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PREDSLOV k českému vydaniu z roku 1866 
 

Cteným čitateľom týmto podávame preklad Rímskeho katechizmu 
z roku 1566, ktorý nielen svojim obsahom, ale aj svojou formou patrí 
k najdôležitejším plodom na poli katolíckej literatúry. Jeho dôležitosť 
podčiarkuje aj to, že bol napísaný z moci Tridentského koncilu (25. 
zasadnutie) a vydaný na príkaz pápežského stolca. Preto bol hneď po svojom 
vydaní prekladaný do rôznych jazykov. Aj u nás (pozn. prekl.: v Čechách v r. 
1866) bola pociťovaná potreba dôstojného prekladu tohto diela, čomu 
vyhovelo Dědictví sv. Prokopa.  

Skôr však ako objasníme tento preklad, je potrebné niečo povedať 
o pôvode a vývoji katechizmov do roku 1566. 

I.  

Hneď od počiatočných čias katolíckej Cirkvi sa vyučovala Kristova náuka 
ústnym spôsobom. „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému 
stvoreniu“1, hovorí náš Pán a Spasiteľ. To potvrdzujú aj samotné názvy ako 
kateches, katechéta‚ katechumen, katechizmus2. Už na začiatku v dobe 
apoštolov bolo celé Kristovo učenie obsiahnuté v niekoľkých vetách3, ktoré sú 
pokladané za pravidlo4 viery, znak a podstatu jednoty pravoverných 
(symbolum). Pri vyučovaní sa obracala pozornosť predovšetkým na to, aby tí, 
ktorí toto Božské učenie prijímali, si ho hlboko vštepili5 do pamäti a srdca, 
a tak nadobudli takú duchovnú silu a spôsobilosť, ktorá by ich v živote nielen 
ochraňovala pred bludmi, ale by ich aj utvrdila6 a zachovala vo všetkých 

                                                           
1 Mk. 16, 15. Porovn. Mt. 28. 19; a Rím kat. Úvod. otázky 2-4. 
2 Tieto názvy sú odvodené z gréčtiny. Už v Novom Zákone sa na ne poukazuje v ev. sv. Lukáša 1. 4; v liste Galaťanom 
6. 6;  1. Kor. 14, 19., v Skut. ap. 18. 25. Znamenajú: ústne vyučovať, ústne poučovať, poučenie dávať a v trpnom rode 
náuku prijímať, brať si ponaučenie a to obzvlášť v záležitostiach týkajúcich sa Boha. Z toho pochádzajú slová kateches 
- ústne vyučovanie; katechumen - ten kto prijíma ústne poučenie atď. 
3 Pekne hovorí sv. Cyril Jeruzalemský v 5. katechéze: „A ako horčičné semeno obsahuje mnoho ratolestí v malom 
zrnku, podobne aj viera v niekoľkých vetách, akoby vo svojom lone, uchováva poznatky nábožnosti Starého i Nového 
Zákona“. 
4 Také pravidlá viery pripomínajú Ireneus (adv. Haer. 1. 1., cap. 10) aj Tertullián (de Virg. vel, cap. 1). 
5 Sv. Cyril Jeruzalemský hovorí v 5. katechéze: „Do niekoľkých málo riadkov zhrňujeme celé učenie viery a žiadam, 
aby ste si ich aj počas samotnej reči s najväčšou starostlivosťou v pamäti obnovili a zapamätali, nezapisujúc si ich  
na lístky, ale aby ste si ich vrývali do srdca a uchovávali v pamäti a rozjímali o nich“. A sv. Augustín hovorí v reči  
ku katechumenom v tom istom zmysle (T. VI. str. 547): „Prijmite, synovia, pravidlo viery (regula fidei), ktoré sa 
nazýva vyznaním (symbolum) a prijatím si ho zapíšte do  srdca a každý deň si ho opakujte skôr ako pôjdete spať  
a skôr než vyjdete z domu sa svojim vyznaním obrňte. Vyznanie nech si nikto nepíše, aby sa čítalo, ale je určené  
na odriekavanie, aby snáď to čo bolo starostlivo odovzdané, nevypadlo z pamäti; nech vaša pamäť je vám knihou“. 
6 Sv. Cyril Jeruzalémsky hovorí v prokatechéze: „S usilovnosťou buď prítomný na katechéze; tu si istotne berieš zbraň 
proti nepriateľským mocnostiam, berieš si zbraň proti bludom. Máš mnoho nepriateľov, ber si mnoho šípov.  
S mnohými sa v boji stretávaš a musíš sa naučiť ako by si odrazil Helléna, ako by si prekonal bludárov. Zbraň však je 
hotová, meč duchovný je dobre upravený, je však potrebné s dobrým predsavzatím aj pravicu vztiahnuť, aby si boj 
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kresťanských povinnostiach. Avšak postupom času sa ukazovala stále väčšia 
potreba, aby články viery boli zachytené aj písomne a aby sa stanovil aj spôsob 
ako by mohli byť ľudu najlepšie vysvetlené. Táto potreba sa prejavovala 
obzvlášť v 4. a 5. storočí. Lebo vtedy musela katolícka Cirkev veľmi čeliť 
nielen nekresťanom, ale aj tým ktorí sa odvrátili od cirkevného učenia 
a svojimi bludmi porušovali evanjelium, ako boli Manichejci, Donatisti, Ariáni 
a i. Tejto problematike sa venovalo mnoho cirkevných Otcov.  

Najdôležitejšími z nich boli: Sv. Cyril, biskup Jeruzalemský7 (nar. v r. 
315, zomr. 386), od ktorého máme XXIII. katechézu, v ktorej, tí čo majú prijať 
krst, sú vyučovaní o veľkosti tohto skutku, o príprave s ktorou majú ku krstu 
pristúpiť (1), o pokání a odpustení hriechov (2), o sv. krste a jeho moci (3), 
o desiatich článkoch viery – o Bohu, o Kristovi a jeho narodení z Panny Márie, 
o kríži, hrobe, zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení, o budúcom súde, o Duchu 
Svätom (4), potom o viere, jej sile a podstate (5) a nakoniec (6-18) sa 
vysvetľuje dvanásť článkov Vyznania viery, tak ako to bolo zvykom 
v Jeruzaleme. Potom nasleduje päť katechéz, ktorými sú poučovaní tí, ktorí 
prijali sviatosť krstu. Vysvetľuje v nich: obrady sv. krstu a ich moc (1-2), sv. 
krizma, ktorou sa po sv. krste pomazávali (3), telo a krv Pána (4) a z toho 
vyplývajúce povinnosti (5).  

Sv. Gregor, biskup Nyssenský (nar. okolo r. 330, zomr. 394), od ktorého 
pochádza návod na poučenie neveriacich o pravdách kresťanskej viery. V ňom 
najskôr hovorí o Božej bytosti, ktorú avšak po svojom veria aj Židia a pohania; 
potom hovorí o najsvätejšej Trojici a jednote Božej (1-5), potom o stvorení 
človeka a anjelov, o páde prvého človeka, o hriechu a jeho rozšírení (6-10); je 
to reč o tom, že nad ľudstvom vládne láska, ktorá bola príčinou toho, že Boží 
Syn prijal na seba ľudské telo, aby nás vykúpil (11-15), a to sa stalo nie slovom 
všemohúcnosti, ale dobrovoľným ponížením sa, potom, že nie je nedôstojné 
Boha zničiť seba samého a prijať spôsob služobníka, ktorým sa ničí hriech; 
ďalej že kvôli pokoleniu prepadnutému diablovi bolo potrebné priniesť 
ľudské výkupné. Týmto výkupným že bola dobrovoľná smrť Kristova (16-28), 
ďalej hovorí, že Kristus prišiel na svet až keď skaza dosiahla vrchol (29) a že 
zvyšky porušenosti činia tento život biednym, pretože Boh prenechal na vôli 

                                                           
Pána vybojoval, aby si zvíťazil nad nepriateľskými mocnosťami, aby si sa stal nepremožiteľným voči každému úsiliu 
heretikov“. 
7 Ten istý sv. Cyril hovorí v tej istej prokatechéze: „Keď sa dnes zanedbajú poučenia, ktoré sa o kúpeli znovuzrodenia 
po poriadku podávajú, kedy sa potom zase s úžitkom vykonajú? Uváž, že je to čas sadenia stromov. Keby sme nekopali 
a nesadili, kedy inokedy by bolo možné dobre vysadiť to, čo už raz bolo zle vysadené? Uváž, že katechéza je podpora. 
Keby postavený dom nebol podoprený skobami, tak by zaiste takáto stavba spadla; taktiež je potrebné, aby  
po poriadku bol ukladaný kameň za kameňom, aby nasledoval uhol po uhle a po odstránení zbytočných vecí, aby 
takto stavba dokonale postupovala hore.“  Porovn. tiež prológ sv. Gregora Nyssenského k svojej katechetickej reči (T. 
III. str. 43.). 
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človeka užitie spásy alebo jej odmietnutie (30-32). Následne hovorí o krste 
a večeri Pána, ich moci a obradoch (33-40). Okrem toho sa tu nachádza pätoro 
rečí o modlitbe Pána. 

Sv. Gregor, biskup Nazianský (nar. okolo 326. zomr. 389), od ktorého 
pochádza reč, v ktorej opisuje dôstojnosť a vznešenosť sv. krstu, potom 
obrady, ktoré sú pri tejto sviatosti a na konci hovorí o niektorých článkoch 
viery, ktorým prisvedčiť je povinnosťou pokrstencov. 

Sv. Basilius Veľký, biskup Cezarejský (nar. okolo 330, zomr. 379),  
od ktorého pochádza reč o potrebe poučenia o kresťanskej viere a posvätení 
krstom svätým, o jeho obrade a posilňovaní pokrstených sviatosťami,  
o povinnostiach vyplývajúcich z krstu sv., o večeri Pána, o poslušnosti k Bohu 
a jeho prikázaniach. 

Sv. Ján Zlatoústý n. Chryzostomos (nar. 347, zomr. 407) a iní. 

Toto sú podľa nášho názoru ctihodní grécki Otcovia. Z latinských Otcov 
sem prináležia: Sv. Cyprián (Thascius Caecilius), biskup kartágenský (zomr. 
258), ktorý opisuje modlitbu Pána. 

Rufinus Torarvius presbyter Aquilejský (nar. okolo 350, zomr. 410), 
ktorý spísal veľmi dobrý výklad apoštolského vyznania viery (Expositio 
symboli apostolici). Uvedený bol na konci Cypriánových spisov. 

Sv. Augustín (Aurelius), biskup Hippský (nar. 353, zomr. 430), v jeho 
spise De catechizandis rudibus liber unus (okolo r. 400) sa uvádzajú pravidlá 
toho, ako je treba primerane vyučovať kresťanskú vieru (1-23). Potom v spise 
De symbolo sermo ad catechumenos vysvetľuje články apoštolského vyznania 
viery a nakoniec jeho spis De fide et symbolo liber unus (z roku 393) 
objasňuje články viery s ohľadom na problém Manichejcov.    

II. 

Ako je možné z uvedených spisov vyrozumieť, katechéza alebo ústne 
vyučovanie kresťanskej viery sa uplatňovalo pri Židoch a pohanoch, ktorí 
chceli byť prijatí do Cirkvi. Boli to jednoduchí dospelí ľudia a poučenie, ktoré 
sa im dávalo, bolo akoby chodníkom, po ktorom postupovali8 stále vyššie 
a vyššie a ktorým dosiahli sviatosť krstu a úplné spoločenstvo s Cirkvou. 
Odtiaľ pochádza, že sviatosť sv. krstu bola akoby cieľom a koncom, ktorým sa 

                                                           
8 Podľa tohto sa katechumeni delili na počúvajúcich Božie slovo (audientes), na kľakajúcich pri všeobecných 
modlitbách (genufectentes), na žiadajúcich si krst sv. (competentes), na vyvolených (electi) alebo na osvietených 
(illuminati).  
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celé učenie viery a kresťanskej nábožnosti spájalo a dovršovalo. Avšak keď  
na zrúcaninách Rímskej ríše povstali nové ríše a kresťanstvo dosiahlo úplné 
víťazstvo nad pohanstvom, tak od tejto doby nadobúdal stále väčšiu moc 
a rozsah zvyk vyučovať kresťanskú vieru po sv. krste. Odvtedy bol veriaci ľud 
vyučovaný hlavne počas adventu a pôstu. Deti boli učené duchovnými 
pastiermi alebo v kláštorných školách a často aj samotnými rodičmi. 
Vyučovaný predmet sa postupne rozvetvil na štyri časti: na Vyznanie viery, 
Desatoro Božích prikázaní, modlitbu Pána a na sviatosti, a to bolo aj obsahom 
katechetických spisov. Mnohí sa potom usilovali o prispôsobenie 
vysvetľovania podľa toho, ako si to vyžadovala povaha a vek poslucháčov. 

III. 

Z iniciatívy viac menej súkromných osôb boli následne vydané mnohé 
menšie alebo väčšie katechizmy. Prvé boli napísané pre ľud, druhé potom pre 
duchovných a vzdelanejších ľudí. Avšak v čase konania koncilu v Tridente 
(1542-1563) bolo uznané za potrebné, aby mocou všeobecného koncilu bol 
vydaný katechizmus, z ktorého by mohli duchovní pastieri preberať istú 
a bezpečnú látku na vzdelávanie veriaceho ľudu. Dôvody tohto rozhodnutia 
sú uvedené v samotnom Rímskom katechizme v otázkach 5. až 8. Je isté, že 
návrh na obsah katechizmu bol učinený v Tridente na začiatku roku 1562. 
O tom svedčí list, ktorý zaslali predsedovia koncilu dňa 26. januára 1562 
Karolovi Boromejskému. V decembri roku 1563 bol Tridentský koncil 
prerušený. Rozhodnutie o spísanie katechizmu prešlo na pápeža Pia IV. 
a na jeho príkaz a obzvlášť pričinením sa kardinála Karola Boromejského, 
ktorý sa od samotného začiatku horlivo usiloval o vydanie vzorného 
katechizmu pre duchovných, boli touto úlohou poverení štyria muži: Mutius 
Calinius, arcibiskup Jaderský (zomr. 1576), Aegidius Fuscararius Bononský,  
z kazateľského rádu, biskup Mutinský (zomr. 1564), Leonardus Marinus 
Janovský, z kazateľského rádu, arcibiskup Laneianský, a František Fureirius 
(Forerius alebo Foriero), bohoslovec Lusitanský   taktiež z kazateľského rádu. 
S touto skupinou spolupracovalo niekoľko iných mužov a svoju prácu 
dokončili na konci roku 1564. V nasledujúcom roku bola na pokyn pápeža Pia 
IV. práca opäť obnovená, aby sa celé dielo primerane upravilo do vhodnej 
formy a bolo súmerné v celom texte. Katechizmus potom vyšiel v roku 1566 
s názvom: Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, Pii V. Pont. 
Max. jussu editus. Romae in aedibus Populi Romani, apud Aldum Manutium. 
MDLXVI. Cum privilegio Pii V. Pont. Max. et Philippi Hispaniarum Regis per 
universum regni Neapolitani ditionem a následne po jeho vytlačení, bol 
posielaný biskupom a bývalým členom koncilu. Vydania katechizmu sa  
od seba odlišujú podľa delenia textu. Prvé a najstaršie vydanie má text súvislý 
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a bez akýchkoľvek častí. To ťažko niesol aj samotný pápež Pius IV. 
a na základe jeho rady sa neskôr začal obsah katechizmu rozdeľovať na isté 
časti a tieto zase na otázky a odpovede.  

Otcovia zhromaždení na 24. zasadnutí Tridentského koncilu vyslovili 
nádej, že biskupi sa postarajú o to, aby tento katechizmus bol verne preložený 
z latinčiny aj do iných jazykov. Ten istý názor zastával aj pápež Pius V., ako je 
to zrejmé z jeho listu kardinálovi Hosiovi (z r. 1566). Katechizmus bol v tom 
istom roku preložený do taliančiny a v r. 1568 do nemčiny. Je vhodné 
pripomenúť, že tento katechizmus bol odporúčaný nielen vysokými 
cirkevnými duchovnými, ale aj mnohými provinčnými a diecéznymi 
synodami. Medzi vysoko postavenými duchovnými, ktorí ho odporúčali bol 
okrem iných pápež Gregor XIII. v r. 1583 a pápež Klement XIII. r. 1761.  

Je to práve 300 rokov, čo Rímsky katechizmus uzrel svetlo sveta  
a Dědictví sv. Prokopa, aby si uctilo túto pamiatku vydáva preklad tohto diela. 
Najdôstojnejšie a vysoko osvietené knieža Bedřich Schwarzenberg, kardinál 
a arcibiskup pražský si ho ráčil milostivo vziať pod svoju ochranu. Český 
preklad bol urobený na základe latinského vydania, ktoré bolo schválené 
najdôstojnejším katolíckym konzistóriom v Saskom Lipsku a vydané v r. 
1840. 

 

Zvrchovaný Bože, požehnaj tejto práci. 

V Prahe na deň sv. Václava, patróna a dediča zeme Českej roku Pána 
1866. 

V. Zikmund. 
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ÚVOD 

KATECHIZMUS Z NARIADENIA 
TRIDENTSKÉHO KONCILU 

K DUCHOVNÝM PASTIEROM 

 

ÚVOD 
v ktorom sa hovorí o úlohách pastierov Cirkvi, o ich moci a povinnostiach aj 

o dôležitých článkoch kresťanského učenia. 

 

OTÁZKA I. 

Človek na základe svojich vlastných síl nemôže nadobudnúť pravú múdrosť 
a isté prostriedky k dosiahnutiu blahoslavenstva.   

 I. Povaha ľudskej mysle a intelektu je taká, že hoci vynaložením veľkej 
námahy a svedomitosti spoznala mnoho z toho, čo sa týka Božských vecí; 
napriek tomu osvietená iba prirodzeným svetlom, nikdy nemohla spoznať 
alebo rozoznať najdôležitejšiu stránku toho, čím sa nadobúda večná spása, 
teda cieľ pre ktorý bol človek predovšetkým učinený a stvorený na Božiu 
podobu a obraz. Ako učí Apoštol9: „Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú 
moc a Božstvo - možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených 
vecí“. 

 II. Avšak „ono tajomstvo10, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté“, 
prevyšuje ľudský rozum do takej miery, že keby nebolo zjavené svätým, 
ktorým Boh ráčil darom viery ozrejmiť bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi 
národmi, ktorým je Kristus, tak žiadnym úsilím človeka by nebolo možné 
dopracovať sa k tejto múdrosti. 

 

* OTÁZKA II. 

