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Upoštevanje postopnosti v moralnem življenju:
od drugega vatikanskega koncila do sedanje sinode
o družini
Povzetek: Drugi vatikanski koncil na različnih mestih govori o zgodovinskosti bož-

jega razodetja in bogoslužnih izročil in tudi o zgodovinskosti Cerkve v odnosu
do različnih vprašanj v družbi. Človek torej postopoma odkriva resničnost. Na
moralnem področju je razpravo o zakonu postopnosti spodbudila okrožnica
Humanae vitae. Papež Janez Pavel II. je zakon postopnosti pri uresničevanju
načel odgovornega starševstva kot upravičenega zapisal v apostolski spodbudi
Familiaris consortio. To načelo se je sprva navajalo tudi v pripravljalnih dokumentih za sinodo o družini 2014, vendar ga je v končni verziji nadomestila besedna zveza božja pedagogika. Avtor predstavi razliko med zakonom postopnosti in božjo pedagogiko in argumente v prid božji pedagogiki. Sklicevanje na
božjo pedagogiko poudarja pozitivno plat pri soočenju s človeško krhkostjo in
grešnostjo in daje upanje, da je božje usmiljenje vedno večje od naših napak
in grehov. Hkrati pa nas božja pedagogika spodbuja, da prevzamemo svoj del
odgovornosti za soustvarjanje boljšega sveta.

Ključne besede: škofovska sinoda o družini, zakon postopnosti, božja pedagogika,
upanje, Humanae vitae

Abstract: Consideration of Gradualness in Moral Life: From the Second Vatican
Council to the Current Synod on the Family

Several documents of the Second Vatican Council speak on the historicity of
the Divine revelation and liturgical traditions as well as on the historicity of the
Church’s relating to various issues in society. Man only gradually discovers reality. In the area of morality the encyclical Humanae vitae encouraged discussions on the law of gradualness. Pope John Paul II justified the law of gradualness for the realization of the principles of responsible parenthood in his apostolic exhortation Familiaris Consortio. This law was cited in the preparatory
documents for the Synod on the Family in 2014, but the term ‘law of gradual1

Tematski blok sta uredila izr. prof. dr. Ivan Janez Štuhec in doc. dr. Roman Globokar.
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ness’ was later replaced by the term ‘Divine pedagogy.’ The author presents
the difference between ‘law of gradualness’ and ‘Divine pedagogy’ and arguments in favor of ‘Divine pedagogy.’ Appealing to ‘Divine pedagogy’ emphasizes
the positive side in the face of human fragility and sinfulness, and it gives hope
that Divine mercy is always greater than our errors and sins. At the same time,
Divine pedagogy encourages us to accept our part of the responsibility for creating a better world.

Key words: Synod of Bishops on the Family, law of gradualness, Divine pedagogy,
hope, Humanae vitae

1.

