DOBRÉ SKUTKY - SVEDECTVÁ LÁSKY

„Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje.“ (Jn 14, 21)

Zachovávaním prikázaní vzniká dobrý skutok. Ním konkrétne dokazujeme svoju lásku k Bohu, lebo napĺňame jeho plány a uznávame ho za svojho najvyššieho Pána a Dobrodincu. Osožíme tak aj sebe a všetkým ľudom, lebo tvorčou spoluprácou s Bohom nadobúdame pre seba a iných potrebné hodnoty. Dobré je len to, čo sa deje podľa Božej vôle, ktorá je vyjadrená v prikázaniach. Ich zachovávaním nemôžeme nič stratiť, ale naopak iba získavame, obohacujeme sa a nadovšetko získavame pravú slobodu Božích detí, lebo nás nič nezotročuje. Zachovávaním prikázaní osožíme hlavne sebe.
Dobrý skutok je také ľudské konanie, ktoré sa zhoduje s prikázaniami. Mravne dobrý skutok je len taký skutok, ktorý sme urobili vedome (užívaním rozumu) a dobrovoľne (slobodne, bez donútenia) a v zhode so svedomím.
Naše dobré skutky majú byť nadprirodzené, t. j. vykonané v Božej milosti a s dobrým úmyslom. Takéto skutky voláme ZÁSLUHY.
Dobrý skutok vykonaný v ťažkom hriechu nemá cenu v Božích očiach, pre nebo ním nič nezískavame, môže nám pomôcť pri získavaní milosti - voláme ho prirodzený dobrý skutok.
Dobré skutky delíme ešte na povinné a dobrovoľné, prípadne na veľké a malé (všedné).
Sväté písmo rozlišuje tieto základné druhy dobrých skutkov:
■    POST - všetky skutky odriekania a sebazaprenia;
■    MODLITBA - všetky skutky nábožnosti;
■    ALMUŽNA - všetky skutky lásky k blížnemu - dobročinnosť. Modliť sa, postiť sa a dávať almužnu je lepšie ako si nakopiť zlaté poklady.
Každý človek sa má usilovať byť dobrým tak, že koná dobré skutky. Byt dobrým má prvenstvo pred mať sa dobre. Uprednostňovanie túžby mať sa dobre vedie k hriešnemu štýlu konzumného života, ktorý je hrobom pravého šťastia.

„Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady." (Tob 12, 8)

„Len sa nedajte znechutiť v konaní dobrého.“ (Gal 6, 9)