Odkiaľ sa berie tak vzácny dar viery? * 

 Keď je potom „viera z počutia“11, tak je zrejmé, aká dôležitá vždy bola 
verná práca a služba zákonitého učiteľa pre dosiahnutie večnej spásy; lebo je 

                                                           
9 Rim. 1. 20. 
10 Kol. 1. 26, 27. 
11 Rim. 10. 17. V novom preklade Písma sv. je: „viera  je z hlásania“ 
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povedané12: „A akože počujú bez kazateľa, no a akože budú kázať, keď ich 
nepošlú“. A preto najmilostivejší a najdobrotivejší Boh od samotného 
počiatku sveta svojich nikdy neopustil, ale mnohokrát a mnohými spôsobmi 
hovoril13 otcom skrze prorokov; a spôsobom ktorý vyhovoval dobe, im 
ukazoval bezpečnú a úprimnú cestu k nebeskému blahoslavenstvu.  

 

* OTÁZKA III. 

Kristus prišiel na svet, aby hlásal vieru, ktorú potom apoštoli a ich nástupcovia 
rozširovali. * 

 A keďže Boh predpovedal, že dá učiteľa spravodlivosti ako svetlo 
národov14, aby sa stal spásou siahajúcou až ku končinám zeme, preto v týchto 
posledných dňoch nám hovoril prostredníctvom svojho Syna15 a hlasom  
z neba z velebnej slávy16 prikázal, aby ho všetci počúvali a poslúchali. Potom 
Syn ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných potom 
za pastierov a učiteľov, ktorí majú zvestovať slovo života17, aby sme neboli 
unášaní sem a tam ako maličkí, zmietajúci sa každým závanom učenia, ale aby 
spočívajúc na pevnom základe viery sme boli v Duchu Svätom18 vstavaní  
do Božieho príbytku.  

 

* OTÁZKA IV. 

Ako sa má prijímať slovo pastierov Cirkvi? *  

 Aby však nikto od služobníkov Cirkvi neprijímal slovo Božie19 ako 
ľudské, ale v pravde ako slovo Kristovo, tak sám náš Spasiteľ stanovil a ich 
učiteľskému úradu dal takú veľkú moc a vážnosť, keď povedal20: „Kto vás 
počúva, mňa počúva a kto vami pohŕda, mnou pohŕda“. Čím určite chcel, aby 
takto boli chápali nielen tí, s ktorými žil a hovoril, ale aj všetci tí, ktorí 
vykonávajú učiteľský úrad na základe zákonitej postupnosti. A prisľúbil21 
im,  že s nimi bude po všetky veky až do skončenia sveta.  

 
 
 

                                                           
12 Rim. 10. 14, 15. 
13 Žid. 1. 1. 
14 Izai. 49. 6. 
15 Žid. 1. 2. 
16 2. Petr 1. 17, 18. 
17 Efez. 4. 11, 14. 
18 Efez. 2. 22. 
19 1. Sol. 2. 13. 
20 Lk. 10. 16. 
21 Mt. 28. 20. 
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* OTÁZKA V. 

Pravda je síce zjavená, avšak i dnes je potrebné, aby pastieri Cirkvi kázali 
slovo Božie. *  

I. Keďže toto kázanie slova Božieho nemá v Cirkvi nikdy prestať, tak je 
istotne potrebné aj v tomto čase s najväčšou horlivosťou a svedomitosťou 
pracovať na tom, aby veriaci boli živení a posilňovaní zdravým 
a neporušeným učením ako pokrmom života; lebo do sveta vyšlo mnoho 
falošných prorokov22, o ktorých Pán povedal23: „Neposielal som prorokov, oni 
však utekajú, neprehovoril som k nim, oni však prorokujú“, aby všelijakými  
a cudzími náukami24 zvádzali mysle kresťanov.  

II. Súc vyzbrojení všetkými diabolskými chytrosťami, ich bezbožnosť 
v tejto veci tak ďaleko pokročila, že to vyzerá, akoby sa takmer nedala udržať 
v žiadnych medziach, a keby sme sa nespoliehali na to utešujúce prisľúbenie 
nášho Spasiteľa, ktorý nás ubezpečil, že svoju Cirkvi postavil25 na taký pevný 
základ, že ju ani brány pekelné nikdy nepremôžu, bolo by sa treba nanajvýš 
obávať toho, aby sa v tomto čase toľkými nepriateľmi obkľúčená a toľkými 
úkladmi skúšaná a stíhaná, nezrútila.  

Lebo - nehovoriac o tých slávnych krajinách, ktoré kedysi svedomito 
a sväto vyznávali pravé a katolícke náboženstvo zdedené od predkov, ale 
teraz opustiac pravú cestu zblúdili a k tomu verejne vyhlasujú, že ich najväčšia 
nábožnosť je založená na čo najväčšom vzdialení sa od viery svojich otcov - 
neexistuje žiadna tak vzdialená krajina, ani miesto tak ohradené, ani žiadne 
zákutie kresťanskej pospolitosti, kam by sa táto nákaza nepokúšala tajne 
preniknúť. 

 

* OTÁZKA VI. 

Heretici sa snažili mysle kresťanov najviac pokaziť katechizmami. *  

 Tí, ktorí si predsavzali pokaziť mysle veriacich, keď pochopili, že nie je 
možné, aby s každým osobne hovorili a aby im do uší vlievali jedovatú náuku, 
pokúsili sa o to iným spôsobom a omnoho jednoduchšie a širšie rozsievali 
bludy bezbožnosti. Popri tých objemných dielach, ktorými sa snažili podvrátiť 
katolícku vieru (keďže však obsahovali zjavné herézy, nebolo ťažké sa  
pred nimi uchrániť), napísali ešte nespočetné malé knižky, ktoré tým, že 

                                                           
22 1. Jn. 4. 1. 
23 Jer. 23. 21. 
24 Žid. 13. 9. 
25 Mt. 16. 18. 
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v sebe niesli znaky nábožnosti a zakrývali svoje omyly, ľahko zviedli 
neopatrné mysle jednoduchých ľudí.  

 

* OTÁZKA VII. 

Sv. koncil ustanovil, že proti nákazlivým hlasom a spisom falošných prorokov 
je treba primerane pracovať. * 

 Z tohto dôvodu Otcovia všeobecného Tridentského koncilu, žiadajúc si 
čo najviac užívať nejaký spasiteľný liek proti tak veľkému a tak zhubnému 
neduhu, nepokladali za postačujúce vydať nariadenie o najdôležitejších 
článkoch katolíckej náuky proti herézam našej doby, ale okrem toho uznali aj 
za potrebné, aby podali akýsi návod a spôsob vyučovania kresťanského ľudu 
od samotných základov viery, ktorým by sa vo všetkých cirkvách riadili tí, 
ktorí sú v zmysle zákona povolaní vykonávať úrad pastierov a učiteľov. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Po toľkých napísaných ponaučeniach o kresťanskej náuke bolo s pričinením sa 
všeobecného koncilu a mocou pápeža potrebné predložiť pastierom nový 

katechizmus. * 

 Mnohí síce až doposiaľ s veľmi chválitebnou svedomitosťou 
a učenosťou pracovali cestou vydávania spisov, avšak Otcom sa zdalo byť 
veľmi prospešné, aby bola vydaná kniha s  názvom a mocou svätého koncilu, 
z ktorej by farári alebo všetci ostatní, ktorým je uložený úrad vyučovania, 
mohli čerpať isté pravidlá na vzdelávanie veriacich, aby tak ako je jeden Pán 
a jedna viera, bol aj jeden spôsob a predpis vyučovania viery a vedenia 
kresťanského ľudu ku všetkým náboženským povinnostiam. 

 

* OTÁZKA IX. 

Nie sú tu podané úplne všetky články nášho náboženstva.*   

 A keďže sa zdá, že do tejto oblasti patrí mnoho vecí, nech si nikto 
nemyslí, že svätý koncil mal v úmysle, aby do jednej knihy boli zahrnuté 
všetky články kresťanskej viery a aby boli podrobne vysvetlené tak, ako to 
robia prednášajúci a vyučujúci na školách. To by si zaiste vyžadovalo takmer 
nekonečnú prácu a zjavne by bola na dosiahnutie stanoveného cieľa 
nedostatočná. Ale keď si to už koncil na seba vzal, aby farárov a kňazov ktorí 
sa starajú o duše, vybavil znalosťami o veciach, ktoré najviac prislúchajú 
k pastierskemu úradu a sú primerané chápaniu veriacich, vtedy si predsavzal 
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vyniesť na svetlo iba také veci, ktoré by mohli v tejto nábožnej snahe 
pastierom pomôcť, aj keby nemali dostatočné poznanie o problematických 
teologických otázkach. Preto skôr, ako pristúpime k podrobnému 
rozpracovaniu hlavnej časti tohto učenia, si náš cieľ vyžaduje, aby sme 
vysvetlili to, čo sú pastieri predovšetkým povinní vziať do úvahy a mať  
na pamäti, aby vedeli kam a ako je potrebné nasmerovať ako k svojmu cieľu 
všetky ich rady, prácu a snahu, alebo akým spôsobom by tento požadovaný 
cieľ mohli ľahšie dosiahnuť.    

 

* OTÁZKA X. 

Čo predovšetkým by mali mať na zreteli duchovní pastieri, pre ktorých 
poučenie sa táto práca podniká, aby svoj úrad riadne vykonávali. * 

I. Najdôležitejším sa zdá byť, aby mali vždy na pamäti, že celé poznanie 
človeka kresťana je zhrnuté v tejto dôležitej vete, alebo skôr ako hovorí náš 
Spasiteľ26: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha,  
a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“.   

II. Z tohto dôvodu bude najdôležitejšia práca cirkevného učiteľa 
spočívať v tom, aby si veriaci zo srdca žiadali poznať Ježiša Krista, a to 
ukrižovaného27; aby boli pevne presvedčení a s najvrúcnejšou nábožnosťou 
srdca verili, že pod nebom niet28 iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme 
mali byť spasení, lebo on je zmierením za naše hriechy. Ale to, že sme ho 
spoznali vieme29 podľa toho, keď zachovávame jeho prikázania. Ďalším 
a najviac spojeným s tým, čo sme už povedali, je aby nám tiež ukázal, že veriaci 
nemajú tráviť svoj život v zaháľaní, ale že sa patrí, aby sme žili ako žil on 30 
a  zo všetkých síl ho nasledovali31 v spravodlivosti, viere, láske a cnosti; lebo 
on za nás vydal32 seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si 
vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch; a to prikazuje Apoštol, aby toto 
hovorili a takto napomínali. 

III. Náš Pán a Spasiteľ nielen hovoril, ale aj svojim príkladom ukázal, že 
zákon a proroci sa zakladajú na láske. Apoštol to potom potvrdil33, že láska je 
cieľom prikázania a plnosťou zákona34. Nikto teda nemôže pochybovať o tom, 
                                                           
26 Jn. 17. 3. 
27 1. Kor. 2, 2. 
28 Skutk. Apošt. 4. 12. 
29 1. Jn. 2. 3. 
30 1. Jn. 2. 6. 
31 2. Tim. 2. 22. 
32 Tit. 2. 14, 15. 
33 1. Tim. 1, 5. 
34 Rim. 13. 10. 
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že prvoradou povinnosťou je starať sa o to, aby veriaci ľud bol povzbudený  
a Božím zápalom roznietený k milovaniu nekonečnej Božej dobrotivosti  
k nám, aby bol povznesený k tomu zvrchovanému a najdokonalejšiemu dobru, 
ku ktorému priľnúť je trvalou a pravou blaženosťou a že to úplne pocíti ten, 
kto môže s prorokom zvolať35: „Lebo čo mám na nebi (bez teba) a mimo teba, 
čo si žiadať mám na zemi“? Toto je zaiste tá vznešená cesta, na ktorú poukázal 
ten istý Apoštol, keď zhrnul všetky svoje učenia a pokyny o láske36, ktorá 
nikdy nezanikne. Keď sa teda niečo predkladá na uverenie, dúfanie alebo  
na vykonanie, vždy sa má zdôrazňovať láska nášho Pána, aby každý pochopil, 
že všetky skutky dokonalej kresťanskej cnosti pochádzajú nie odinakadiaľ, ale 
iba z lásky a že ich nie je možné vzťahovať k inému cieľu ako k láske.  

 

*OTÁZKA XI. 

Nestačí, aby pastieri pri vyučovaní prihliadali iba k týmto dvom veciam, ale sú 
povinní sa prispôsobiť aj schopnostiam každého jedného. * 

I. Podobne ako pri každom inom vyučovaní, najviac záleží na tom, akým 
spôsobom sa vyučuje, a preto je to potrebné považovať za mimoriadne 
dôležité aj pri výuke kresťanského ľudu. Je potrebné mať na zreteli vek 
poslucháčov, ich dôvtip, mravy aj stav, aby ten kto zastáva učiteľský úrad 
mohol byť všetkým37 pre všetkých ľudí, aby mohol získať všetkých pre Krista, 
aby dokázal byť sám verným38 služobníkom a správcom a ako39 dobrý a verný 
služobník bol hodný toho, aby bol Pánom ustanovený nad mnohými. Nemal by 
sa domnievať, že ľudia ktorí sú zverení do jeho starostlivosti, sú na rovnakej 
úrovni a že všetci veriaci môžu byť vyučovaní podľa akejsi jednej a nemennej 
metódy výučby, ktorá by mohla viesť k pravej nábožnosti; ale keďže niektorí 
sú teraz40 zrodení ako novorodenci, iní vyrastajú v Kristovi, zatiaľ čo niektorí 
sú, takpovediac plne dospelí, je potrebné starostlivo uvažovať41 nad tým, kto 
potrebuje mlieko a kto pevnejšiu stravu. Každému z nich potom poskytovať 
pri učení pokrm, ktorý by jeho ducha rozmnožoval42, „kým nedospejeme 
všetci k jednote viery a poznaniu Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere 
plného Kristovho veku“.  

                                                           
35 Žalm. 73. 25. 
36 1. Kor. 13. 8. 
37 1. Kor. 9. 19, 22. 
38 1. Kor. 4. 1, 2. 
39 Mt. 25. 23 
40 1. Petr. 2. 2. 
41 Žid. 5. 12.; 1. Kor. 3. 2. 
42 Efez. 4. 13. 
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II. Na príklade seba samého na to poukázal aj Apoštol, keď povedal, že je 
dlžníkom43 Grékov i barbarov, múdrych i nemúdrych; aby totiž tí, ktorí sú 
povolaní k tomuto úradu, pochopili, že pri vyučovaní tajomstiev viery 
a pravidiel života, musia svoje učenie tak prispôsobiť k dôvtipu a rozumnosti 
počúvajúcich, aby keď duchovným pokrmom nasýtia myseľ tých, ktorí majú 
znalého ducha, medzitým nenechávali hynúť hladom maličkých, ktorí prosia44 
o chlieb a nebolo toho, kto by im ho lámal. Z našej horlivosti pri vyučovaní by 
nemalo byť poľavované ani vtedy, ak by niekedy bolo potrebné poslucháčom 
vysvetľovať veci, ktoré sa zdajú byť príliš jednoduché a nedôležité a ktoré sú 
zvyčajne nie bez nechutenstva prijímané najmä tými, ktorých duch je 
zvyknutý rozjímať o nadpozemských veciach. 

 III. Lebo keď samotná múdrosť večného Otca zostúpila na zem, aby 
v nízkosti nášho tela nás poučila o pravidlách nebeského života; koho by 
potom neprinútila Kristova láska k tomu, aby sa učinil maličkým45 uprostred 
svojich bratov a ako dojka opatrujúca svojich bratov, tak horlivo vyhľadával 
spásu svojich blížnych, že by bol pripravený, tak ako sám Apoštol o sebe 
svedčí46, im vydať nie iba Božie evanjelium, ale aj svoj život? 
 

 * OTÁZKA XII. 

Keď nám Boh odňal svoju viditeľnú prítomnosť, duchovní pastieri majú nad 
jeho slovom uvažovať z Písma sv. a z ústneho podania. * 

Celá náuka, ktorá sa má veriacim podať, je obsiahnutá v slove Božom, 
ktoré sa nachádza v Písme svätom a ústnom podaní. Preto by sa pastieri mali 
dňom a nocou zaoberať rozjímaním o týchto veciach a pamätajúc  
na napomenutie sv. Pavla, ktoré hoci je napísané Timotejovi, by ho mali všetci, 
ktorí sú ustanovení na duchovnú správu, považovať za adresované im. To 
napomenutie znie takto47: „Venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu“, 
lebo48 „celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie49,  
na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý  
a pripravený na každý dobrý skutok“. Ale keďže pravdy Božieho zjavenia sú 
také mnohé a rozmanité, že nie je jednoduché ich mysľou obsiahnuť a si ich 
zapamätať, alebo keď to vyžaduje situácia, aby ich bolo možné ľahko  
a pohotovo vysvetliť; preto naši múdri predchodcovia rozdelili celý tento 
                                                           
43 Rim. 1. 14 
44 Náreky 4. 4. 
45 1. Sol. 2. 7. 
46 1. Sol. 2. 8. 
47 1. Tim. 4. 13. 
48 2. Tim. 3. 16, 17. 
49 V novom preklade Písma sv. je: „na usvedčovanie“. 
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odbor a spôsob spasiteľného učenia na tieto štyri časti: Apoštolské vyznanie 
viery, sviatosti, desať Božích prikázaní a modlitbu Pána. Lebo všetko čo má 
v sebe obsahovať náuka o kresťanskej viere, či už ide o poznanie Boha, 
stvorenie a riadenie sveta, alebo vykúpenie ľudského pokolenia, alebo 
odmenenie dobrých a potrestanie zlých, je obsiahnuté v učení o vyznaní viery. 
To, čo je znakom a ako nástrojom k dosiahnutiu Božej milosti, je zas 
obsiahnuté v učení o siedmich sviatostiach. Ďalej to, čo sa vzťahuje 
k prikázaniam, ktorých cieľom je láska, je uvedené v Desatore prikázaní.  
A nakoniec to, čo si človek môže priať, v čo dúfať a o čo spasiteľne prosiť, je 
obsiahnuté v modlitbe Pána. Z toho vyplýva, že po vysvetlení týchto štyroch 
akoby všeobecných častí Písma svätého, nebude chýbať takmer nič 
k poznaniu toho, čo by sa človek kresťan mal naučiť. 
 

* OTÁZKA XIII. 

Akým spôsobom môžu farári spojiť výklad evanjelia s výkladom katechizmu. * 

I. Ukazovalo sa ako vhodné farárom pripomenúť, že kedykoľvek majú 
príležitosť vysvetľovať nejaké miesto Evanjelia alebo akékoľvek iné miesto 
Písma svätého tak, že obsah týchto miest spadá pod niektorú z tých častí, ktoré 
sme uviedli a kam sa potom majú obrátiť ako k prameňu učenia o tom, čo je 
treba vysvetľovať. Napríklad keby mali na prvú adventnú nedeľu vysvetľovať 
ono evanjelium: „Budú znamenia na slnku a na mesiaci atď.“, tak to čo 
prislúcha k tomuto predmetu, je podané v článku vyznania viery: „Príde súdiť 
živých a mŕtvych“ a tým, že odtiaľ prevezme podstatu svojho výkladu, poučí 
veriaci ľud vo vyznaní viery aj v evanjeliu.    