Gaudium et spes obravnava moralno življenje z vidika
zgodovinskosti

Drugi vatikanski koncil je napravil pomemben korak pri teološkem razmišljanju o
človeški zgodovinskosti v zvezi z odrešilnim delovanjem Boga v zgodovini. Štiri koncilske konstitucije poudarjajo zgodovinskost liturgičnih izročil (Sacrosanctum concilium), božjega razodetja (Dei verbum), Cerkve v sebi (Lumen gentium) in Cerkve
v odnosu do družbe (Gaudium et spes). Pastoralna konstitucija drugega vatikanskega koncila bolj zgodovinsko obravnava moralno antropologijo v povezavi z naukom Dei verbum o postopnem uvajanju oznanjevanja evangelija. Kristus je namreč
»apostolom zapovedal, naj evangelij /…/ vsem oznanjajo kot vir vse odrešenjske
resnice in nravnega življenja in jim tako priobčujejo božje darove« (DV 7).
Gaudium et spes že v uvodu poudari, kako globoke in nagle so spremembe v
svetu. Govor je o »resnični družbeni /…/ preobrazbi« človeka, ki je predvsem posledica vpliva tehnoloških sprememb »na njegove individualne in kolektivne sodbe in želje, na njegov način mišljenja in delovanja« (GS 4, 2). Sodobni učinki človeške zgodovinskosti so v smislu moralnega napredka in krhkosti obravnavani skupaj. To je še posebej očitno pri zakonu in družini. Družina je najprej opredeljena
kot »šola za bogatitev človečnosti«, s tem pa je poudarjena postopna narava učenja v okviru družine. Konstitucija trdi, da s kakovostjo čustvenih odnosov dozoreva nesebična drža zakoncev, ki tako »bolj in bolj dosegata svojo popolnost in medsebojno posvečenje« (GS 48, 2). Odnosi med generacijami v družini prav tako
dinamično rastejo, to pa jim omogoča doseganje »polnejše modrosti« (GS 52, 2).
Človek v družini pridobi sproščenost v medčloveških odnosih in se nauči dobrote,
modrosti in velikodušnosti. Družina je opisana kot »temelj družbe« (GS 52, 2), s
tem pa se poudari njena vloga pri moralnem dozorevanju posameznikov, ki se tako
lahko vključijo v skupno življenje v širšem obsegu, to je: v celotno družbo.
Nasproti tem pomembnim nalogam družine za oblikovanje družbe stoji njena
krhkost. Koncil odločno poudarja, da je treba družino zaščititi, za to pa je v prvi
vrsti odgovorna svetna oblast, ki ima nalogo, »da resnično naravo zakona in družine priznava, ščiti in ji pomaga k napredovanju; da varuje javno moralo in pospešuje blaginjo v družinah« (GS 52, 2). Odgovornost kristjanov je, da »vrednote za-
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kona in družine /…/ pospešujejo« in pri tem upoštevajo človeško zgodovinskost.
Kristjani morajo »['odkupovati'] sedanji čas« in »[znati] razlikovati to, kar je večnega, od spremenljivih oblik« (GS 52, 3). Duhovniki morajo na drugi strani »[dobiti] potrebno izobrazbo glede družinskih vprašanj« in »z različnimi pastoralnimi
sredstvi, z oznanjevanjem božje besede, z liturgičnim bogočastjem in z drugimi
duhovnimi pripomočki [podpirati] poklicanost zakoncev v njihovem zakonskem in
družinskem življenju«. Prav tako naj jih »prijazno in potrpežljivo /…/ krepijo v težavah in utrjujejo v ljubezni, tako da bodo nastale družine, ki bodo zares blagodejno izžarevale v svojo okolico« (GS 52, 5).

2.

Sinoda o družini iz leta 1980: različni pristopi k zakonu
postopnosti

Koncept postopnosti ni nov, saj se opira na teološko in moralno izročilo (You 1991).
To, da ga je cerkveno učiteljstvo uporabilo v posinodalni apostolski spodbudi Familiaris consortio (Apostolsko pismo o družini, 1981), pa vendarle pomeni novost,
katere specifično ozadje je bilo sprejetje nauka okrožnice Humanae vitae (Posredovanje človeškega življenja) o nadzoru rojstev, ki je prepovedal uporabo »umetnih metod uravnavanja rojstev« (HV 7).

2.1 Poziv k pastoralnemu razumevanju po okrožnici Humanae vitae
Kmalu po objavi okrožnice leta 1968 so škofje iz različnih držav poudarili potrebo
po tem, da se ravna po normah, ki jih je postavilo cerkveno učiteljstvo (Belgija),
in da se upoštevajo »zakoni rasti v dobrem« (Italija) (You 1991, 48–55; Delhaye,
Grootaers in Thils 1970). Francoski škofje so izpostavili ambivalenco, mešanico
dobrega in zla, ki obstaja v moralnem življenju, ko je v razvoju. Obstajajo »zakoni
rasti, ki zapovedujejo celotno krščansko življenje in predpostavljajo postopen prehod, ki ga še vedno zaznamujejo pomanjkljivosti in grehi« (Eyt 1991). Poudarjajo
»strpnost« in »ljubezen, za katero je Gospod sam dal zgled s svojim ravnanjem z
ljudmi«. Želja po tem, da se na »razočaranja«, »težave« in celo »neuspehe« gleda
s »pozitivnega vidika«, se odločno kaže tudi v sinodi o družini iz leta 1980 (Delhaye 1981, 461–462). Uvedba »zakona postopnosti« v apostolski spodbudi Familiaris consortio torej izhaja iz škofovske zbornosti, nad katero bdi petrinska služba.

