloval
a aby měl sílu žít jako správný křesťan. Může se týkat samozřejmě i věcí zcela
přirozených. Tuto milost Bůh nabízí každému člověku. Účinnost je často přímo
úměrná tomu, jak člověk o tuto milost stojí a jak s ní spolupracuje.
Milost pomáhající Bůh uděluje zvláště v každé svátosti:
Křest - Bůh pomáhá člověku, aby správně žil podle víry, kterou přijal.
Biřmování - Bůh dává pomoc ke statečnému vyznávání víry.
Svátost oltářní - propůjčuje sílu k věrnosti Bohu.
Svátost smíření - posiluje člověka v boji se zlem.
Svátost manželství - Bůh pomáhá partnerům, aby byli dobrými manžely
a rodiči.
Svátost kněžství - Bůh pomáhá člověku k tomu, aby byl dobrým knězem.
Pomazání nemocných - může způsobit uzdravení nebo vylepšení zdravotního
stavu nebo Bůh dá alespoň sílu a trpělivost ke snášení nemoci.

Bůh je v rozdávání milostí štědrý a velkorysý. Čím lépe je člověk k přijetí
svátostí připraven, čím více o Boží milosti stojí, čím více s přijatými milostmi
spolupracuje, čím větší vděčnost za ně projevuje, tím více se mu jich dostane.

SVÁTOSTI
Svátost je viditelné znamení neviditelného Božího působení (milosti).
ZNAMENÍ - i v běžném životě člověk používá mnoho znamení: např. podání
ruky na usmířenou, úsměv na znamení sympatií nebo radosti, apod.
Svátost je také znamení: Např. kněz lije na hlavu dítěte vodu (to je viditelné
znamení očisty), a když při tom říká slova, kterými se křtí, Bůh z duše tohoto
dítěte opravdu sejme dědičný hřích a z dítěte se stane křesťan, Boží dítě
(Bůh dá člověku neviditelnou milost - účast na svém životě).
Jde tedy skutečně o viditelné znamení neviditelné Boží milosti.

NEOPAKOVATELNÉ SVÁTOSTI
Existují svátosti, které lze přijmout jen jednou v životě, protože vtiskují do
duše neopakovatelné a nezrušitelné znamení.
Jsou to: KŘEST, BIŘMOVÁNÍ a KNĚŽSTVÍ.
Ostatní svátosti lze přijmout víckrát v životě. To se týká i manželství (když
jeden z partnerů zemřel) a svátosti pomazání nemocných (není to "poslední"
pomazání).
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