II. Preto pri každej príležitosti vyučovania a vysvetľovania má farár 
zachovávať zvyk všetko vzťahovať najskôr k tým štyrom častiam, ku ktorým, 
ako sme povedali, sa vzťahuje celý predmet a učenie Písma svätého.  
Pri vyučovaní potom bude používať taký prístup, ktorý sa bude javiť ako 
primeraný osobám a času. My však nasledujúc príklad Otcov, ktorí zasväcujúc 
ľud Kristovi Pánovi a vzdelávajúc ich v jeho náuke začínali učením o viere, 
sme usúdili, že je prospešné vysvetliť najskôr to, čo prináleží k viere.  
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HLAVA I.  O viere a Apoštolskom vyznaní viery. 

HLAVA I.  O viere a Apoštolskom vyznaní viery. 
 

* OTÁZKA I. 

Čo je viera a aká je jej potreba pre spásu. * 

I. Hoci slovo viera má vo Svätom písme rôzne významy, my tu hovoríme 
iba o tej viere, ktorou dávame náš úplný súhlas k tomu, čo bolo Bohom zjavené. 
O tom, že táto viera a takto chápaná viera je pre spásu nevyhnutná, nemôže 
nikto pochybovať, obzvlášť preto lebo je napísané50: „Bez viery nie je možné 
páčiť sa Bohu“. Keďže cieľ vytýčený človeku, ktorým je blahoslavenstvo, je 
vznešenejší, než aby mohol byť vystihnutý bystrosťou ľudskej mysle, bolo 
preto nevyhnutné, aby prijal svoje poznanie od Boha. Toto poznanie však nie 
je nič iné ako viera, ktorej sila spôsobuje, že za pravdu považujeme všetko to, 
o čom hlas svätej matky Cirkvi vydal svedectvo, že je to zjavenie Božie. Lebo 
veriaci nemôžu pochybovať o tých veciach, ktorých pôvodcom je Boh a ktorý 
je sám Pravdou51.   

II. Odtiaľ spoznávame, aký veľký je rozdiel medzi vierou, ktorú máme  
v Boha a tou, ktorú prikladáme spisovateľom ľudských dejín. Viera potom, 
akokoľvek by bola rozsiahla, líši sa veľkosťou a dôstojnosťou, lebo vo Svätom 
písme čítame tieto slová: „Malej52 viery, prečo si pochyboval“; a „Veľká53 je 
tvoja viera!“ a „Pridaj54 nám viery“ a tiež „Viera55 bez skutkov je mŕtva“  
a „Viera56, ktorá prostredníctvom lásky pôsobí“57. Ale aj keď je viera tak 
komplexná, vo svojej definícii je stále rovnaká, je plná sily a platí rovnako pre 
všetky jej druhy. A aká plodná je a aký veľký úžitok z nej získavame, o tom 
bude reč pri výklade samotných jej článkov.   

 
* OTÁZKA II. 

Kedy a z akého dôvodu zostavili apoštoli dvanásť článkov viery?* 

Kresťania sa teda majú predovšetkým pridržiavať toho, čo z vnuknutia 
Ducha Svätého vodcovia viery, učitelia a svätí apoštoli rozdelili do dvanástich 

                                                           
50 Žid. 11. 6. 
51 Jn. 14. 6. 
52 Mt. 14. 31. 
53 Mt. 15. 28. 
54 Lk. 17. 5. 
55 Jak. 2. 20. 
56 Gal. 5. 6. 
57 Mt. 28. 19 .; Mk. 16. 15. 
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článkov viery. Keďže od Pána dostali príkaz58 ísť do celého sveta a ako jeho 
vyslanci kázať evanjelium každému stvoreniu, považovali za vhodné 
vypracovať vzorec kresťanskej viery, aby všetci mohli zmýšľať a hovoriť59 
rovnako a aby neexistovali žiadne rozkoly medzi tými, ktorých mali povolať  
k jednote viery, ale aby boli dokonalí v tej istej mysli a v tom istom názore. 
 

* OTÁZKA III. 

Odkiaľ sa vzal názov Symbolum (Krédo)? * 

Toto vyznanie kresťanskej viery a nádeje, vypracované samotnými 
apoštolmi, nazvali Symbolum (t. j. prinesením, odznakom); buď preto že bolo 
zostavené z rôznych vyjadrení, ktorými každý z apoštolov prispel jednotlivo 
alebo z toho dôvodu, že ho používali ako spoločný znak a heslo, podľa ktorého 
by sa tí, ktorí sa prísahou v pravde zaviazali slúžiť Kristovi, mohli ľahko odlíšiť 
od odpadlíkov od viery a falošných bratov. 

 

* OTÁZKA IV. 

Aká je potreba Kréda a na koľko častí sa rozdeľuje? *  

I. Tak ako sa v kresťanskom náboženstve veriacim predkladá mnoho  
k čomu či už samostatne alebo všeobecne, je potrebné mať istú a pevnú vieru, 
tak je najskôr a nevyhnutne potrebné veriť tomu, čo nás samotný Boh naučil 
ako základnú pravdu o jednote Božej prirodzenosti a o rozdiele Troch osôb 
a ich skutkov, ktoré sú každej osobitne pripisované. Učenie o tomto tajomstve 
je stručne vyjadrené v Apoštolskom vyznaní viery, a to je to, čo majú duchovní 
pastieri vyučovať.  

II. Lebo ako už spoznali naši predchodcovia, ktorí sa touto témou 
nábožne a starostlivo zaoberali, Krédo je rozdelené do troch hlavných častí 
tak, že v prvej sa opisuje prvá Osoba Božej prirodzenosti a úžasné dielo 
stvorenia, v druhej druhá Osoba a tajomstvo ľudského vykúpenia a tretia časť 
je potom zakončená rôznymi vhodnými vyjadreniami o tretej Osobe - zdroji 
a prameni nášho posvätenia. Podľa prirovnania, ktoré používali naši Otcovia, 
nazývame tieto vyjadrenia článkami. Lebo tak ako sú údy tela oddelené 
článkami, tak aj v tomto vyznaní viery, všetko to čo máme jasne a oddelene  
od iného veriť, tak to dobre a primerane nazývame článkami.  

                                                           
58 Mt. 28. 19.; Mk. 16. 15. 
59 1. Kor. 1. 10 
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HLAVA II. O prvom článku viery. „Verím v Boha, Otca 

všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. 
 

* OTÁZKA I. 

Stručne sa vysvetľuje prvý článok. * 

I. Týmto slovám sa prikladá tento zmysel: s istotou verím a bez 
akéhokoľvek pochybovania vyznávam Boha Otca, prvú osobu Trojice, ktorý 
svojou všemohúcou mocou z ničoho stvoril nebo i zem a všetko čo existuje 
v priestore neba a zeme a stvorené zachováva a riadi. A verím ho nielen 
srdcom a vyznávam ústami, ale s najväčšou horlivosťou a nábožnosťou  
k nemu inklinujem ako k najvyššiemu a najdokonalejšiemu dobru.   

II. Toto nech je krátky obsah tohto prvého článku. Ale pretože takmer  
v každom jednotlivom slove sa ukrývajú veľké tajomstvá, duchovní pastieri 
ich musia starostlivo uvážiť, aby veriaci, pokiaľ to Boh dovolí, mohli  
so strachom a bázňou pristupovať k rozjímaniu o sláve jeho velebnosti.  

 
* OTÁZKA II. 

Čo znamená slovo veriť? * 

I. Slovo veriť teda na tomto mieste neznamená myslieť si, domnievať sa, 
domýšľať si, ale ako učí Písmo sväté, má v sebe silu najčistejšieho 
presvedčenia, ktorým ľudská myseľ dáva pevný a stály súhlas Bohu 
zjavujúcemu svoje tajomstvá. Preto ten verí (čo patrí k výkladu tohto slova), 
pre ktorého je niečo isté a o čom je presvedčený mimo akúkoľvek pochybnosť.  

II. A nikto si nesmie myslieť, že poznanie viery je menej isté, keď 
predmet, ktorý nám viera predkladá na uverenie, nie je viditeľný, lebo aj keď 
Božie svetlo, ktorým to chápeme, nedáva veciam priehľadnosť, avšak 
nepripúšťa nám o tom pochybovať. Boh, ktorý povedal60: „Nech z temnôt 
zažiari svetlo, zažiaril aj v našich srdciach“, aby nám nebolo ukryté evanjelium, 
ako tým ktorí hynú. 

 

  

                                                           
60 2. Kor. 4, 6 
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* OTÁZKA III. 

To, čo sa predkladá vo vyznaní viery, o tom nie je vhodné všetečne premýšľať, 
ale jednoducho to vyznávať. * 

I. Z toho, čo už bolo povedané, vyplýva, že ten, kto je obdarený nebeským 
darom viery, je bez zbytočnej zvedavosti. Boh určite tým, že nám prikázal 
veriť, nám  neuložil, aby sme skúmali jeho rozhodnutia alebo vyšetrovali ich 
príčiny a  dôvody, ale požaduje neochvejnú vieru, ktorá spôsobuje, že myseľ 
spočinie v poznaní večnej pravdy. 

II. A skutočne, keď Apoštol svedčí, že61: „Boh je pravdovravný a všetci 
ľudia klamú62“, potom by bolo znakom drzého a nehanebného človeka, keby 
neveril vážnemu a múdremu mužovi a ešte naňho dorážal, aby všetko čo 
povedal, aj dokázal argumentmi alebo svedkami; akou pochabosťou až 
bláznovstvom by bolo, keby tí, čo počúvajú Božie slová, vyhľadávali dôvody 
nebeského a spasiteľného učenia. Viera preto musí vylúčiť nielen všetky 
pochybnosti, ale aj všetky snahy po dokazovaní.  

 

* OTÁZKA IV. 

Pre spásu nestačí veriť, ale je potrebné vieru aj vyznávať. * 

Aj to ešte vyučuj, farár, že ten kto hovorí: „Verím“ okrem toho, že v mysli 
dáva najavo svoj najvrúcnejší súhlas, čo je vnútorným skutkom viery, má aj tú 
povinnosť, aby to, čo prechováva uzavreté v srdci, dal na sebe poznať zjavným 
vyznaním viery, s najväčšou radosťou sa k tomu verejne priznal, a to aj hlásal. 
Zaiste je správne, aby veriaci mali toho ducha, ktorým bol naplnený prorok, 
keď volal63: „Uveril som, a preto som povedal“, aby nasledovali apoštolov, 
ktorí odpovedali kniežatám ľudí64: „Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli 
a počuli“, aby boli povzbudení úžasným výrokom sv. Pavla65: „Lebo ja sa za 
evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí“; 
a aby boli povzbudení tiež tým, čím sa najviac potvrdzuje pravdivosť tejto 
výpovede66: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame  
na spásu“. 
 

                                                           
61 Rim. 3. 4 
62 Žalm. 116. 11. 
63 Žalm. 115. 10. 
64 Skutk. Ap. 4. 20. 
65 Rim. 1. 16. 
66 Rim. 10. 10. 
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* OTÁZKA V. 

Vznešenosť kresťanskej viery. * 

„V Boha.“ 

Z týchto slov je možné spoznať dôstojnosť a úžasnú kresťanskú 
múdrosť a z nej pochopiť ako veľmi sme dlžní Božej dobrotivosti, keďže je 
nám dané pristupovať ako po stupňoch viery k poznaniu najlepšej 
a najžiadanejšej bytosti.  
 

* OTÁZKA VI. 

Ako veľmi je oddelená kresťanská múdrosť o Bohu od filozofického poznania 
Božích vecí. * 

I. Existuje veľký rozdiel medzi kresťanskou filozofiou a múdrosťou 
tohto sveta, ktorá je vedená výlučne svetlom ľudskej prirodzenosti, pomaly 
napredujúca uvažovaním o zmyslových predmetoch a účinkoch a až po dlhom 
a namáhavom skúmaní je schopná s ťažkosťami premýšľať o neviditeľných 
Božích veciach, objavovať a chápať prvotnú príčinu a autora všetkých vecí. 
Avšak v kresťanskej filozofii myseľ spoznáva, že do neba je možné preniknúť 
bez akéhokoľvek namáhania a že keď je rozum osvietený Božou jasnosťou, 
tak najskôr premýšľa o večnom zdroji svetla a potom o tom čo je pod ním  
a ako hovorí knieža apoštolov, tým že sme povolaní z temnoty „do predivného 
svetla“67, aby sme s najväčšou rozkošou srdca zakúšali a veriac68 sa radovali 
nevýslovnou radosťou. Správne teda veriaci najskôr vyznávajú, že veria 
v Boha, ktorého velebnosť podľa slov Jeremiášových69 nazývame 
nepochopiteľnou. Lebo ako apoštol hovorí70: „prebýva v neprístupnom svetle; 
jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže“ a k Mojžišovi hovoril71: „Niet 
človeka, ktorý by mňa videl a ostal by nažive“.   

II. Lebo aby naša myseľ vystúpila až k Bohu, nad ktorého vyššieho niet, 
je nevyhnutné sa odtrhnúť od zmyslov, avšak v tomto živote nemáme k tomu 
prirodzené schopnosti. Ale hoci to takto je, tak ako hovorí apoštol72: „Boh však 
nezanechal seba bez svedectva o sebe samom, lebo dobre robil: z neba vám 
dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou“. Toto 
bolo dôvodom pre mudrcov, aby si nič zlého o Bohu nemysleli, nepripisovali 
                                                           
67 1. Petr. 2. 9. 
68 1. Petr. 1. 8. 
69 Jer. 32. 19. 
70 1. Tim 6. 16. 
71 Exod. 33. 20. 
72 Skut. Ap. 14. 16. 



 

~ 27 ~ 

HLAVA II. O prvom článku viery. „Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. 

mu nič telesného, zložitého a náhodného, ale mu pripisovali dostatočnú moc 
a hojnosť všetkého dobrého, tak že sa od neho ako z nejakého večného 
a nevyčerpateľného prameňa dobroty a milosti rozplýva, ku všetkým 
stvoreným veciam a bytostiam všetko to, čo je dobré a dokonalé. Preto 
ho nazývali múdrym, pôvodcom pravdy, milovaným, spravodlivým, nanajvýš 
dobrotivým a inými menami, v ktorých bola obsiahnutá zvrchovaná 
dokonalosť. Hovorili aj to, že jeho nesmierna a neobmedzená moc naplňuje 
každé miesto a rozprestiera sa na všetky veci. 

III. Z Písma svätého sa to dá poznať omnoho lepšie a jasnejšie, ako to aj 
vyplýva z nasledujúceho úryvku73: „Boh je Duch“; a taktiež74: „Vy teda buďte 
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“. Teda75: „Všetko je obnažené  
a odkryté pred jeho očami“ aj76: „Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti 
a vedomosti,“ potom77: Boh je pravdivý“ a78: „Ja som cesta, pravda a život“, 
ďalej79: „Tvoja pravica je plná spravodlivosti,“ potom80: „Otváraš svoju ruku 
a naplňuješ požehnaním každého živočícha“ a napokon81: „Kam môžem ujsť 
pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, 
ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripäl krídla  
na úsvite a býval v končinách zeme, aj tam by ma sprevádzala tvoja ruka“  
a82 „A či nezaplňujem nebesia aj zem? - hovorí Pán“. 

IV. Veľké a výnimočné sú pravdy, ktoré zo skúmania stvorených vecí, 
poznali mudrci o Božej prirodzenosti a ktoré sa porovnávajú s výrokmi Písma 
svätého a nimi sa potvrdzujú. Keď uvážime ako viera spôsobuje, čo  už bolo 
uvedené vyššie, že to k čomu sa múdri muži dopracovali až po dlhom bádaní, 
to nevzdelaným a neskúseným ľuďom je hneď zrejmé a jednoduché, tak 
spoznávame nielen potrebu nebeského učenia, ale aj to že vedomosť, ku ktorej 
sa prichádza náukou viery, utkvie v našich mysliach omnoho istejšie a že bude 
od každého bludu čistejšia, ako keby sme tie isté veci pochopili a porozumeli 
im iba prostriedkami ľudského poznania. A o koľko istejším musí byť 
poznanie Božej bytosti, ktoré veriacim otvorilo vlastné svetlo viery a nie 
pozorovanie prírody.    

                                                           
73 Ján 4. 24 
74 Mt. 5. 48. 
75 Žid 4. 13. 
76 Rim 11. 33. 
77 Rim 3. 4. 
78 Ján 14. 6. 
79 Žalm 47. 11. 
80 Žalm 144. (145.) 16. V novom preklade Písma sv. je: „dobrotivo nasycuješ všetko živé“.  
81 Žalm 138. (139.) 7, 8, 9. 
82 Jerem. 23. 24. 
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 V. V článkoch Apoštolského vyznania viery, ktoré nám oznamujú jednotu 
Božej bytosti a rozdielnosť Troch Osôb, je obsiahnuté to, že sám Boh,  
od ktorého môžeme očakávať dedičstvo večného blahoslavenstva 
v nebesiach, je konečným cieľom bytia človeka. Navyše aj od sv. Pavla vieme, 
že83 „Boh odmieňa tých, čo ho hľadajú“. Aká veľká je táto odmena a či je taká, 
že ľudské poznanie by mohlo mať nádej na jej dosiahnutie, to nám dávno pred 
slovami Apoštola84 ukázal  prorok Izaiáš týmito slovami85: „Od večnosti 
nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Bože, čo si pripravil86 tým, ktorí 
v teba dúfajú“.  

 

* OTÁZKA VII. 

Je potrebné vyznávať, že je jeden Boh a nie viac Bohov. * 

 Ale podľa toho, čo sme hovorili, je potrebné vyznávať, že je jeden Boh  
a nie viac Bohov. Keďže Bohu pripočítavame najväčšiu dobrotu a dokonalosť, 
nie je možné, aby sa to, čo je najväčšie a najdokonalejšie, nachádzalo  
vo viacerých bytostiach. Ak teda niekomu niečo k dokonalosti chýba, je teda 
nedokonalý, a preto mu Božia prirodzenosť neprináleží. To sa dá dokázať 
mnohými výrokmi Písma svätého. Lebo napísané je87: „Počuj, Izrael, Pán je náš 
Boh, Pán jediný;“ okrem toho Hospodinovým prikázaním je 88: „Nebudeš mať 
iných bohov, okrem mňa“; potom skrze proroka často pripomína89: „Ja som 
prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha“. Aj apoštol zjavne svedčí: 
„Jeden Pán, jedna viera, jeden krst“. 
 