2.2 Vztrajanje Janeza Pavla II. pri vzgojni odgovornosti Cerkve
Vztrajanje Janeza Pavla II. se pravzaprav kaže v njegovem obravnavanju postopnosti. Tako kakor mnogi škofje upošteva »težave«, s katerimi se soočajo krščanski
zakonci, velik poudarek pa daje »vzgojnemu delu Cerkve« (FC 33; 34). Od Cerkve
zahteva, da opravlja svojo dolžnost vzgoje vesti, tako da jasno in ustrezno predstavi nauk okrožnice Humanae vitae in moralne norme, ki izhajajo iz njega, in predlaga »žrtev«, povezano s Kristusovim »križem«, za katero je potrebno »stalno in
nenehno spreobračanje« (9). Janez Pavel II. navaja, da se ustrezna uporaba zakona postopnosti ne sme zamenjati s postopnostjo zakona. Zakonci se morajo zave-
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zati k »spoštovanju cerkvenega nauka«, si iskreno prizadevati za »spolnjevanje
nravne postave«, imeti »zavest o grehu« in se zatekati k zakramentalni »spravi«.
»Potrpežljivost« in pastoralno razumevanje, na katera so se francoski škofje sklicevali leta 1968, sta tu omejena na možnost, ko se zakonca razhajata pri odgovornem starševstvu in pri metodah uravnavanja rojstev (34).
Janez Pavel II. v celoti vključi zgodovinskost moralnega življenja: »Toda človek,
ki je poklican, da modri in ljubeči božji načrt živi v svobodni odgovornosti, je zgodovinsko bitje, ki dan za dnem s številnimi svobodnimi odločitvami sam sebe oblikuje; zato spoznava, ljubi in izpolnjuje nravno dobro v postopni rasti.« (34) Vendar
pa tako zelo vztraja pri ontološki možnosti te rasti, da se zdi: ne dopušča nobenih
napak na tej poti, ko takoj po sinodi leta 1980 uvede »postavo postopnosti« in pri
tem odločno nasprotuje kakršnikoli »postopnosti postave«.2 Zato so pogoji za izvajanje zakona postopnosti tako omejevalni, da hočeš nočeš povečujejo vrzel med
idealom svetosti in resničnostjo.

2.3 Monsignor Eyt poudari izziv navajanja vesti na svobodo
Tako kakor Janez Pavel II. je tudi bordojski nadškof Eyt leta 1991 vztrajal pri povezavi med načelom postopnosti in oblikovanjem vesti (Eyt 1991, 2).3 Vendar pa si
je oblikovanje vesti predstavljal bolj v smislu odgovornosti Cerkve, da ljudi navadi
na svobodo.4 Trdi, da »zakon postopnosti izraža solidarnost med ljudmi, ki so poklicani, da postopoma odkrijejo svobodo v tem, da si vedno bolj prizadevajo za
dobro« (3). Zaradi vztrajanja pri oblikovanju vesti se zakon postopnosti loči od
edine problematike »spreobrnjenja«, moralna rast pa se v prvi vrsti obravnava v
zvezi z »delovanjem milosti«,5 ki pomaga, da se ravnamo po moralnem zakonu.
Kar zadeva zakonsko zvezo, monsignor Eyt navede evangelij po Marku: »Pri ljudeh
je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.« (Mr 10,27) Nato
komentira: »›Zakon postopnosti‹ ne more zasenčiti vsemogočnosti milosti. Vendar
pa nas spomni, da milost deluje po ›naravi‹ in tako ohranja časovnost, temeljni
element človeške pogojenosti.« (Eyt 1991, 6) Eyt nas torej opozori na dejstvo, da
sklicevanje na antropološki zakon postopnosti lahko prikrije bližnjice, ki jih ubere
milost.
2

Izraz je vzet iz homilije Janeza Pavla II. med mašo ob koncu sinode: »Zato tako imenovane postave postopnosti ali postopne poti ne moremo enačiti s postopnostjo postave same, kakor bi v božji postavi
obstajale različne stopnje in vrste zapovedi glede na različne ljudi in razmere. Vsi zakonci so po božjem
načrtu v zakonu poklicani k svetosti; in ta vzvišena poklicanost se uresničuje v tisti meri, v kateri je
človeška oseba sposobna odgovoriti božji zapovedi z vedrim duhom, zaupajoč v božjo milost in lastno
voljo.« (FC 34)

3

Beseda zakon v izrazu »zakon postopnosti« ima splošen pomen in bi ga lahko enačili s »pogledom«, z
»načelom«, s »smernicami«. Pierre Eyt je leta 1980 kot teolog aktivno sodeloval pri sinodi.

4

Tu začne navajati slovito Teorijo vzgoje (Théorie de l’éducation) Luciena Laberthonnièra (1935): »[Vzgojitelj] mora pomagati oblikovati svobodno vest, tako da se misli in prepričanja, ki jih vzbuja, v vesti kažejo kot njeni lastni sadovi življenja.« (Eyt 1991, 2)

5

Ta pogled je zelo podoben nauku Tomaža Akvinskega o novi postavi, o Svetem Duhu, ki deluje v človeku,
tako da mu vlije »nov dinamizem«, »notranjost«, ki mu omogoča, da postave ne izpolnjuje kot suženj,
ampak kot svoboden človek (Tomaž Akvinski, In 2 Cor c. 3, lect. 3). To navaja Yves Congar, Je crois en
l’Esprit Saint, 2. zv. (Pariz: Cerf, 1979), 166.
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Sinoda iz leta 2014 odpravi zakon postopnosti v prid
božje pedagogike

»Zakon postopnosti«, na katerega se vmesno poročilo sinode Relatio post disceptationem6 (13. oktobra 2014) sklicuje trikrat, je v celoti izginil iz delovnega gradiva
za naslednje zasedanje sinode (Lineamenta). Zamenjala ga je omemba »božje
pedagogike«.7 Kako naj si razlagamo to spremembo?

3.1 Upoštevanje vse večje raznolikosti življenjskih razmer in
načinov življenja
V apostolski spodbudi Familiaris consortio je bil pri uvajanju zakona postopnosti
poudarek na vrzeli med idealom in resničnostjo pri kristjanih, ki naj bi poznali in
sprejeli moralni zakon Cerkve. Na sinodi leta 2014 so se škofje začeli bolj zavedati široke palete družinskih razmer na »različnih celinah« (začetek končnega sporočila z dne 18. oktobra 2014). Pri prepletanju kultur in načinov življenja pogosto
ni izhodišč, ki bi omogočila uporabo zakona postopnosti v smislu Janeza Pavla II.
(poznavanje moralnega zakona, »spoštovanje« tega zakona in volja po izpolnjevanju tega zakona). To šibkost bi lahko pripisali samim ljudem, pa tudi težkim gospodarskim okoliščinam (Lineamenta, št. 6; 8), ki vplivajo na dostop do zakonske
zveze (št. 42) in na rodnost (št. 57), ali celo kulturnemu okolju, ne najbolj naklonjenemu odločitvi za zakonsko zvezo in za zakonsko stabilnost, iz tega pa izhaja
»razlikovanje med objektivnim stanjem greha in olajšujočimi okoliščinami« (št.
52). Poleg tega papež Frančišek poziva k novemu pristopu pri evangelizaciji, »začenši pri ›življenjskih obrobjih‹, s pastoralo, ki je prepoznavna kot ›kultura srečanja‹‹. Ta je sposobna prepoznati svobodno delovanje Gospoda tudi izven naših
običajnih shem in brez pomislekov sprejeti vlogo ›poljske bolnišnice‹ /…/, ki veliko prispeva k oznanjevanju božjega usmiljenja.« (Lineamenta, uvod) Zato moramo
priznati, da v moralnem življenju ne poznamo samo rasti, ampak tudi neuspehe,
nelojalnosti in napake. V teh primerih nas evangelij vabi, naj verujemo, da lahko
božja milost svobodno deluje onkraj naših (preveč) človeških vidikov.