* OTÁZKA VIII. 

Stvoreným bytostiam sa niekedy dáva meno Božie avšak nevlastne. *  

Nemalo by nás však prekvapovať, že Písmo sväté niekedy dáva meno 
Božie stvoreným veciam. Lebo keď nazýva prorokov a sudcov bohmi, tak to 
nerobí po vzore pohanov, ktorí si vo svojej zaostalej bezbožnosti vymysleli 
bohov, ale chce akýmsi hovorovým obyčajom naznačiť nejakú mimoriadnu 
moc alebo úrad, ktorý im bol odovzdaný ako Boží dar. Kresťanská viera verí 
a vyznáva, že Boh je svojou prirodzenosťou, podstatou a bytosťou len jeden, 
ako je to vyjadrené vo vyznaní viery Nicejského koncilu; ale ešte navyše ho 
                                                           
83 Žid. 11. 6. 
84 1. Kor. 2. 9. 
85 Iza. 64. 4. (3.)  
86 V novom preklade Písma sv. je: „ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú“. 
87 Deut. 6. 4. 
88 Exod. 20. 3. 
89 Isai. 44. 6. 
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chápe ako jediného tým, že zvelebuje jednotu v Trojici a Trojicu v jednote. Je 
našou úlohou teraz hovoriť o tomto tajomstve. 

 

* OTÁZKA. IX. 

„Otca.“ 

Boh sa vo všeobecnosti nazýva Otcom všetkých ľudí, obzvlášť však Otcom 
kresťanov. * 

 I. V Apoštolskom vyznaní viery potom nasleduje: „Otca“; ale keďže Bohu 
sa meno Otca dáva z viac ako z jedného dôvodu, je potrebné objasniť, aký je 
primeraný význam tohto slova. Aj tí, ktorým sa nedostalo svetla viery, 
pochopili, že Boh je večnou podstatou, z ktorej vznikli veci a prozreteľnosťou 
ktorého sa všetko riadi a vo svojom poriadku a stave sa zachováva. Teda 
z podobnosti ľudských vecí a ako toho, od koho vznikla rodina a ktorého 
vôľou a mocou sa spravuje, ho nazvali otcom. Preto považovali za slušné, aby 
Boh ktorého uznávali za pôvodcu a spravovateľa všetkých vecí, bol nazývaný 
Otcom. To isté meno používa aj Písmo sväté, keď hovoriac o Bohu 
poukazovalo na to, že sa mu sluší prisúdiť stvorenie všetkých vecí, moc aj 
podivuhodnú prozreteľnosť. Čítame90: „A nie je on tvoj otec, ktorý ťa stvoril, 
nie on ťa stvárnil a pevne postavil?“  a inom mieste91: „Či nemáme všetci 
jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh?“   

 II. Ale Boh, najmä v Novom Zákone, sa oveľa častejšie a v určitom zmysle 
zvláštnym spôsobom nazýva Otcom kresťanov, ktorí nedostali „Ducha92 
otroctva, aby sa museli zasa báť, ale dostali Ducha adoptívneho synovstva,  
v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ a nám takú „lásku93 preukázal, že sa voláme 
Božími synmi a nimi aj sme;“ „ale ak sme synmi94, sme aj dedičia: Boží dedičia 
a Kristovi spoludedičia, ktorý je prvorodený95 medzi mnohými bratmi 
a nehanbí96 sa nás nazvať bratmi“. Či už pozeráme na všeobecnú príčinu 
stvorenia a prozreteľnosti, alebo na zvláštne duchovné vyvolenie, veriaci 
správne vyznávajú svoju vieru, že Boh je ich Otec. 

 
 

                                                           
90 Deut. 32. 6. 
91 Mal. 2. 10. 
92 Rim. 8. 15. 
93 1. Jn 3. 1. 
94 Rim. 8. 17. 
95 Rim. 8. 29. 
96 Žid. 2. 11. 
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* OTÁZKA X. 

O tajomstvách v slove „Otca“, nad ktorými je vhodné uvažovať a o rozdielnosti 
Božích osôb. * 

 I. Ale okrem tých právd, ktoré sme vysvetlili, by duchovný pastier mal 
vyučovať, že pri počutí mena „Otca“ sa patrí pozdvihnúť svoju myseľ k vyšším 
tajomstvám. Lebo to, čo je uzatvorené a ukryté v tom neprístupnom svetle, 
v ktorom prebýva Boh a čo si ľudský rozum a dôvtip nemôže ani domyslieť 
a nemôže ani tušiť, to nám odhaľujú Božie proroctvá v slove „Otca“.  

II.  To slovo nám ukazuje, že v jednej Božej bytosti, je potrebné veriť nie 
iba v jednu osobu, ale v rozdielnosť osôb. V jednom Božstve sú tri osoby: Otec, 
ktorý nie je splodený nikým, Syn ktorý bol pred všetkými vekmi splodený 
z Otca, Duch Svätý, ktorý vychádza od večnosti z Otca a Syna. Avšak Otec je 
v jedinej Božej podstate prvou osobou, ktorý so svojim jednorodeným Synom 
a Duchom Svätým je jeden Boh, je jeden Pán, nie v jedinosti jednej osoby, ale 
v Trojici jednej podstaty.   

III. Avšak tieto tri osoby nie je možné si predstavovať tak, že by v nich 
bolo niečo nepodobného alebo nerovnakého, ale treba ich chápať tak, že sú 
odlišné iba svojimi vlastnosťami. Otec je totiž nesplodený, Syn je splodený 
z Otca, Duch Svätý vychádza z oboch. A preto vyznávame, že tri osoby majú 
jednu a tú istú podstatu a vyznávajúc pravé a večné Božstvo, tiež veríme, že 
v osobách je potrebné nábožne a sväto zvelebovať zvláštnosť, v podstate 
jednotu a v Trojici rovnosť. Lebo keď hovoríme, že Otec je prvá osoba, nesmie 
sa to chápať tak, ako by sme si v Trojici predstavovali niečo skoršieho alebo 
neskoršieho, väčšieho alebo menšieho. Nech sa nikto z veriacich v mysli 
nedopúšťa takej bezbožnosti, lebo v kresťanskom náboženstve sa v troch 
osobách vyznáva jedna a tá istá večnosť a jedna a tá istá velebnosť slávy.  

IV. Ale keďže Otec je sám počiatkom, hoci je bez počiatku, preto v pravde 
a bez všetkých pochybností tvrdíme, že je prvou osobou, ktorá sa však 
Otcovskou zvláštnosťou odlišuje a k nej jedinej sa vzťahuje, že splodila Syna 
od večnosti. A keď v tomto vyznaní viery vyslovujeme mená Boha i Otca 
spojené, znamená to, že Boh bol vždy súčasne aj Otcom. Keďže však zvedavé 
skúmanie žiadnej inej veci nie je nebezpečnejšie a omyl fatálnejší ako pri 
poznávaní a vysvetľovaní tejto zo všetkých vecí najvznešenejších 
a najzložitejších; vyučuj teda duchovný pastier, že je sa treba svedomite 
pridržiavať zvláštnych slov o podstate a osobách, ktorými sa vyznačuje toto 
tajomstvo a nech veriaci vedia, že jednota je v podstate, rozdielnosť však 
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v osobách. Ale pamätajúc na výrok97: „Kto velebnosť skúma, uchvátený bude 
slávou“, nemáme toto tajomstvo hlbšie vyšetrovať. Zaiste by nám mala 
postačiť istota viery, že pochybovať o výrokoch Božích by bolo najväčším 
prejavom bláznovstva a biedy, keď nás on sám poučil, hovoriac98: „Učte všetky 
národy, a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“; a zase99: „Lebo traja 
sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja sú 
jedno“.  

V. Nech sa však ten, kto z milosti Božej má v sebe túto vieru, ustavične 
modlí a prosí Boha Otca, ktorý stvoril všetky veci z ničoho a ľúbezne všetko 
riadi100, ktorý nám dal moc byť101 synmi Božími, ktorý našej mysli zjavil 
tajomstvo Trojice; hovorím nech sa bez prestania modlí, aby keď raz bude 
prijatý do večných príbytkov, bol hodný spoznať, aká obdivuhodná je 
plodnosť Boha Otca, že sám na seba vzhliadajúc a poznávajúc plodí Syna jemu 
rovnému a totožnému a akým spôsobom obidvoch sploditeľa a splodeného, 
večným a nerozlučným zväzkom medzi sebou viaže úplne rovnaká ľúbeznosť 
lásky, ktorou je Duch Svätý vychádzajúci z Otca a Syna, a tak je v Božej Trojici 
jedna podstata a dokonalá rozdielnosť troch osôb.  

 

* OTÁZKA XI. 

„Všemohúceho“. 

Čo rozumieme pod pojmom všemohúceho? * 

Je zvykom, že Písmo sväté označuje rozličnými slovami najvyššiu moc 
a nesmiernu velebnosť Božiu, aby ukázalo s akou úctivosťou a nábožnosťou 
je treba sa pokorovať jeho najsvätejšej bytosti; ale predovšetkým, duchovný 
pastier, vyučuj, že najčastejšie sa všemohúcnosť pripisuje jemu. On sám 
s istotou o sebe hovorí102: „Ja som všemohúci Boh“ a tiež Jakub, keď posielal 
synov do Egypta, ich žehnal takto 103: „Všemohúci Boh nech vám dá 
milosrdenstvo“ a potom v Zjavení sa píše104: „Pán Boh, ktorý je, ktorý bol  
a ktorý príde, Všemohúci“; a na inom mieste105: „Veľký deň Všemohúceho 
Boha“. Niekedy sa vyjadruje to isté aj viacerými slovami. Sem patrí to, keď sa 
                                                           
97 Prísl. 25. 27. V novom preklade Písma sv. je: „Jesť veľa medu nie je na osoh, nuž, (priam tak) šetri s pochvalnými 
slovami“. 
98 Mt. 28. 19. 
99 1. Jn. 5. 7. V novom preklade Písma sv. je: „Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno“.  
100 Múdr. 8.1. 
101 Ján 1. 12. 
102 Gen. 17. 1. 
103 Gen. 43. 14. 
104 Zjav. 1. 8. 
105 Zjav. 16. 14. 
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hovorí106: „Lebo Bohu nič nie je nemožné“; „Je azda Pánova ruka prislabá?“107 
Taktiež108: „Ty Pane máš moc, keď chceš“ a iné podobné. A z týchto rozličných 
výrokov je možné pochopiť, čo je zreteľne obsiahnuté v jednom slove 
„všemohúceho“. Týmto označením však rozumieme aj to, že niet ničoho a nič 
si nie možné v mysli predstaviť, čo by Boh nemohol učiniť. A zaiste nielen to, 
čo by bolo akokoľvek veľké, ale by spadalo do oblasti nášho premýšľania, lebo 
On má nielen moc zničiť všetky stvorené veci a z ničoho opäť stvoriť viac 
iných svetov, ale má v moci robiť mnohé väčšie veci, o ktorých si ľudská myseľ 
nemôže utvoriť žiadnu predstavu.  
 

* OTÁZKA XII. 

Hoci je Boh všemohúci, hrešiť alebo oklamaný byť nemôže. * 

 Hoci Boh všetko môže, hrešiť, klamať alebo oklamaný byť, alebo 
zahynúť alebo niečo nevedieť, nemôže. Tieto nedostatky sa zaiste vzťahujú  
na bytosť, ktorej konanie je nedokonalé, avšak o Bohu, ktorého každý čin je 
najdokonalejší, to platiť nemôže, pretože to predchádzajúce je znamením 
slabosti a nie znamením najvyššej a neobmedzenej moci nad všetkým, ktorú 
on má. Veríme teda, že Boh je všemohúci, avšak tak, že z neho vylučujeme 
všetko, čo nie je s ním úzko spojené a neprináleží k dokonalosti jeho podstaty. 
 

* OTÁZKA XIII. 

Prečo sa v Apoštolskom vyznaní viery zo všetkých Božích vlastností hovorí iba 
o všemohúcnosti a aký je úžitok z tejto viery? * 

  I. Farár, poukazuj potom na to, aké je dobré a múdre, že opomenutím 
iných mien, ktoré sa Bohu prisudzujú, sa v Apoštolskom vyznaní viery 
predkladá na uverenie toto jediné. Lebo keď Boha uznávame za všemohúceho, 
spolu s tým sa musí predpokladať, že má vedomosť o všetkých veciach a že 
všetko je podrobené jeho panstvu a vláde. Keďže však nepochybujeme o tom, 
že všetko môže byť ním učinené, potom z toho vyplýva, že nepochybujeme ani 
o ostatných jeho dokonalostiach, ktoré keby nemal, nijako by sme nemohli 
pochopiť, že je  všemohúci. Okrem toho nič neprispieva viac k utvrdeniu našej 
viery a nádeje ako to, keď si v mysli uchovávame, že Boh môže učiniť všetko. 
Lebo potom čokoľvek by prináležalo k predmetu viery, akokoľvek by to bolo 
veľké alebo úžasné a akokoľvek by to presahovalo prirodzený poriadok 
a mieru vecí, dá sa tomu ľahko a bez váhania uveriť, akonáhle myseľ 

                                                           
106 Lk. 1. 37. 
107 Num. 11. 23. 
108 Múdr. 12. 18. 
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nadobudne poznanie o všemocnosti Boha. Čím väčšie sú pravdy, ktoré Božie 
zjavenie oznamuje, tým ochotnejšie ich myseľ považuje za hodné viery. A ak 
očakávame niečo dobré, potom naša myseľ nie je nikdy odradená veľkosťou 
požadovaného úžitku, ale často sa vzchopí a utvrdí v tom, že neexistuje nič, čo 
by všemohúci Boh nemohol urobiť.   

 II. Takouto vierou by sme mali byť osobitne vybavení vtedy, keď máme 
vykonať niečo výnimočne prospešné pre nášho blížneho, alebo keď chceme 
modlitbou niečo u Boha dosiahnuť. O prvom nás poučil sám Spasiteľ, keď 
apoštolov obvinil z malej viery, hovoriac109: „Ak budete mať vieru ako 
horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto tam!« - prejde. A nič 
vám nebude nemožné“. O druhom potom sv. Jakub svedčí takto110: „Ale nech 
prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej 
vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane 
niečo od Pána“.   

 III. Okrem toho nám táto viera prináša aj mnohé iné výhody a úžitky. 
Predovšetkým nás vedie k úplnej skromnosti a pokore, lebo takto hovorí 
knieža apoštolov111: „Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou“. Tiež nás však 
napomína, aby sme sa nestrachovali tam, kde nie je strachu treba, ale aby sme 
sa báli jediného Boha, pod ktorého moc sme my, aj všetko čo je naše, 
postavení. Náš Spasiteľ s istotou hlása112: „Ukážem Vám koho sa máte báť. 
Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekelného ohňa“. 

 IV. Napokon táto viera nám prospieva k poznaniu a velebeniu 
nesmiernych dobrodení, ktoré  nám Boh preukazuje. Lebo kto má na mysli 
Boha všemohúceho, nemôže mať tak nevďačné srdce, aby často nezvolal113: 
„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Všemohúcnosť sa tu neprivlastňuje Otcovi tak, ako keby neprináležala aj 
Synovi a Duchu svätému. * 

Ale keď v tomto článku nazývame Otca všemohúcim, tak nikto nesmie 
upadnúť do bludu, aby sa domnieval, že iba jemu sa pripisuje  táto vlastnosť  
a akoby nepatrila aj Synovi a ani Duchu Svätému. Lebo keď hovoríme, že Boh 
Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý je len jeden a nie traja Bohovia, tak rovnako 
                                                           
109 Mt. 17. 19. 
110 Jak. 1. 6, 7. 
111 1 Petr. 5. 6. 
112 Lk. 12. 5. 
113 Lk. 1. 49. 
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vyznávame, že Otec, Syn a Duch Svätý je všemohúci iba ako jeden, nie však ako 
traja všemohúci. Otca nazývame všemohúcim predovšetkým preto, že je 
prameňom celého vzniku; podobne ako Synovi pripisujeme múdrosť, keďže 
On je večné Slovo Otca; a dobrotivosť pripisujeme Duchu Svätému, ktorý je 
vzájomnou láskou oboch. Tieto a podobné označenia sa podľa učenia 
katolíckej viery priraďujú všetkým trom osobám bez rozdielu.   
 

* OTÁZKA XV. 

„Stvoriteľa neba i zeme“. 

Ako a prečo Boh stvoril nebo a zem? *  

I. To, aké je potrebné, aby veriacim bolo poznanie všemohúcnosti Boha 
poskytnuté čo najskôr, je možné zistiť z toho, čo sa chystáme vysvetliť  
v súvislosti so stvorením sveta. Lebo zázraku tak veľkého diela je možné 
ľahšie uveriť, keď nebude žiadnej pochybnosti o nesmiernej moci Stvoriteľa. 
Boh zaiste neurobil svet z nejakej hmoty, ale stvoril ho z ničoho a z vlastnej 
vôle a ľúbosti. A učinil to bez toho, aby bol k tomu nejakou mocou alebo 
nevyhnutnosťou prinútený. Neexistovala ani žiadna iná príčina, ktorá by ho 
k tomuto dielu viedla, ale iba tá, aby veciam, ktoré boli ním učinené, preukázal 
svoju dobrotivosť. Lebo Božej prirodzenosti, ktorá je sama v sebe najviac 
blažená, nechýba nič, ako to hovorí Dávid114: „Povedal som Pánovi: Môj Boh si 
ty, lebo mojich dobrôt115 ti netreba“.  

II.  Tak, ako keď bol vedený svojou dobrotivosťou a učinil všetko 
čokoľvek116 chcel, podobne nenasledoval žiaden vonkajší príklad alebo model, 
keď stvoril všetky veci. Ale keďže vzor všetkých vecí sa ukrýva v Božej 
rozumnosti, tak najväčší umelec hľadiac naň sám v sebe ho akoby 
napodobňoval a stvoril na počiatku všetky veci svojou vlastnou najväčšou 
múdrosťou a neobmedzenou mocou. „On povedal a učinené sú, on prikázal 
a stvorené sú“ 117.  
 

* OTÁZKA XVI. 

Ako máme rozumieť pojmom – „neba“ a „zeme“? * 

Pojmami neba a zeme máme rozumieť všetko, čo obsahuje nebo a zem. 
Lebo okrem nebies, ktoré prorok nazval118 dielom jeho prstov, dal slnku aj 

                                                           
114 Žalm. 15. 2. 
115 V novom preklade Písma sv. je: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba“. 
116 Žalm 113. 3. 
117 Žalm. 148. 5.  
118 Žalm. 8. 4. 
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jeho jas, mesiacu a hviezdam ich krásu; a aby slúžili na znamenie času119, 
vymeral nebeským telesám istý a stály kolobeh tak, že nie je nič nad ich 
ustavičný pohyb a nič bezpečnejšie nad ich rýchlosť, čo by bolo možné 
pozorovať.  
 