3.2 Posvečanje pozornosti delovanju Boga v življenju ljudi
»Božja pedagogika« je še drugič omenjena v Lineamenta, št. 25.8 V številki poprej
je naveden odlomek iz apostolske spodbude Evangelii gaudium (Veselje evangelija), 44: »Majhen korak sredi velikih človeških omejitev je lahko Bogu bolj všeč
kakor na zunaj neoporečno življenje tistega, ki preživlja svoje dni, ne da bi se spopadal z omembe vrednimi težavami.« Navedba vsebuje referenco na evangelijski
priliki o izgubljeni ovci (Lk 15,3–7) in o izgubljenem sinu (Lk 15,11–32). Nato je v
6

Osrednji odlomek je št. 13: »Zaradi zakona postopnosti (prim. FC 24), ki je lasten božji pedagogiki, si je
treba zakonsko zvezo razlagati zgolj v smislu nepretrganosti in novosti, z vidika stvariteljskega redu in
redu odrešenja.« Druga dva odlomka obravnavata pastoralo ponovno poročenih ločenih (št. 17; 47).

7

»Pogled na Kristusa in postopnost v zgodovini odrešenja« je postal »pogled na Kristusa in božja pedagogika v zgodovini odrešenja.« (št. 12–14)

8

Prva omemba (Lineamenta, št. 13) je bolj običajna, saj tako kakor Dei verbum 15 vsebuje patristično
pojmovanje postopnega uvajanja božjega načrta odrešenja.

412

Bogoslovni vestnik 75 (2015) • 3

št. 25 potrjeno: Cerkev ima nalogo, da »pokaže božjo pedagogiko milosti« ljudem,
ki se »na nepopoln način udeležujejo njenega življenja. Priznava, da božja milost
deluje tudi v njihovem življenju. Spodbuja jih, naj delajo dobro, naj ljubeče skrbijo drug za drugega in izpolnjujejo, naj bodo v službi občestva, v kateri živijo in delajo.« Pri »zakonu postopnosti« je bila vrzel med »neurejenimi primeri« (FC 79)
in moralnim zakonom obravnavana, da bi se zapolnila, pri »božji pedagogiki« pa
se to že uresničuje. Zaznava se začetek delovanja »dobrega«, ki bo omogočil nadaljevanje. Kakor so francoski škofje ugotovili v svoji pastoralni opombi o Humanae
vitae, je božja milost že na delu, čeprav se je pot komaj začela in je še zaznamovana z »mejami« in z »nepopolnostmi«,9 z mešanico dobrega in zla. Vidika »spodbujanja« (št. 26) in »spremljanja« (št. 12; 14; 27; 28) sta tu vodilni osi.
Predvsem moramo upoštevati, da z božjo pedagogiko sprejmemo vidik božjega
delovanja. Antropologija ustvarjenega in odrešenega človeka napravi prostor za
teologijo Boga Stvarnika in Odrešenika, ki se svobodno razodeva v človeški zgodovini. Ločimo se tudi od vidika »vzgojnega dela Cerkve« (FC 34) in se usmerimo
v vidik božje pedagogike. Vzgojna naloga Cerkve se spremeni – njen cilj v prvi vrsti
ni več nauk o moralnih normah, ampak pričevanje o božji pedagogiki milosti, ki
deluje v življenju (Lineamenta, št. 25).

3.3 Poziv k sodelovanju pri božjem razodetju v osebnih zgodovinah
Naloga Cerkve je, vsem »pokazati«, da milost deluje »tudi v njihovem življenju«
(št. 25). Zaradi koncepta božje pedagogike gledamo na razodetje kot na neprekinjeno delovanje Boga v človeški zgodovini in ne več kot na edinstveno, izjemno
dejanje, ki je človeški razum prepričalo, da krščanska apologetika skuša nasprotovati pozitivistični znanosti. Ne zaveda se pa, da uporablja podobna sredstva. Drugi vatikanski koncil je božjo pedagogiko v Dei verbum omenil prav zato, da bi vpeljal bolj zgodovinski pogled na razodetje. Za koncept »razodetja« se torej kristjani
lahko zahvalimo knjigam Stare zaveze, ki »sicer vsebujejo tudi nepopolne in časovno pogojene stvari, kljub temu pa izpričujejo resnično božjo umetnost vzgajanja. Živ čut za Boga izražajo in shranjajo vzvišene nauke o Bogu, osrečujočo ter
zveličavno modrost o človekovem življenju in čudovite molitvene zaklade. V njih
je končno skrita skrivnost našega odrešenja.« (DV 15) Zato si je mogoče razodetje
predstavljati tudi kot usmiljeno delovanje Boga v človeški zgodovini. Knjige Stare
zaveze vsem »razodevajo /…/ spoznanje o Bogu in o človeku ter načine, kako pravični in usmiljeni Bog ravna z ljudmi.« To usmiljeno delovanje se uresniči z novo
zavezo. Kakor je Janez Pavel II. poudaril v svoji drugi okrožnici, »Kristus daje celotnemu starozaveznemu izročilu o božjem usmiljenju dokončen pomen« (FC 2).
V DV 16 se sklicevanje na božjo pedagogiko opira na Ireneja Lyonskega, ki si
skrivnost razodetja razlaga kot usmiljenje v luči učlovečenja. Tudi Katekizem katoliške Cerkve božjo pedagogiko izrecno primerja z Irenejevo teologijo, ki uči, da »se
9