* OTÁZKA XVII. 

O stvorení duchovného sveta, teda anjelov. * 

I. Okrem toho sám a z ničoho stvoril duchovný svet a nespočetných 
anjelov, aby Bohu slúžili. Tých potom obdaril a ozdobil obdivuhodným darom 
jeho milosti a moci. Lebo keď je v Písme svätom napísané, že diabol „nestál 
v pravde“120, tak je aj zrejmé, že on a aj ostatní padlí anjeli boli od počiatku 
svojho vzniku obdarení milosťou. Sv. Augustín o tom hovorí takto121: „Boh 
stvoril anjelov a obdaril ich dobrou vôľou, teda čistou láskou, ktorou sa ho 
pridŕžajú. Spolu s tým im utvoril prirodzenosť a udelil milosti. Preto musíme 
veriť, že svätí anjeli neboli nikdy bez dobrej vôle, to znamená bez lásky  
k Bohu“. 

II. Čo sa týka ich poznania, o tom podáva svedectvo Písmo sväté122: „Ale 
môj pán je taký múdry, ako je múdry Boží anjel a vie všetko, čo je na zemi“. 
Nakoniec im prisúdil aj moc ako píše Dávid123: „Všetci vy anjeli jeho: vy mocní 
v sile, ktorí vykonávate jeho slovo“. Z tohto dôvodu sa často v Písme sv. 
nazývajú mocnosťami a zástupmi Hospodinovými124. Ale akokoľvek boli 
obdarení nebeskými darmi, mnohí ktorí od Boha Otca a stvoriteľa odpadli, 
boli z najvyššieho sídla blaženosti zvrhnutí a uzavretí do najtemnejšieho 
žalára zeme. Za svoju pýchu znášajú večné tresty, o ktorých knieža apoštolov 
píše takto125: „Boh neodpustil hriešnym anjelom, ale povrazmi mrákoty 
stiahnutých do pekla dal mučiť126 a podržať na súd“. 

 

* OTÁZKA XVII. 

O stvorení zeme. 

Boh svojim slovom prikázal, aby zem založená na pevnom základe, stála 
uprostred sveta a spôsobil, že na miestach, ktoré im určil, vystúpili vrchy  
                                                           
119 Gen. 1. 14. 
120 Jn 8. 44.  
121 Boží štát 12. 9. 
122 2. Sam. 14. 20. 
123 Žalm. 102. 20. 
124 Žalm. 23. 10. 
125 2. Petr. 2. 4. 
126 V novom preklade Písma sv. je: „dal ich strážiť až do súdu“. 
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a zostúpili roviny. A aby sa prúdy vôd nerozlievali, stanovil im hranice, aby 
nezaplavili zem. Potom ju priodel a ozdobil nielen stromami, rozmanitými 
rastlinami a kvetmi, ale aj nespočetnými druhmi živočíchov, ktoré potom ako 
naplnili vody a vzduch, naplnili aj zem.  
 

* OTÁZKA XIX. 

O stvorení človeka. * 

A nakoniec z hliny zeme stvoril človeka, a uspôsobil ho podľa tela tak, že 
nie z moci samotnej prirodzenosti, ale Božím dobrodením bol nesmrteľným 
a bol bez akéhokoľvek utrpenia. Čo sa však duše týka, pripodobnil ju na obraz 
a podobu svoju; človeka obdaril slobodnou vôľou tak, že všetky svoje 
pohnútky a žiadosti sú neustále podrobované rozkazom rozumu. Potom mu 
pridal obdivuhodný dar prvotnej spravodlivosti a chcel, aby vládol  
nad ostatnými živočíchmi, o čom farári môžu jednoducho poučiť veriacich, 
keď sa oboznámia s posvätnými prvými knihami Mojžišovými.  
 

* OTÁZKA XX. 

V slovách „neba a zeme“ sú obsiahnuté všetky veci viditeľné i neviditeľné. * 

 O stvorení všetkých vecí sa má pod slovami „neba a zeme“ rozumieť 
všetko to, čo v krátkosti vyslovil prorok127: „Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet 
i jeho bohatstvo si ty založil“. Ale ešte oveľa kratšie to naznačili otcovia 
Nicejského koncilu, pridajúc tieto slová: „vecí viditeľných i neviditeľných“. 
Čokoľvek existuje vo vesmíre, čokoľvek vyznávame, že bolo stvorené Bohom, 
to všetko buď spadá pod zmysly a je zahrnuté v slove viditeľných, alebo je 
predmetom mentálneho vnímania a inteligencie a je vyjadrené slovom 
neviditeľných.  

* OTÁZKA XXI. 

Veci stvorené Božou mocou, nemôžu zotrvávať bez jeho riadenia a 
starostlivosti.* 

 Boha stvoriteľa a pôvodcu všetkých vecí však nemáme chápať tak 
a domnievať sa, že po dokončení jeho diela, by mohli stvorené veci trvalo 
existovať bez jeho nekonečnej moci. Lebo tak ako skrze Stvoriteľovu 
zvrchovanú moc, múdrosť a dobrotivosť je spôsobené, že všetky veci existujú, 
tak potom keby stvorenstvo nebolo trvale v jeho prozreteľnosti a tou istou 
mocou, ktorou bolo stvorené aj zachovávané, zmenilo by sa hneď v ničotu.  

                                                           
127 Žalm. 88. 12. 
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A Písmo to dosvedčuje:128 „Akože by aj mohlo niečo zostať, keď by si ty 
nechcel, alebo ako by to, čo by si ty nepovolal, bolo zachované?“  
 

* OTÁZKA XXII. 

Boh riadením všetkých vecí, neruší moc stvorených síl. * 

 Boh svojou prozreteľnosťou nielen všetko zachováva a riadi, ale aj 
vnútornou mocou nabáda k pohybu a konaniu toho, čo sa hýbe a čo sa deje, 
a to takým spôsobom, že hoci neprekáža pôsobeniu ich stvorených síl, 
predchádza ich, pretože jeho najskrytejšia moc sa rozlieha na všetky veci. 
A ako sa v knihe Múdrostí hovorí129: „Siaha mocne od konca do konca a riadi 
všetko ľúbezne“. Preto Apoštol, keď zvestoval Aténčanom Boha, ktorého 
zvelebovali ale nepoznali, im povedal130: „Od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo 
v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“. 
 

* OTÁZKA XXIII. 

Stvorenie vecí neprináleží pričítať iba Bohu Otcovi. * 

 Pre doplnenie prvého článku postačí, keď ešte pripomenieme to, že 
stvorenie je spoločným dielom všetkých osôb svätej a nerozdielnej Trojice. 
Lebo podľa apoštolského učenia v tomto článku vyznávame Otca Stvoriteľa 
neba a zeme; v Písme svätom potom čítame o Synovi131: „Všetko povstalo 
skrze neho“, a o Duchu Svätom132: „Duch vznášal sa nad vodami“ a inde133: 
„Slovom Pánovým sú utvrdené nebesá: a duchom jeho úst všetka ich moc“.  
 

  

                                                           
128 Múdr. 11. 25. (26.) 
129 Múdr. 8. 1. 
130 Skut. ap. 17. 27, 28. 
131 Jn 1. 3. 
132 Gen. 1. 2. 
133 Žalm. 32. (33.) 6. V novom preklade Písma sv. je: „a dychom jeho úst všetky ich voje“. 
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HLAVA III.  O druhom článku viery. „I v Ježiša Krista, 

Syna jeho jediného‚ Pána nášho“. 
 

* OTÁZKA I. 

O druhom článku viery a o úžitku z jeho vyznávania. * 

Svedectvo svätého Jána ukazuje, aký úžasný a prehojný úžitok pre 
ľudské pokolenie vychádza z vyznávania tohto článku viery:134 „Kto vyzná, že 
Ježiš je Syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu“; dosvedčuje to aj 
blahoslavenstvo, ktoré učinil Kristus kniežaťu apoštolov135: „Blahoslavený si, 
Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je  
na nebesiach“. To je zaiste najpevnejší základ našej spásy a vykúpenia. 
 

* OTÁZKA II. 

Z čoho je možné najlepšie spoznať veľkosť dobrotivosti v tomto článku. * 

 Keďže veľkosť tohto úžasného úžitku najlepšie pochopíme zo straty 
toho preblahoslaveného stavu, ktorý Boh pripravil prvým ľudom, je potrebné, 
farár, aby si sa postaral o to, aby veriaci spoznali príčinu tohto spoločného 
utrpenia a strastí. Lebo keď sa Adam odvrátil od poslušnosti voči Bohu 
a porušil príkaz136: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania 
dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, smrťou zomrieš“, 
vtedy upadol do tej najväčšej biedy, že stratil svätosť a spravodlivosť, ktorú 
dovtedy mal a boli naňho uvalené všetky ostatné strasti, ktoré obšírnejšie 
vysvetlil Tridentský koncil137. Preto poukážeme na to, že hriech a trest  
za hriech nepostihli len Adama, ale že z neho ako zo semena a pôvodcu, 
právom prešli na celé potomstvo. 
 

* OTÁZKA III. 

Nikto nemohol obnoviť ľudské pokolenie, iba Kristus. * 

 Keď teda naše pokolenie spadlo z najvyššieho stupňa svojej dôstojnosti, 
tak nebolo nijako možné ho odtiaľ pozdvihnúť a uviesť do predchádzajúceho 
stavu ľudskými alebo anjelskými silami. Preto na pomoc zo záhuby a strastí 
bolo potrebné, aby Boží Syn prijmúc na seba krehkosť nášho tela, svojou 

                                                           
134 1. Jn. 4. 15. 
135 Mt. 16. 17. 
136 Gen. 2. 16, 17. V novom preklade Písma sv. je: „istotne zomrieš“. 
137 V. zasadnutie (17. júna 1546) Decret. de peccato originali. 
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nekonečnou mocou zrušil nekonečnú váhu hriechu a svojou krvou nás znovu 
zmieril s Bohom.  
 

* OTÁZKA IV. 

Bez viery vo vykúpenie nemohol byť nikto nikdy spasený, a preto od počiatku 
sveta bolo často predpovedané o Kristovi. * 

 I. Viera a vyznanie tohto vykúpenia, ktoré Boh na počiatku oznámil, je 
a vždy bola pre spásu ľudí potrebná, lebo pri odsúdení ľudského pokolenia, 
ktoré nastalo hneď po hriechu, bola tiež ukázaná aj nádej na vykúpenie, a to 
slovami138 oznamujúcimi diablovi stratu, ktorú utrpel na základe vykúpenia 
človeka: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím 
potomstvom a jej potomstvom, ona ti rozšliape hlavu a ty jej zraníš139 pätu,“ 
To isté prisľúbenie Boh opäť potvrdil a zreteľnejšie prejavil tým ľuďom, 
ktorým chcel preukázať svoju úžasnú blahovôľu; okrem iného patriarchovi 
Abrahámovi, ktorému častejšie ohlasoval toto tajomstvo, ale presnejšie ho 
objasnil zvlášť vtedy, keď Abrahám poslúchajúc jeho príkaz, bol pripravený 
obetovať svojho jediného syna Izáka. Vtedy povedal140: „Pretože si toto urobil 
a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa 
požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd 
na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán 
svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy 
zeme preto, že si poslúchol môj hlas“. Z týchto slov jednoznačne vyplýva, že 
z rodu Abrahámovho vyjde ten, ktorý vyslobodí všetkých ľudí od krutej 
nadvlády diabla a prinesie im spásu. Aby bol Synom Božím, mal sa narodiť 
podľa tela z pokolenia Abrahámovho. Krátko po tom, aby sa zachovala 
spomienka na toto prisľúbenie, Boh obnovil tú istú zmluvu s Jakubom, 
vnukom Abrahámovým. Alebo, ako to dosvedčuje Písmo, keď Jakub videl  
vo videní rebrík stojaci na zemi a jeho vrchol siahajúci až do neba a anjelov 
Božích, ako po ňom stúpajú a zostupujú, vtedy počul aj Pána, ktorý mu 
hovoril141: „Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej 
odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako 
prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe  
a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme“. 

 II. Aj potom Boh neprestával v Abrahámovom pokolení i v mnohých 
ďalších ľuďoch vzbudzovať očakávanie Spasiteľa, tým že obnovoval  

                                                           
138 Gen. 3. 15. 
139 V novom preklade Písma sv. je: „ty číhať budeš po jej päte“. 
140 Gen. 22. 16-18. 
141 Gen. 28. 12-14. 
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spomienky na tento prísľub a po zriadení židovského štátu a náboženstva sa 
stalo toto očakávanie jeho ľudu známejším. Lebo aj nemé veci dávali rozumu 
najavo, aj ľudia predpovedali, ktoré a aké veľké dobrodenia nám má priniesť 
Spasiteľ a Vykupiteľ náš, Ježiš Kristus. Aj proroci, ktorých duch bol osvietený 
nebeským svetlom, predpovedali ľudu narodenie Syna Božieho, jeho zázračné 
skutky, ktoré učinil ako zrodený človek, jeho učenie, zvyky, správanie, smrť, 
zmŕtvychvstanie a iné jeho tajomstvá, to všetko verejne oznamovali tak, 
akoby to bolo vtedy prítomné a ak by sa zrušil rozdiel medzi minulosťou 
a budúcnosťou, nezaznamenali by sme žiaden rozdiel medzi predpoveďami 
prorokov a kázaním apoštolov; žiaden rozdiel medzi vierou starých 
patriarchov a našou vierou. Ale teraz je potrebné hovoriť o jednotlivých 
častiach tohto článku.   

* OTÁZKA V. 

O mene Ježiš, ktoré prislúcha Kristovi. * 

Ježiš je vlastné meno toho, kto je Boh i človek a označuje Spasiteľa. Toto 
meno mu bolo dané nie náhodou alebo z ľudskej vôli, ale na radu a príkaz Boží. 
Lebo anjel jeho matke Márii takto zvestoval142: „Počneš a porodíš syna a dáš 
mu meno Ježiš“. A potom Jozefovi, ktorému bola zasľúbenou pannou, nielen 
prikázal, aby týmto menom dieťa nazval, ale mu aj vysvetlil, prečo by sa tak 
malo volať, hovoriac143: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju 
manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu 
meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“. 
 

* OTÁZKA VI. 

Nestalo sa to preto, že takéto meno bolo dávané aj niektorým iným ľuďom? * 

 V Písme svätom sa mnohí nazývali týmto menom. Tak sa napr. volal 
Navov144 syn, nástupca Mojžišov, ktorý doviedol do zasľúbenej zemi ľud 
vyslobodený Mojžišom z Egypta, čo Mojžišovi nebolo dopriate. Týmto menom 
sa nazýval aj syn kňaza Josedecha145. O koľko pravdivejšie je teda volať týmto 
menom nášho Spasiteľa, ktorý dal svetlo, slobodu a spasenie nie iba jednému 
národu, ale všetkým ľuďom všetkých vekov, ľuďom utláčaným nie hladom 
alebo egyptským alebo babylonským otroctvom, ale nachádzajúcim sa v tieni 
smrti a zovretých najtvrdšími okovami hriechu a diablom; ktorý im vydobyl 
právo a dedičstvo kráľovstva nebeského a ktorý ich opäť zmieril s Bohom 

                                                           
142 Lk. 1. 31. 
143 Mt. 1. 20, 21. 
144 Exod. 17. 9; 24. 13; Num. 11. 28.; Joz. 1. 1.; 2, 1.; 2. Esdra. 8. 17. 
145 1. Ezdr. 3. 2.; 2. Ezdr. 12. 26. Agg. 1. 1.; Zach. 3. 1. 
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Otcom. V týchto menovcoch vidíme odtieň Krista Pána, prostredníctvom 
ktorého boli na ľudskú rasu vyliate spomenuté dobrodenia. Všetky ostatné 
mená, ktoré podľa proroctva mali byť z Božieho ustanovenia dané Božiemu 
Synovi, sú obsiahnuté v tomto jedinom mene Ježiš; lebo hoci tieto mená 
čiastočne naznačili spásu, ktorú nám mal poskytnúť, toto meno samotné 
zahrnulo moc a  spôsob celého ľudského spasenia.   
 

* OTÁZKA VII.  

Čo znamená meno Kristus a z akého dôvodu prislúcha Pánovi Ježišovi? * 

 I. K menu Ježiš je pridané aj meno Kristus, čo znamená Pomazaný. Toto 
meno je výrazom dôstojnosti a úradu, a to bez toho, aby bolo vlastné jednej 
osobe, ale je všeobecné pre mnohé; lebo v Starom Zákone sa kňazi a králi, 
ktorých Boh prikázal pomazať pre dôstojnosť úradu, nazývali kristami čiže 
pomazanými (Pána). Lebo kňazi neprestajnou modlitbou zverujú Bohu ľud, 
prinášajú Bohu obety a odvracajú jeho hnev od ľudstva. Králi sú poverení 
vládnuť ľudu; predovšetkým im patrí moc a autorita zákonov, im prináleží 
chrániť život nevinných a trestať vinníkov. Keďže sa ukazuje, že oba tieto 
úrady predstavujú moc a Božiu dôstojnosť na zemi, preto sa olejom 
pomazávali tí, ktorí boli vyvolení do kráľovského alebo kňazského úradu. 
Zvykom bolo pomazávať aj prorokov ako tlmočníkov a poslov nesmrteľného 
Boha, ktorí nám odhaľovali nebeské tajomstvá, predpovedali budúcnosť  
a prostredníctvom spasiteľných príkazov vyzývali k zlepšeniu mravov.  

II. Avšak, keď náš Spasiteľ Ježiš Kristus prišiel na svet, vzal na seba úlohu 
a povinnosti troch osôb: Proroka, Kňaza a Kráľa, a preto sa nazýva Kristom, 
ktorý bol pomazaným na vykonávanie týchto úradov, nie však rukou nejakého 
smrteľníka, ale mocou nebeského Otca, nie pozemskou masťou ale 
duchovným olejom, lebo v jeho najsvätejšej duši je plnosť a milosť Ducha 
Svätého i množstvo všetkých jeho darov vyliatych v takej hojnej miere, že to 
akákoľvek stvorená bytosť nemôže pochopiť. Na to jasne poukázal Prorok, 
keď hovoril k samotnému Vykupiteľovi146: „Miluješ spravodlivosť a nenávidíš 
neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich 
druhov“. To isté, avšak oveľa zreteľnejšie oznámil Izaiáš slovami147: „Duch 
Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť 
ubitým“.   

III. A tak bol Ježiš Kristus najväčším Prorokom a Učiteľom, ktorý nás 
z vôle Božej učil poznaniu a jeho učením sa poznanie nebeského Otca dostalo 
                                                           
146 Žalm. 44. (45.) 8. 
147 Iz. 61. 1. 
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celému svetu. Meno proroka prináleží najviac jemu, pretože všetci, ktorí boli 
poctení menom proroka, boli jeho učeníkmi poslanými z toho dôvodu, aby 
zvestovali tohto Proroka, ktorý mal prísť spasiť všetkých. Kristus bol aj 
Kňazom, nie síce podľa radu podľa ktorého v Starom Zákone kňazi pochádzali 
z rodu Leviho, ale podľa toho radu o ktorom prorok Dávid spieval148: „Ty si 
kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho“, čo podrobne opísal Apoštol 
v liste Židom149.   

IV. Krista však uznávame za Kráľa, nielen preto že je Boh, ale aj preto, že 
je aj človek a má účasť na našej prirodzenosti, o čom nám podal svedectvo 
anjel150: „Naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu 
nebude konca“. A toto duchovné kráľovstvo Kristovo je večné; začína sa  
na zemi a v nebi sa dokonáva. Svojej Cirkvi však s obdivuhodnou 
prozreteľnosťou preukazuje kráľovské služby. On ju riadi, on ju chráni pred 
útokmi a úkladmi nepriateľov, on predpisuje jej zákony, on udeľuje nielen 
sviatosti a spravodlivosť, ale dáva i schopnosť a silu vytrvať.   

V. V rámci tohto kráľovstva sa nachádzajú dobrí aj zlí, nakoľko sem 
patria všetci ľudia; avšak tí, ktorí vedú bezúhonný a nevinný život v súlade  
s jeho príkazmi, zakúšajú zvrchovanú dobrotu a milostivosť nášho Kráľa pred 
všetkými ostatnými. A toto kráľovstvo mu nepripadlo na základe dedičného 
alebo ľudského práva, hoci podľa svojho rodu pochádzal z najslávnejších 
kráľov, ale Kráľom bol preto, že Boh mu ako človekovi udelil takú moc, 
vznešenosť a dôstojnosť, ktorú mu ľudská prirodzenosť nemohla udeliť. 
Preto mu Boh odovzdal vládu nad celým svetom a jeho nadvláde, ktorá sa už 
začala, budú v deň súdu úplne a dokonale podriadené všetky veci. 
 

* OTÁZKA VIII. a IX. 

„Syna jeho jediného“. 

V akom zmysle máme veriť a vyznávať, že Ježiš Kristus je jediný Syn Boží. * 

I. Týmito slovami sa veriacim predkladajú na uverenie a rozjímanie 
hlbšie tajomstvá, totiž že Syn Boží je pravý Boh, rovnako ako Otec, ktorý ho  
od večnosti splodil. Okrem toho vyznávame, že je druhou osobou Najsvätejšej 
Trojice a vo všetkých veciach sa rovná Otcovi a Duchu Svätému, pretože  
v Božích osobách nesmie byť a nesmieme si ani pomyslieť, že by v nich 
existovalo niečo nerovnaké alebo nepodobné, pretože uznávame jednu 

                                                           
148 Žalm. 109. 4. 
149 Žid. 5. 6. 
150 Lk. 1. 32, 33. 
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podstatu, moc a vôľu vo všetkých. Táto pravda je zreteľne zjavená v mnohých 
pasážach Písma svätého a najjasnejšie je ohlásená vo svedectve sv. Jána151:  
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“. 

II. Avšak, keď počujeme, že Ježiš je Syn Boží, nemáme si o jeho narodení  
myslieť nič pozemské alebo smrteľné, ale máme pevne veriť a s najväčšou 
nábožnosťou mysle si ctiť toto narodenie, ktorým Otec pred celou večnosťou 
splodil Syna. Toto tajomstvo nemôžeme rozumom vystihnúť a dokonale 
pochopiť, ale mali by sme ako ohromení obdivom nad velebnosťou tohto 
tajomstva zvolať spolu s Prorokom152: „Kto pomyslí na jeho pokolenie?“  Teda 
je treba veriť to, že Syn má rovnakú prirodzenosť, rovnakú moc a múdrosť 
ako Otec, tak ako to obšírnejšie vyznávame v Nicejskom vyznaní viery a kde 
sa hovorí: „A v Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca 
pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, Boha pravého Boha 
z pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého 
bolo všetko stvorené“. 

III. Zo všetkých podobenstiev, ktoré sa uvádzajú na vysvetlenie tohto 
večného splodenia, sa nášmu mysleniu zdá byť najbližšou predstava sv. Jána, 
kde Syna nazýva Slovom. Lebo, tak ako naša myseľ poznávajúc sama seba, si 
vytvára o sebe obraz, ktorý teológovia vyjadrujú výrazom „slovo“, podobne aj 
Boh, pokiaľ môžeme porovnávať ľudské veci s Božími, sám seba poznávajúc, 
plodí večné Slovo. Je však lepšie premýšľať o tom, čo predkladá viera 
a s úprimným srdcom veriť a vyznávať, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý 
človek, ako Boh splodený od Otca pred všetkými vekmi, ako človek narodený 
v čase z Márie Panny. 

IV. A hoci uznávame jeho dvojaké narodenie, veríme, že je jedným 
Synom. On je zaiste jednou osobou, ktorej prináleží Božia a ľudská 
prirodzenosť. 

* OTÁZKA X. 

Ako je treba uvažovať o tom, či Kristus má alebo nemá bratov? * 

 Čo sa týka Božského splodenia, Kristus nemá žiadnych bratov ani 
spoludedičov, keďže on sám je Synom Otca a my153 sme potom ľudia stvorení 
a sme dielom jeho rúk. Ale keď hľadíme na jeho ľudský pôvod, on nazýva 
mnohých nielen menom bratia, ale ich aj považuje za svojich bratov, aby154 

                                                           
151 Jn. 1. 1. 
152 Iza. 53. 8. 
153 Iz. 64. 8. 
154 Žid. 2. 12. 
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spolu s ním dosiahli slávu Otcovho dedičstva. To sú tí, ktorí vierou prijali 
Krista Pána a ktorí skutkami lásky vieru prejavujú a slovami vyznávajú, 
a preto Apoštol nazýva Krista prvorodeným155 medzi mnohými bratmi. 
 

* OTÁZKA XI. 

„Pána nášho“. 

Kristus sa podľa svojej obojakej prirodzenosti nazýva našim Pánom. * 

I. Je mnoho vecí, ktoré sa v Písme svätom uvádzajú o Spasiteľovi. Z nich 
je zrejmé, že niektoré mu prislúchajú, pretože je Boh, iné pretože je človek,  
a tak z rozdielnych prirodzeností pochádzajú aj rozdielne vlastnosti. Teda 
správne hovoríme, že Kristus je všemohúci, večný, nesmrteľný, lebo to 
pochádza z jeho Božskej prirodzenosti. A správne tiež hovoríme, že trpel, 
zomrel, vstal z mŕtvych, o čom nikto nepochybuje, lebo to prináleží k ľudskej 
prirodzenosti.  

II. Ale okrem týchto výrazov existujú aj niektoré iné vlastnosti oboch 
prirodzeností, a preto ho na tomto mieste Kréda nazývame našim Pánom. Keď 
sa teda toto označenie vzťahuje na obe prirodzenosti, správne ho je treba 
vyhlasovať za nášho Pána. Lebo podobne ako Otec aj On je večný Boh  
a podobne ako Otec je aj on Pán všetkých vecí; a keďže On nie je jedným 
Bohom a Otec nie je iným Bohom, ale sú tým istým Bohom, tak On nie je jeden 
Pán a Otec nie je ďalší Pán. A keďže je človek, tak sa z mnohých príčin nazýva 
našim Pánom. Keďže On je náš Vykupiteľ, ktorý nás vyslobodil z hriechu, tak 
predovšetkým preto si právom zasluhuje byť a nazývať sa našim Pánom. 
Takto s istotou učí Apoštol156: „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až 
na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je  
nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi 
i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha 
Otca“. A po zmŕtvychvstaní sám o sebe hovorí157: „Daná mi je všetka moc  
na nebi i na zemi“.  Tiež je nazývaný Pánom, pretože v jeho jednej osobe sú 
zjednotené obidve jeho prirodzenosti, Božská a ľudská. Týmto podivuhodným 
spojením si zaslúžil, že hoci by pre nás aj nezomrel, bol ustanovený za Pána, 
a to za Pána všetkých stvorených vecí, najmä veriacich, ktorí ho poslúchajú  
a slúžia mu so všetkou horlivosťou svojich duší. 

 

                                                           
155 Rim. 8. 29. 
156 Fil. 2. 8-11. 
157 Mt. 28, 18. 
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* OTÁZKA XII. 

Kresťania, opovrhujúc kniežaťom temnôt, sa majú úplne oddať Ježišovi 
Kristovi. * 

I. Nakoniec teda farár, tak napomínaj veriaci ľud, aby vedel, že naše 
meno máme po Kristovi. Nazývame sa kresťanmi a viac ako iní ľudia si máme 
byť vedomí toho, aké veľké dobrodenia nám Kristus preukázal a nemôžeme 
ignorovať veľkosť jeho lásky, zvlášť preto, že jeho darom viery sme schopní 
porozumieť všetkým týmto veciam. Predovšetkým my, viac ako ktokoľvek iný, 
sme povinní navždy sa nášmu Vykupiteľovi a Pánovi oddať a zasvätiť sa mu 
ako jeho verní služobníci. Toto sme už vyznávali pred dverami kostola pri 
krste svätom, lebo sme prehlásili, že sa zriekame sveta i satana a že sa úplne 
oddávame Ježišovi Kristovi. 

II. Vtedy, keď sme chceli byť prijatí medzi kresťanských bojovníkov, sme 
sa svätým a slávnostným vyznaním zasľúbili nášmu Pánovi. Aké tresty si teda 
zaslúžime, keď potom čo sme vstúpili do Cirkvi a spoznali Božiu vôľu a zákon, 
keď sme vo sviatostiach prijali milosť a napriek tomu sme žili podľa vôle 
a zákonov sveta a diabla tak, ako keby sme sa pri krste svätom dali do služieb 
sveta a diabla a nie Kristovi Pánovi a Spasiteľovi nášmu? Aká duša by nebola 
roznietená ohňom lásky takéhoto Pána, náklonnosťou tak dobrotivého a tak 
milostivého Pána, ktorý hoci nás nedrží vo svojej moci a nadvláde ako otrokov 
vykúpených jeho krvou, ale nás prijíma s takou horlivou láskou, že „nás158 
nenazýva sluhami, ale jeho priateľmi a bratmi?“  Toto je určite najsprávnejší 
dôvod, hoci možno nie je zo všetkých  najväčší, prečo ho máme neustále 
uznávať za nášho Pána, uctievať a oslavovať ho. 

 

  

                                                           
158 Jn. 15. 14, 15. 
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HLAVA IV. O treťom článku viery. „Ktorý sa počal z 

Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny“. 
 

* OTÁZKA I. 

Čo predkladá k uvereniu tretí článok viery? *  

Z toho, čo bolo uvedené v predchádzajúcom článku, môžu veriaci 
pochopiť, aké preveľké a mimoriadne dobrodenie Boh preukázal ľudskému 
pokoleniu tým, že nás z neúprosnej tyranie satana priviedol k slobode. Avšak 
ak sa zamyslíme aj nad úmyslom a spôsobom, akým to Boh ráčil vykonať, 
uvidíme, že v skutočnosti nie je nič slávnostnejšie, nič vznešenejšie ako táto 
Božská štedrosť a dobročinnosť voči nám. Toto veľké tajomstvo, ktoré nám 
ako hlavný zdroj našej spásy, tak často predkladá Písmo sväté, potom farár 
začni ukazovať vysvetľovaním tohto tretieho článku a vyučuj, že jeho obsah je 
ten, aby sme verili a vyznávali, že ten istý Ježiš Kristus, náš jediný Pán, Syn 
Boží, keď si pre nás vzal na seba ľudské telo v živote Panny, nebol počatý ako 
ostatní ľudia zo semena muža, ale spôsobom, ktorý presahuje prirodzený 
poriadok prírody, to znamená mocou Ducha Svätého; takže tá istá osoba, 
zostávajúca Bohom, čím bola od večnosti, sa stala človekom, čím predtým 
nebola. To, že vyššie uvedené slová majú tento význam, je zrejmé z vyznania 
viery svätého Konštantinopolského koncilu, ktoré uvádza: „Ktorý pre nás ľudí 
a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie 
Panny a stal sa človekom“. Rovnakú pravdu vysvetlil aj sv. Jána evanjelista, 
ktorý poznanie tohto najvznešenejšieho tajomstva prijal zo srdca samotného 
Pána a Spasiteľa, hovoriac159: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha 
a to Slovo bolo Boh“; a na konci uzavrel: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo 
medzi nami“.  
 

* OTÁZKA II. 

Narodením nedošlo v Kristovi k žiadnemu pomiešaniu prirodzeností. * 

Slovo, ktoré je podstatou Božej prirodzenosti, prevzalo na seba ľudskú 
prirodzenosť takým spôsobom, že bola jedna a tá istá podstata v Božej aj 
ľudskej prirodzenosti. Čím sa stalo, že tento obdivuhodný zväzok si zachoval 
činnosti a vlastnosti oboch prirodzeností a ako povedal veľký pápež svätý 
Lev160: jeho nižšiu prirodzenosť nezmarilo oslávenie a ani vyššiu neumenšilo 
jeho vtelenie. 
                                                           
159 Jn. 1. 1, 14. 
160 Serm. 21. c. 2. 
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* OTÁZKA III. 

Skutok vtelenia nevykonal iba samotný Duch Svätý. * 

I. Ale pretože je potrebné objasniť jednotlivé slová, vyučuj teda farár, že 
keď hovoríme: „Syn Boží si vzal telo mocou Ducha Svätého“, tak tým 
nehovoríme, že tajomstvo vtelenia vykonala iba táto jedna osoba Božej 
Trojice. Lebo hoci iba Syn prijal ľudskú prirodzenosť, pôvodcami tohto 
tajomstva boli všetky osoby Božej Trojice – Otec, Syn i Duch Svätý. Je potrebné 
držať sa toho pravidla kresťanskej viery, že všetko, čo Boh koná v sebe  
a vo všetkých stvorených veciach, prináleží Trom osobám, bez toho aby jedna 
konala viac ako druhá, alebo jedna konala bez druhej. 

II. Ale to, keď jedna osoba pochádza z inej druhej, to nemôže byť 
spoločné pre všetky, lebo Syn pochádza iba od Otca a Duch Svätý pochádza  
od Otca a Syna. Čokoľvek, čo z nich však vychádza navonok, je dielom Troch 
osôb bez akéhokoľvek rozdielu a takýmto spôsobom je potrebné uvažovať  
o vtelení Syna Božieho. Ale hoci je to takto, Písmo sväté často z tých vlastností, 
ktoré sú spoločné pre všetky osoby, pripisuje jednu tej a inú zas inej Božej 
osobe. Otcovi pripisuje najvyššiu moc nad všetkými vecami, Synovi múdrosť 
a Duchu Svätému lásku. 

 

* OTÁZKA IV. 

Pri Kristovom počatí sa nedialo všetko iba nadprirodzeným spôsobom. * 

I. V tomto tajomstve veríme, že niektoré veci boli učinené 
nadprirodzenou a niektoré prirodzenou mocou. Keď veríme, že Kristovo telo 
bolo utvorené z najčistejšej krvi Panny matky, tak tým uznávame ľudskú 
prirodzenosť, pretože to, že ľudské telo sa tvorí z matkinej krvi, je vlastné 
všetkým ľuďom. 

II. Čo však presahuje prirodzený poriadok aj ľudský rozum je to, že keď 
blahoslavená Panna prisvedčila slovám anjela a povedala161: „Hľa, služobnica 
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“, tak v tom okamihu bolo stvorené 
najsvätejšie telo a s ním bola spojená rozumná duša, a tak v tom istom 
okamihu bol pravým Bohom a pravým človekom. Nikto by nemal pochybovať 
o tom, že to bolo nové a zázračné dielo Ducha Svätého, lebo podľa 
prirodzeného poriadku je racionálna duša spojená s telom až po určitom čase. 

                                                           
161 Lk. 1. 38. 
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III. K tomu potom pristupuje aj tá nanajvýš podivuhodná vec, že 
akonáhle sa spojila duša s telom, aj samotná Božská prirodzenosť sa spojila  
s telom, a tak hneď ako bolo utvorené telo a oživené dušou, spojilo sa Božstvo 
s telom a dušou. Z toho vyplýva, že v tom samom okamihu bol dokonalým 
Bohom a dokonalým človekom a že najsvätejšia Panna, ktorá v tomto 
okamihu počala Boha a človeka, sa správne nazýva vlastnou matkou Boha 
a človeka. To jej anjel zvestoval, keď povedal162: „Hľa, počneš, porodíš Syna  
a dáš mu meno Ježiš, on bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho“ 
a splnilo sa čo predpovedal prorok Izaiáš163: „Hľa, panna počne a porodí Syna“. 
Podobne aj Alžbeta, keď naplnená Duchom Svätým dostala poznanie o vtelení 
Syna Božieho, dosvedčila týmito slovami164: „Čím som si zaslúžila, že matka 
môjho Pána prichádza ku mne?“ 

IV. Ale ako sme už vyššie uviedli, že telo Kristovo bolo utvorené iba 
mocou Ducha Svätého z najčistejšej krvi nepoškvrnenej Panny, bez 
akéhokoľvek pričinenia muža, tak aj jeho duša, hneď ako bol počatý, prijala 
úplnú hojnosť Ducha Svätého a plnosť všetkých jeho darov. Ako svedčí svätý 
Ján165, Boh nedáva Ducha „Jemu podľa miery“, ako iným ľuďom, ktorí bývajú 
ozdobení svätosťou a milosťou, ale vlial do jeho duše hojnosť všetkých milostí 
v takej miere, že166 „z jeho plnosti sme my všetci dostali“. 

 

* OTÁZKA V. 

Kristus nemôže byť nazývaný adoptovaným Synom Božím. * 

Hoci Kristus mal toho ducha, ktorým svätí ľudia dosahujú adopciu  
za synov Božích, nie je možné ho nazývať adoptovaným alebo vyvoleným 
Synom Božím, lebo keď je už od prirodzenosti Synom Božím, nie je možné sa 
domnievať, že sa naňho vzťahuje milosť alebo označenie za adoptovaného 
alebo vyvoleného Syna Božieho. 
 

* OTÁZKA VI. 