Sprememba vidika št. 25 je vidna v velikem številu glasov »proti« (39) in v velikem številu glasov »za«
(40) kljub 2/3 večini. Božja pedagogika, ki deluje v stvarjenju (št. 13), je povezana s št. 22 v »dragocenih
[prvinah], ki so navzoče v drugih verstvih (Odlok o nekatoliških verstvih (Nostra aetate), 2, in kulturah
kljub njihovim mejam in nepopolnostim.«
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Bog in človek polagoma navajata drug na drugega«.10 Lineamenta sinode iz leta
2014 torej obnovijo patristično temo, ki želi utemeljiti delovanje Boga v veliki zgodovini človeštva, in jo začnejo uporabljati tudi v osebnih zgodovinah moških in
žensk, ki jih Cerkev mora pripraviti do tega, da usmiljeno delovanje Boga sprejmejo »v svoje življenje«.11

4.

Spremljanje družin in opiranje na delovanje milosti

Lineamenta več pozornosti posvečajo delovanju milosti pri ljudeh, katerih način
življenja se ne ujema s priporočili Cerkve, in tako krščanske skupnosti pozivajo, naj
ocenijo družbene spremembe, ponovno razmislijo o pastoralnih pobudah in izvajajo poglobljeno evangelizacijo, pri kateri naj se opirajo na družine. Janez Pavel II.
je vztrajal pri postopnem oblikovanju moralnega življenja »s številnimi svobodnimi odločitvami« (FC 34), sinoda pa se v skladu z Gaudium et spes bolj osredotoča
na odgovornost cerkvenega spremljanja v času, ko so ljudje manj pripravljeni na
to, da bi sami ubrali pot moralne postopnosti, in ko je svetna oblast manj naklonjena podpori takšnega zakona, kakor ga je v preteklosti izoblikovalo pastoralno
delovanje Cerkve (Rouche 2008). Dejansko ne moremo prezreti družbenih dejavnikov, ki ovirajo odločitev ljudi za zakon in za vztrajanje v njem. Otroci razvezanih
staršev imajo iz najrazličnejših čustvenih in psiholoških razlogov pogosto bolj zapleten dostop do zakona. Eden od dejavnikov je tudi to, da nekateri ljudi vse večji
pomen pripisujejo delu in preživljanju prostega časa in se težko odrečejo dejavnostim, ki niso najbolj združljive z družinskim življenjem. Poleg tega nekatere miselnosti nasprotujejo krščanskemu pomenu zakona, ki od ljudi zahteva, naj bodo
pripravljeni živeti solidarnost, deljenje in gostoljubnost tudi zunaj družinskega
kroga.
Če želimo spremljati ljudi, da bi se jim odločitev za zakon zdela izvedljiva in bi
nato v zakonu z veseljem vztrajali, je nujna celovitejša vzgoja človeka za družbeno
poklicanost.12 Zato se je treba začeti zavedati nekaterih zelo konkretnih vprašanj,
za katera bi krščanske skupnosti morale gojiti čut med mladimi in odraslimi. Ni
namreč dovolj, da negujemo lepe ideje o deljenju in solidarnosti. V nekem trenutku se je treba vprašati, kolikšen del svoje plače bomo namenili deljenju in solidarnosti z najrevnejšimi, pa tudi, v katerem okolišu bomo živeli in v katero šolo bomo
poslali svoje otroke. Ta spoznanja kličejo k skupnostni vzgoji, ki bi omogočila dovolj
konkretno postopno integracijo družbene poklicanosti človeka. Ljudje tako lahko
svoje življenjske načrte vključijo v antropološko dinamiko, ki zajema zakon in ga
presega.
10

KKC 53 navaja Adversus haereses, 3, 20, 2.