Nad čím je potrebné obzvlášť uvažovať v prvej časti tohto článku? * 

Je potrebné vysvetliť podstatu predivného tajomstva počatia (Pána). 
K tomu, aby z neho mohli veriaci zbierať spasiteľné ovocie, musia mať 
predovšetkým na pamäti a premýšľať o tom, že je to Boh, kto si vzal na seba 

                                                           
162 Lk. 1. 31, 32. 
163 Iz. 7. 14. 
164 Lk. 1. 43. 
165 Jn. 3. 34. 
166 Jn. 1. 16. 
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ľudské telo a že človekom sa stal takým spôsobom, ktorý nedokážeme našou 
mysľou pochopiť a vôbec nie slovami vyjadriť. A nakoniec, že preto sa stal 
človekom, aby sme sa my ľudia znovu mohli zrodiť ako synovia Boží. 
 

* OTÁZKA VII. 

„Narodil sa z Márie Panny“. 

Čo to znamená, že Kristus sa narodil z Márie Panny? * 

I. Toto je druhá časť tohto článku. Jej vysvetľovaniu by mal farár venovať 
mimoriadnu starostlivosť, pretože veriaci majú veriť, že Pán Ježiš je nielen 
počatý mocou Ducha Svätého, ale že je aj narodený z Márie Panny. V slovách 
anjela, ktorý prvý oznámil svetu radostnú zvesť, hovoriac167: „Hľa zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“, sa odzrkadľuje s akou 
radosťou a rozkošou duše by sa malo premýšľať o tomto tajomstve našej 
viery. Potom ľahko pochopíme chválospev nebeských anjelov: „Sláva Bohu  
na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle“.  

II. Tým sa tiež začalo to veľké Božie prisľúbenie dané Abrahámovi, 
ktorému bolo povedané, že168: „V tvojom potomstve budú požehnané všetky 
národy zeme“. Mária, ktorú velebíme a ctíme ako Matku Božiu, pretože 
porodila toho, ktorý je súčasne Bohom a človekom, skutočne pochádzala 
z rodu kráľa Dávida. 
 

* OTÁZKA VIII. 

Kristus sa nenarodil bežným prirodzeným spôsobom. * 

I. Ale tak ako samotné počatie sa vymyká prirodzenému poriadku, tak aj 
pri jeho narodení nie je možné pozorovať nič, čo by nebolo Božské. Okrem 
toho nie je nič podivuhodnejšie a nad rámec našich úvah ako to, že sa narodil 
bez akéhokoľvek porušenia materského panenstva, podobne ako aj potom 
vyšiel z uzavretého a zapečateného hrobu a neskôr vstúpil do miestnosti 
k učeníkom cez zatvorené dvere. Alebo aby sme sa neodchyľovali  
od každodenných príkladov, tak podobne ako lúče slnka prenikajú cez sklo 
bez toho, aby ho zlomili alebo poškodili, tak podobne, ale vznešenejším 
spôsobom, vyšiel Ježiš Kristus z lona svojej matky bez toho, aby porušil jej 
materské panenstvo. A preto oslavujeme jej neporušené a ustavičné 
panenstvo tými najpravdivejšími chválami. 

                                                           
167 Lk. 2. 10. 14. 
168 Gen. 22. 18. 
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II. To sa však stalo mocou Ducha Svätého, ktorý pri počatí a narodení 
Syna Božieho matke tak pomáhal, že jej udelil i plodnosť a zachoval aj jej 
ustavičné panenstvo. 

 

* OTÁZKA IX. 

Kristus sa po práve nazýva druhým Adamom a Mária druhou Evou. * 

I. Apoštol niekedy nazýva Ježiša Krista „novým169 Adamom“ 
a prirovnáva ho k prvému Adamovi, lebo ako v prvom všetci ľudia zomierajú, 
tak v druhom všetci bývajú povolaní k životu a ako Adam, čo sa týka 
prirodzeného života, je otcom ľudského pokolenia, tak aj Kristus je pôvodcom 
milosti a slávy. 

II. Týmto spôsobom je možné porovnávať aj jeho matku Pannu  s Evou, 
a to tak, že prvej Eve sa druhá Eva, ktorou je Mária, podobá rovnako, ako sme 
vysvetlili, že druhý Adam teda Kristus sa podobá prvému Adamovi. Lebo Eva 
tým, že uverila hadovi, priviedla na ľudské pokolenie prekliatie a smrť, 
tak Mária tým, že uverila anjelovi, z  Božej milosti priniesla ľuďom život 
a požehnanie. Skrze Evu sme deťmi170 hnevu, skrze Máriu sme prijali Ježiša 
Krista a skrze neho sa znovu rodíme ako deti milosti. Eve bolo povedané171: 
„V bolesti budeš rodiť svoje deti“. Mária bola vyňatá z tohto zákona, pretože si 
zachovala svoju neporušenosť panenskej čistoty a porodila Ježiša, Syna 
Božieho, ako už bolo uvedené, bez akéhokoľvek pocitu bolesti. 

 

* OTÁZKA X. 

Akými obrazmi, proroctvami bolo naznačené tajomstvo Kristovho počatia 
a narodenia? * 

Keďže tajomstvá tohto podivuhodného počatia a narodenia sú tak veľké 
a početné, bolo v súlade s Božou prozreteľnosťou, aby tieto tajomstvá boli 
naznačené mnohými obrazmi a proroctvami. Preto svätí otcovia Cirkvi 
pochopili, že k týmto udalostiam sa vzťahujú mnohé veci, s ktorými sa 
stretávame v Písme svätom, najmä napr. brána svätyne, ktorú Ezechiel172 videl 
uzavretú; „Kameň utrhnutý z hory bez ľudských rúk“, ako hovorí Daniel:173 
„Ktorý sa stal veľkou horou a naplnil celú zem“, ďalej174 „Prút Árona, ktorý 
                                                           
169 1. Kor. 15. 45, 22; Rim. 5.14. 
170 Efes. 2. 3. 
171 Gen. 3. 16. 
172 Ezech. 44. 2. 
173 Dan. 2. 34. 
174 Num. 17. 8. 
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jediný vyklíčil zo všetkých prútov kniežat Izraela“; a „Ker175, ktorý uvidel 
Mojžiš horieť, bez toho, aby zhorel“. Keďže svätý evanjelista Lukáš opísal 
mnohými slovami príbeh narodenia Kristovho a farár sa ľahko môže obrátiť 
na Písmo sväté, nie je potrebné, aby sme o tejto téme hovorili viac.  
 

* OTÁZKA XI. 

Ľudu je potrebné často vysvetľovať tajomstvo vtelenia a aj aké prospešné 
je premýšľanie o ňom. * 

I. Duchovnému pastierovi prináleží snažiť sa o to, aby tieto tajomstvá, 
ktoré sú „napísané pre naše176 poučenie“, utkveli hlboko v mysliach a srdciach 
veriacich, najmä však preto, aby pripomínajúc si tak veľké dobrodenie, 
vzdávali všemožné vďaky Bohu ako pôvodcovi tohoto; ďalej aj preto, aby im 
tento vznešený a obzvlášť ušľachtilý príklad pokory predkladal ako príklad 
hodný nasledovania. Lebo čo by nám mohlo byť užitočnejšie a pre pokorenie 
pýchy a hrdosti nášho ducha vhodnejšie, ako častejšie premýšľanie o tom, ako 
sa Boh ponižuje do takej miery, že svoju slávu zdieľa s ľuďmi a berie na seba 
ľudskú nedostatočnosť a krehkosť; keď sa Boh „na ktorého177 pohrozenie“, 
ako hovorí Písmo, sa „Nebeské stĺpy chvejú a trnú“, stáva človekom a svoju 
zvrchovanú a neskonalú velebnosť podáva človeku; keď ten, ktorého Anjeli 
zbožňujú v nebi, sa narodil178 na zemi? Keď teda Boh koná pre nás takéto veci, 
potom čo by sme mali robiť my, aby sme sa mu svojou poslušnosťou zaľúbili? 
S akou ochotnou a radostnou mysľou by sme mali milovať, prijať a plniť 
všetky povinnosti pokory? Veriaci by mali tiež poznať, aké spasiteľné učenie 
nám pri svojom narodení Kristus predkladá, a to skôr ako nejaké slová začal 
vyslovovať. Narodil sa chudobný, narodil sa ako cudzinec pod strechou, ktorá 
mu nepatrila, narodil sa v opustených jasliach, narodil sa uprostred zimy. 
Takto píše svätý Lukáš179: „Kým tam boli, nadišiel čas jej pôrodu. I porodila 
svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre 
nich nebolo miesta v hostinci“. Mohol evanjelista skromnejšími slovami opísať 
celú velebnosť a slávu nebies a zeme? Nehovorí, že v hostinci nebolo miesto, 
ale že nebolo miesto pre toho, kto hovorí180: „Veď moja je zem i s tým, čo ju 
napĺňa“. Čo taktiež iný evanjelista dosvedčil hovoriac181: „Prišiel do svojho 
vlastného, a vlastní ho neprijali“. 

                                                           
175 Exod. 3. 2. 
176 Rim. 15. 4. 
177 Jób 26. 11. 
178 Žalm 96. 7. 
179 Lk. 2. 6, 7. 
180 Žalm 49. 12. 
181 Jn. 1. 11. 
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II. Nech veriaci majú tieto pravdy pred svojimi očami a nech aj rozjímajú 
o tom, že Boh sa uráčil prijať na seba poníženie a krehkosť nášho tela, aby 
vyvýšil ľudské pokolenie na najvyššiu úroveň dôstojnosti. Lebo už toto 
samotné dostatočne ukazuje vznešenú dôstojnosť a výnimočnosť, ktorou je 
človek z Božej milosti obdarený; že človekom bol ten, ktorý je pravý 
a dokonalý Boh, a tak sa môžeme hrdiť tým, že Boží Syn je kosťou našich kostí 
a telom nášho tela, privilégium, ktoré nebolo dané anjelom. „Veď182 sa neujíma 
anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva“. 

III. Okrem toho, aby nám to nebolo na škodu, je potrebné sa vystríhať 
toho, aby podobne, ako keď preňho nebolo miesto v betlehemskom hostinci, 
kde by sa bol narodil, tak aj teraz, keď sa už telesne nerodí, aby nemohol nájsť 
miesto v našich srdciach, kde by sa duchovne zrodil. Keďže si najviac želá 
a vrúcne si praje našu spásu, lebo ako On bol mocou Ducha Svätého 
nadprirodzeným poriadkom učinený a narodený ako človek, bol svätý 
a svätosť sama, tak podobne aj my sa máme „zrodiť183 nie z krvi, ani z vôle tela, 
ani z vôle muža, ale z Boha“ a potom ako nové stvorenie „v novosti184 Ducha“ 
chodiť a zachovať si tú svätosť a čistotu duše, ktorá ľuďom zrodeným duchom 
Božím najviac prináleží. Takýmto spôsobom budeme odrážať obraz svätého 
počatia a narodenia Syna Božieho, v ktoré pevnou vierou veríme a veriac  
„v tajomnú Božiu185 múdrosť, ktorá bola skrytá“, k nej vzhliadame a pred ňou 
sa pokorujeme. 

  
                                                           
182 Žid. 2. 16. 
183 Jn. 1. 13. 
184 Rim. 6. 4. 
185 1. Kor. 2. 7. 
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HLAVA V. O štvrtom článku viery. „Trpel pod 

Pontským Pilátom, ukrižovaný bol‚ umrel a bol 

pochovaný“. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo je potrebné poznať štvrtý článok a aký je jeho obsah? * 

To, prečo je potrebné poznať tento článok a ako usilovne sa má farár 
starať, aby si ho veriaci čo možno najčastejšie pripomínali, to učí apoštol186, 
ktorý dosvedčil, že: „nechce vedieť nič iné, iba Ježiša Krista,  
a to ukrižovaného“. Preto je potrebné tejto otázke venovať mimoriadnu 
pozornosť a námahu, aby bola čo najlepšie objasnená a aby veriaci boli 
pripomínaním si tak veľkého dobrodenia pohnutí a celkom sa oddali 
uvažovaniu o Božej láske a dobrotivosti k nám. V prvej časti tohto článku 
(lebo o druhej bude reč neskôr) nám viera predkladá na uverenie to, že keď 
Pontský Pilát v mene cisára Tibéria spravoval Júdsku krajinu, bol Kristus Pán 
ukrižovaný, lebo potom, ako bol zajatý, vysmievaný a rôznymi krivdami 
a mukami trýznený, bol nakoniec na kríž vyzdvihnutý. 
 

* OTÁZKA II. 

Duša Kristova trpela muky. * 

I. Nikto nesmie pochybovať o tom, že jeho ľudská duša, čo sa tohto týka, 
nebola uchránená pred mukami a utrpením, keďže na seba skutočne vzal 
ľudskú prirodzenosť, a preto je potrebné vyznávať, že i na duši pocítil 
najtrpkejšie bolesti, o čom hovorí187: „Moja duša je smutná až na smrť“.   

II. Aj keď ľudská prirodzenosť bola spojená s Božskou osobou, napriek 
tomu cítil horkosť utrpenia, ako keby toto spojenie neexistovalo. Bolo to 
preto, lebo v jednej osobe Ježiša Krista sa zachovali vlastnosti obidvoch 
prirodzeností: Božskej a ľudskej. Teda to, čo je podrobené utrpeniu a smrti, 
podrobené utrpeniu a smrti aj zostalo a zase to, čo ako vyznávame, že je 
prirodzenosťou Božou, to si svoju vlastnosť uchovalo a utrpeniu a smrti 
podrobené nebolo. 

 
 
                                                           
186 1. Kor. 2. 2. 
187 Mt. 26. 38. 
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* OTÁZKA III. 

Prečo sa vo vyznaní viery hovorí, pod akým Judským vladárom Kristus trpel? * 

To, že sa v tomto článku tak podrobne a jasne hovorí, že Ježiš Kristus 
trpel v čase, keď bol v Judei vladárom Pontský Pilát, to farár vyučuj, že je to 
preto, lebo poznanie tak veľkej a potrebnej skutočnosti môže byť pre všetkých 
istejšie vtedy, keď sa stanoví doba udalosti, čo ako čítame urobil aj apoštol 
Pavol188 a potom tiež aj preto, lebo týmito slovami sa dáva najavo, že sa 
skutočne splnila predpoveď o Spasiteľovi, keď povedal189: „Vydajú ho 
pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali“.  
 

* OTÁZKA IV. 

Nestalo sa to náhodou, že Kristus podstúpil smrť na dreve kríža? * 

  Aj to, že zomrel práve na dreve kríža, je treba prisúdiť Božiemu riadeniu, 
aby totiž z toho odkiaľ vzišla smrť, odtiaľ zasa vznikal život. Had, ktorý prvých 
rodičov premohol na dreve stromu, bol premožený Kristom na dreve kríža. 
Bolo by možné uviesť viac dôvodov, ktoré svätí Otcovia širšie rozoberajú  
a ukázať, že bolo primerané, aby náš Spasiteľ podstúpil smrť na kríži. Avšak 
postačí ak farár pripomenie veriacim, aby verili, že Spasiteľ si vyvolil ten 
spôsob smrti, ktorý sa mu zdal pre vykúpenie ľudského pokolenia 
najvhodnejší, keďže žiadna iná smrť ako táto nemohla byť potupnejšia 
a nedôstojnejšia. Lebo smrť na kríži bola vždy považovaná za najväčšiu 
potupu a ohavnosť nielen pohanmi, ale aj v Mojžišovom zákone190: „lebo je 
prekliaty od Boha ten, čo visí na dreve“.   

 

* OTÁZKA V. 

O utrpení Pána sa má ľudu častejšie rozprávať. * 

I. Farár, neopomínaj ani históriu tohto článku, ktorá je veľmi starostlivo 
vysvetlená svätými evanjelistami, aby aspoň najdôležitejšie stránky tohto 
tajomstva, ktoré sa zdajú byť najviac potrebné pre utvrdenie našej pravdy 
viery, boli veriacimi spoznané. Na tomto článku ako na akomsi základe totiž 
stojí kresťanské náboženstvo a viera, a keď je táto pravda dobre ukotvená, 
všetko ostatné je správne ustanovené. Lebo pre myseľ a chápanie človeka nič 
nepredstavuje väčšiu ťažkosť ako tajomstvo kríža, ktoré sa bezpochyby musí 

                                                           
188 1. Tim. 6. 13. 
189 Mt. 20. 19. 
190 Deut. 21. 23.; Gal. 3. 13. 
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považovať za najťažšie pochopiteľné zo všetkých vecí a je také, že len 
s veľkými ťažkosťami môžeme pochopiť skutočnosť, že naša spása závisí od 
kríža a od toho, kto bol pre nás na drevo kríža pribitý. V tomto však, ako učí 
Apoštol, môžeme obdivovať úžasnú Božiu prozreteľnosť.  

II. Lebo „keď191 svet nepoznal svojou múdrosťou v Božej múdrosti Boha, 
zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania“. Netreba sa diviť 
tomu, že proroci pred príchodom Spasiteľa a apoštoli po jeho smrti 
a zmŕtvychvstaní, sa tak veľmi snažili presvedčiť ľudí, že on je Vykupiteľom 
sveta a takto ich priviesť pod moc a poslušnosť ukrižovaného. A preto 
Hospodin, keď ľudskému rozumu nebolo nič tak vzdialené ako tajomstvo 
kríža, hneď po prvom hriechu nikdy neprestal cez obrazy a proroctvá 
prorokov naznačovať smrť svojho Syna. Aby sme o tých obrazoch niečo 
povedali, spomenieme najskôr Ábela, ktorý bol usmrtený závisťou svojho 
brata, potom Izáka určeného na obetovanie, potom baránka, ktorého Židia 
vychádzajúci z egyptskej krajiny obetovali a tiež medeného hada, ktorého 
Mojžiš vyvýšil na púšti; to všetko ako v obrazoch naznačovalo utrpenie a smrť 
Krista Pána. Čo sa potom prorokov týka, bolo veľa takých, ktorí predpovedali 
smrť Pánovu a je zrejmé, že by si to vyžadovalo viac priestoru na vysvetlenie, 
ako by to bolo možné na tomto mieste. Ale keď už pomlčíme o Dávidovi, ktorý 
všetky dôležité tajomstvá nášho vykúpenia obsiahol v žalmoch, tak Izaiášove 
proroctvá sú tak jasné a zreteľné, že môžeme o ňom povedať, že skôr 
zaznamenal minulú, ako by predpovedal budúcu udalosť.   

 
* OTÁZKA VI. 

„Zomrel a bol pochovaný“. 