11

Lineamenta se na tem mestu pridružijo teologom, ki poudarjajo osebno previdnost (Durand 2014).

12

Kakor je bilo poudarjeno na drugem vatikanskem koncilu, dobi zakon smisel šele v luči družbene poklicanosti človeka: »Toda Bog ni ustvaril človeka samega: že od začetka ju je ustvaril moža in ženo (1 Mz
1,27). Njuna medsebojna zveza sestavlja prvo obliko občestva oseb. Človek je namreč do globin svoje
narave družbeno bitje in brez odnosov do drugih ne more živeti ne razvijati svojih darov.« (GS 12, 4)
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S to novo potrebo po cerkveni opori »božja pedagogika milosti« preprečuje
kakršenkoli paternalizem do ljudi, ki se »na nepopoln način udeležujejo« življenja
Cerkve. Sinoda se zaveda pomanjkljivosti posredniških teles, a ne dvomi o tem,
da ljudje lahko uresničujejo svojo moralno svobodo v smislu dobrega, v skladu s
Stvarnikovim načrtom. Teološki temelji božje milosti potrjujejo človeško poklicanost v družinskih zadevah, s tem pa se obnovi tudi zaupanje v to, da Cerkev s svojimi sredstvi (Gagey 2015) lahko poveča učinek božje milosti. Družbeni akterji
namreč radi zanemarjajo svojo nalogo vzgoje in podpore družinam, Bog pa se
temu ne more odpovedati – biblična vera nas nagovarja, naj verujemo, da deluje
v dobrih in v slabih časih. To prepričanje je zakoreninjeno v upanju psalmov: »Zares, moj oče in moja mati sta me zapustila, Gospod pa me sprejema.« (Ps 27
(26),10) Naša vera v božje delovanje v tem času še zdaleč ne krepi pasivnosti, ampak poveča zahtevo po kolektivni predanosti.
Dinamika sinode torej spominja na doktrinalno in pastoralno držo Janeza XXIII.,
ki je na začetku koncila ostro kritiziral »preroke pogube« in zagovarjal ponovno
odkrivanje krščanskega upanja, ki se težavam ne pusti premamiti in jih hkrati ne
skriva. Ne smemo pozabiti, da je drugi vatikanski koncil potekal v povojnem obdobju teološke in pastoralne prenove. Sklicevanje na božjo pedagogiko je igralo
pomembno vlogo v začetnih fazah kateheze otrok s posebnimi potrebami v petdesetih letih 20. stoletja (Fino 2015). Zaradi vere v delovanje milosti pri vseh – ne
glede na njihove šibkosti – se je nanje gledalo kot na polnopravne partnerje v
vzgojnem odnosu in kot na akterje svojega lastnega razvoja, ki jih je Bog takšne
ustvaril po svobodni volji.
Ta kratki zgodovinski pregled nam pomaga, da obudimo verodostojnost moralne teologije pri današnjih družinskih vprašanjih. Sklicevanje na božjo pedagogiko
nas nagovarja k temu, da na ljudi gledamo kot na soakterje svojega lastnega preporoda, to pa predvideva tudi nekatere pedagoške dvome in epistemološke premike. Danes izziv ni le posredovanje znanja o družinski morali, ampak tudi zagotovitev, da ljudje čustvene odnose začnejo živeti na nov način. Z vidika temeljne
moralne teologije upanje v stalno delovanje božje milosti prispeva k temu, da se
zanimamo za moralni napredek ljudi, ne glede na omejitve, ki jih pretresajo. Poglobljena vzgoja za moralno življenje pomeni, da iščemo temelje, ki se lahko nato
uporabijo kot spodbuda za rast, namesto da se osredotočamo na raznovrstne ovire, težave, neuspehe in zapreke. Krščansko upanje nas opominja, da te ovire, težave in neuspehi nikoli ne bodo imeli zadnje besede.
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