Čo nám tieto slová „zomrel a bol pochovaný“ predkladajú na uverenie? * 

I. Týmito slovami, farár, vysvetľuj ako je treba veriť, že Ježiš Kristus bol 
ukrižovaný, že skutočne zomrel a že bol pochovaný. Veriacim sa to predkladá 
na uverenie nie bez príčiny, ale preto že skutočne existovali ľudia, ktorí 
popierali, že Kristus zomrel na kríži. Svätí apoštoli správne uznali za potrebné, 
aby sa týmto učením viery postavili na odpor takémuto bludu, a preto 
o pravde tohto článku nie je možné pochybovať. Lebo všetci evanjelisti sa 
zhodujú v tom, že „Ježiš vypustil ducha“. Okrem toho mohol Kristus, ako pravý 
a dokonalý človek, skutočne aj zomrieť. Človek zomiera, keď sa duša odlučuje 
od tela.  

                                                           
191 1. Kor. 1. 21. 
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II. Tým, že tvrdíme, že Ježiš zomrel, hovoríme, že jeho duša sa oddelila 
od tela a to bez toho, aby sme pripustili, že od tela by sa oddelilo aj Božstvo; 
keďže pevne veríme a vyznávame, že aj po odlúčení duše od tela bolo Božstvo 
stále spojené aj s telom v hrobe aj s dušou v predpeklí. Veď sa patrilo, aby Syn 
Boží zomrel a „aby192 smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,  
a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou“. 

 
* OTÁZKA VII. 

Kristus nepodstúpil smrť bezdôvodne a nanútene. * 

I. Ale pri Kristovi Pánovi bolo zvláštnym to, že zomrel vtedy, keď si sám 
sebe stanovil zomrieť a smrť podstúpil nie z nejakého donútenia, ale zo svojej 
dobrej vôle. A nielen smrť, ale aj miesto a čas svojej smrti si sám sebe stanovil. 
Takto píše Izaiáš193: „Obetoval sa, pretože sám chcel“. A sám Pán o sebe pred 
smrťou povedal194: „Ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho 
neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho 
vziať“. Čo sa potom času a miesta týka, tak keď Herodes robil úklady jeho 
životu, sám takto povedal195: „Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam zlých 
duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa skonám196. Ale dnes, zajtra  
a pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo 
Jeruzalema“. On teda nič bezdôvodne alebo nanútene nerobil, ale sám sa  
zo svojej vôle obetoval a idúc proti nepriateľom povedal197: „Ja som“; 
a dobrovoľne znášal všetky tie muky, ktorými ho nespravodlivo a ukrutne 
mučili. Keď rozjímame nad utrpeniami a všetkými Vykupiteľovými 
trápeniami, nie je nič silnejšie, čo by povzbudilo naše duše, ako myšlienka že 
ich znášal dobrovoľne.  

II. Lebo ak by niekto trpel všetky bolesti za nás, nie preto že by si ich 
vybral, ale jednoducho preto, že im nemohol uniknúť, to by sme zaiste 
nemohli považovať za veľké dobrodenie. Avšak ak by sa niekto dobrovoľne 
podrobil smrti iba za nás, ktorej mohol uniknúť, tak tento spôsob dobrodenia 
je skutočne tak veľký, že aj mimoriadne vďačnému človeku to odoberá všetky 
sily, aby nielen za to skutkom vzdával vďaku, ale aby to aj v srdci precítil. 

                                                           
192 Žid. 2. 10, 14, 15. 
193 Iz. 53. 7. 
194 Jn. 10. 17, 18. 
195 Lk. 13. 32, 33. 
196 V novom preklade Písma sv. je: „dokončím“. 
197 Jn. 18. 5. 
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Z tohto si môžeme vytvoriť predstavu o tom, aká preveľká a preušľachtilá je 
láska Ježiša Krista a aká Božská a nesmierna je jeho zásluha u nás.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Prečo hovoríme, že Kristus nielen trpel, ale bol aj pochovaný? * 

I. Avšak, keď vyznávame, že bol pochovaný, to sa zaiste neustanovuje 
tak, ako by to bolo samostatnou časťou tohto článku, ako by to predstavovalo 
nejakú novú ťažkosť, ktorá by nebola obsiahnutá v tom, čo sme hovorili o jeho 
smrti. Lebo keď veríme, že Kristus zomrel, môžeme tiež ľahko uveriť aj tomu, 
že bol pochovaný. Avšak toto je pridané najskôr preto, lebo najsilnejším 
argumentom o smrti človeka je dôkaz, že jeho telo bolo pochované a potom aj 
preto, aby zázrak zmŕtvychvstania bol autentickejším a jasnejším. 

II. Neveríme však, že iba telo Kristovo bolo pochované. Ale týmito 
slovami sa nám prikazuje predovšetkým veriť, že bol pochovaný Boh; 
podobne ako keď podľa pravidla katolíckej viery tiež s najpevnejšou pravdou 
hovoríme, že Boh zomrel a že Boh sa narodil z Panny. Lebo keď Božstvo 
nebolo nikdy oddelené od jeho tela, ktoré bolo položené v hrobe, tak skutočne 
vyznávame, že bol pochovaný Boh.   
 

* OTÁZKA IX. 

Čo je potrebné mať najviac na zreteli o smrti a pochovaní Pána? * 

I. O spôsobe a mieste pochovania postačí povedať to, farár, čo už 
povedali svätí evanjelisti. Je tu však potrebné uvážiť dve veci: za prvé, že 
Kristovo telo nebolo žiadnym spôsobom v hrobe porušené, o čom Prorok 
takto predpovedal198: „Nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj 
svätý videl porušenie“.  

II. Po druhé to, čo sa týka všetkých častí tohto článku viery, že totiž 
pochovanie, utrpenie a smrť Ježiša Krista, mu prislúcha ako človeku, nie však 
ako Bohu, lebo trpieť a zomrieť prislúcha len ľudskej prirodzenosti, 
akokoľvek by sa toto všetko pričítalo aj Bohu. Ako je zrejmé, to všetko sa 
primerane hovorí o tej osobe, ktorá bola dokonalým Bohom a dokonalým 
človekom. 

                                                           
198 Žalm. 15. 10. Sk. ap. 2. 27, 31. 
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* OTÁZKA X. 

Akým spôsobom sa patrí rozjímať o dobrodení Kristovho utrpenia? *  

Keď veriaci spoznajú tieto veci, mal by si farár, ďalej vysvetliť tie pravdy 
Kristovho utrpenia a smrti, ktoré im umožnia, ak už nie pochopiť, tak aspoň 
rozjímať o nesmiernosti tak úžasného tajomstva. Najskôr je však potrebné 
pochopiť, kto je ten, ktorý to všetko trpí. Zaiste žiadnymi slovami nedokážeme 
popísať alebo rozumom pochopiť jeho vznešenosť. Svätý Ján ho nazýva199: 
„Slovom, ktoré bolo u Boha“. Apoštol píše vznešenými slovami podobne200: že 
On je ten, „ktorého Boh ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj 
svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím 
mocným slovom“, teda ten „keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol  
po pravici velebnosti na výsostiach“. A aby sme to stručne zhrnuli, trpí Ježiš 
Kristus, Boh i Človek, trpí Stvoriteľ za tých, ktorých sám stvoril, trpí Pán  
za služobníkov, trpí ten skrze ktorého existujú anjeli, ľudia, nebesá i zem, ten 
„v ktorom201, skrze ktorého a od ktorého je všetko“. Preto sa nepatrí diviť 
tomu, že vtedy, keď bol takými mukami utrpenia zvieraný, sa celá budova 
sveta otriasla. Alebo ako hovorí Písmo: „Zem202 sa triasla a skaly sa pukali“  
a „nastala203 tma po celej zemi a slnko sa zatmelo“. Keď už nad Stvoriteľovým 
utrpením trúchlili veci nemé a pocitov prázdne, tak nech veriaci 
popremýšľajú o tom, akými slzami oni „ako204 živé kamene“ tejto budovy, sú 
povinní dávať najavo svoju bolesť.  
 

* OTÁZKA XI. 

Prečo sa Kristus podvolil trpieť smrťou a čo si treba myslieť o tých, ktorí 
priznávajúc sa ku kresťanstvu, hynú v hriechoch? * 

I. Teraz je však potrebné objasniť tiež príčinu utrpenia, aby sa tým 
jasnejšie ukázala veľkosť a moc lásky Božej k nám. Keď niekto hľadá príčinu, 
prečo Boží Syn podstúpil prehorké utrpenie, tak zistí, že najdôležitejšou 
príčinou, okrem dedičnej škvrny prvých rodičov, boli všetky hriechy 
a neprávosti, ktorých sa ľudia od počiatku sveta až do toho dňa dopustili a ešte 
až do konca sveta dopustia. 

                                                           
199 Jn. 1. 1. 
200 Žid. 1. 2, 3. 
201 Rim. 11. 36. 
202 Mt. 27. 51. 
203 Lk. 23. 44, 46. 
204 1. Petr. 2. 5. 
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II. Syn Boží, náš Spasiteľ, mal určite na zreteli to, aby hriechy všetkých 
vekov vykúpil, zmazal a hojne a vrchovato zadosť učinil za ne Otcovi. 
Dôstojnosť veci ešte rozmnožuje to, že Kristus trpel nielen za hriešnikov, ale 
že aj títo hriešnici boli pôvodcami a vykonávateľmi všetkých múk, ktoré 
znášal, čo nám Apoštol píšuci Židom pripomína takto205: „Myslite na toho, 
ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali  
na duchu“.  

III. A túto vinu zaiste uvaľujú na seba všetci, ktorí častejšie upadajú  
do hriechov, lebo keď naše hriechy priviedli Krista Pána k tomu, aby podstúpil 
smrť na kríži, tak určite tí, ktorí sa váľajú v hriechoch a neprávostiach „znova 
v sebe križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech“206. A zaiste sa táto 
neresť môže pokladať za ťažšiu u nás ako bola u Židov, pretože oni ako už 
svedčí apoštol207: „Keby ho boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána 
slávy“. My však vyznávame, že ho poznáme, avšak zapierajúc jeho skutky, 
vzťahujeme naňho násilnú ruku.  
 

* OTÁZKA XII. 

Kristus bol obetovaný Otcom a tiež sám sebou. *  

To, že Kristus Pán bol vydaný na smrť Otcom a tiež aj sám sebou, nám 
dosvedčuje Písmo sväté. U Izaiáša sa hovorí208: „Pre nešľachetnosť svojho 
ľudu bol vyťatý“ a trochu skôr tento prorok, keď bol naplnený Duchom Božím, 
videl Pána pokrytého ranami a neduhmi, zvolal209: „Všetci sme blúdili ako 
ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás 
všetkých“. O Synovi potom je napísané210: „Pretože položil svoju dušu  
na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo“. Ale tú istú vec vysvetlil apoštol 
vážnejšími slovami, keď chcel z druhej strany ukázať s akou dôverou by sme 
mali veriť v nekonečné milosrdenstvo a dobrotivosť Božiu, hovoriac211: „Keď 
on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním 
nedaroval všetko?“ 
 
 
 
 
                                                           
205 Žid. 12. 3, 
206 Žid. 6. 6. 
207 1. Kor. 2, 8, 
208 Iz. 53. 8. 
209 Iz. 53. 6. 
210 Iz. 53. 10. 
211 Rim. 8. 32. 
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* OTÁZKA XIII. 

Kristus skutočne cítil na tele i na duši trpkosť svojich útrap. * 

I. Teraz je potrebné, aby farár objasnil, aká veľká bola horkosť utrpenia 
Pána. Keď budeme mať na pamäti212, že „jeho pot sa stal kvapkami krvi 
stekajúcimi po zemi“ a že si v mysli predstavoval útrapy a muky, ktoré mal 
skoro potom vytrpieť, ľahko z toho každý pochopí, že nič viac sa k tejto bolesti 
pridať nemohlo. Lebo, keď už pomyslenie na nastávajúce strasti bolo tak 
trpké, ako to dal najavo krvavý pot, čo si je možné pomyslieť o samotnom 
utrpení? To, že Kristus Pán bol zvieraný ukrutnými bolesťami na tele i na duši, 
je známe. Neexistovala žiadna časť jeho tela, ktorá by nezažila najtrýznivejšie 
mučenie. Jeho ruky a nohy boli pribité klincami na kríž; jeho hlava bola 
dobodaná tŕňmi a ubitá trstinou; jeho tvár bola zohavená pľuvaním a dobitá 
údermi; celé jeho telo strýznené bičovaním. Okrem toho ľudia všetkých rodov 
a  hodností „povstali213 proti Pánovi a proti jeho pomazanému“. Pohania 
a zaiste aj Židia boli pri jeho utrpení radcami, pôvodcami a vykonávateľmi. 
Judáš ho zradil, Peter zaprel a všetci ostatní opustili. A či nemáme žialiť  
nad ukrutnosťou smrti, či nad nehoráznosťou alebo oboma, keď visel  
na samotnom kríži? Určite nemohla byť vymyslená žiadna hanebnejšia alebo 
ukrutnejšia smrť. Bol to trest obvykle vyhradený pre najväčších 
a najopovrhovanejších zločincov. Smrť, pri ktorej predlžované zomieranie 
ešte viac zhoršovalo bolesti a muky. 

II. Jeho utrpenie bolo umocnené samotnou stavbou a povahou Ježišovho 
tela, ktoré utvorené silou Ducha Svätého, bolo dokonalejšie a lepšie 
uspôsobené, ako u tiel iných ľudí, a preto bolo obdarené väčšou citlivosťou, 
a teda ťažšie znášalo všetky tieto muky. 

III. Čo sa potom týka vnútornej bolesti duše, nikto nemôže pochybovať 
o tom, že u Krista bola nesmierna. Pretože svätci, ktorí v minulosti museli 
znášať trápenie a mučenie, neboli bez útechy zhora, ktorou boli občerstvení  
a ktorá im umožňovala nielen trpezlivo znášať svoje utrpenie, ale v mnohých 
prípadoch aj povznášať sa vnútornou radosťou, ako o tom svedčí apoštol 
hovoriac214: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele 
dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ 

                                                           
212 Lk. 22, 44. 
213 Žalm. 2. 2. 
214 Kol. 1. 24. 
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a inde215: „Napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom 
súžení“. 

IV. Avšak Kristus náš Pán, nezmiernil horkosť kalicha utrpenia,  
z ktorého pil, primiešaním žiadnej sladkosti, ale dovolil, aby jeho ľudská 
prirodzenosť, ktorú na seba vzal, pocítila všetky muky, akoby bol iba 
človekom a nie aj Bohom. 
 

* OTÁZKA XIV. 

Aké výhody a úžitok dosiahlo umučenie Krista obzvlášť pre kresťanský ľud? * 

Teraz zostáva, aby farár podrobne objasnil aké výhody a prospech sme 
nadobudli z utrpenia Pána. Umučenie Pána bolo najskôr oslobodením  
od hriechu, lebo ako uvádza svätý Ján216: „Jemu, ktorý nás miluje a svojou 
krvou nás oslobodil od hriechov“ a apoštol hovorí217: „Oživil nás a odpustil 
nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti 
nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž“. Potom nás vytrhol 
spod nadvlády diabla, lebo sám Spasiteľ hovorí218: „Teraz je súd nad týmto 
svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem 
vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“. Okrem toho vyplatil trest, 
ktorý sme si za svoje hriechy zaslúžili. Ďalej nás potom zmieril s Otcom, keďže 
žiadna iná obeť prinesená Otcovi, nemohla byť prijateľnejšia a vzácnejšia, 
a tým ho pre nás učinil milostivým a nakloneným. Nakoniec tým, že zahladil 
hriechy, nám tiež otvoril prístup do neba, ktoré v dôsledku spoločného 
hriechu bolo ľudskému pokoleniu uzatvorené. A to Apoštol naznačil týmito 
slovami219: „A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze 
Ježišovu krv“. Ani v Starom Zákone nechýbal istý predobraz tohto tajomstva. 
Lebo tí, ktorým bol pred smrťou veľkňaza zakázaný návrat do ich rodnej 
krajiny, boli znamením toho, že nikto220, akokoľvek by spravodlivo a sväto žil, 
nemohol prísť do nebeskej vlasti, až kým večný veľkňaz Ježiš Kristus nezomrel 
a svojou smrťou okamžite otvoril nebo pre tých, ktorí očistení sviatosťami  
a obdarení vierou, nádejou a láskou sa stávajú účastnými na jeho utrpení. 

  

                                                           
215 2. Kor. 7. 4. 
216 Zjav. 1. 5. 
217 Kol. 2. 13, 14. 
218 Jn. 12. 31. 32.  
219 Žid. 10. 19. 
220 Num. 30. 25.  
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* OTÁZKA XV.  

Odkiaľ pre nás pochádzajú tak veľké dobrodenia? * 

I. Duchovný pastier, poukazuj na to, že všetky tieto preveľké a Božie 
dobrodenia sme dostali z umučenia Kristovho. Ono bolo úplným a celkom 
dokonalým zadosťučinením, ktoré Ježiš Kristus akýmsi podivuhodným 
spôsobom vykonal Bohu Otcovi za naše hriechy. Lebo aj cena, ktorú za nás 
zaplatil, nedosahovala a nevyrovnala sa iba našim dlhom, ale ich ďaleko 
prevyšovala. Bohu bola táto obeta najpríjemnejšia preto, že keď ju Syn na kríži 
priniesol, úplne upokojila hnev a nemilosť Otca. Apoštol to povedal 
slovami221: „Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar  
a obetu ľúbeznej vône!“  Okrem toho o vykúpení hovorí knieža apoštolov222: 
„Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, ste 
boli vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou 
Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka“ a Apoštol učí223: „Kristus 
nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou“.  

II. Ale okrem týchto nevýslovných dobrodení sme dosiahli aj to 
mimoriadne veľké dobrodenie, že v tom istom utrpení máme najkrajšie 
príklady všetkých cností. Lebo Pán, pri znášaní bolestí pre spravodlivosť ale 
aj pri podstupovaní smrti, ukázal na sebe trpezlivosť aj poníženosť, aj 
vznešenú lásku, aj tichosť, aj poslušnosť, aj najväčšiu statočnosť, a to v takej 
miere, že skutočne môžeme povedať, že náš Spasiteľ nám v tomto jedinom dni 
pri svojom utrpení, vyobrazil a znázornil na sebe samom všetky pravidlá 
života, ktoré nám po celý čas svojho kázania vyjadroval slovami. 

To je v krátkosti vyjadrenie o spasiteľnom utrpení a smrti Krista Pána. 
Kiežby sme nad týmito tajomstvami v mysli neustále rozjímali a naučili sa 
spolu s Pánom trpieť, zomierať a byť pochovaný, aby sme potom odstrániac 
akúkoľvek škvrnu hriechu a povstanúc s ním k novému životu, boli raz 
hodnými jeho milosti a zmilovania a stali sa účastnými na nebeskej sláve  
a na nebeskom kraľovaní. 

  

                                                           
221 Efez. 5. 2. 
222 1 Petr. 1. 18. 
223 Gal. 3. 13. 
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HLAVA VI. O piatom článku viery. „Zostúpil do pekiel, 

tretieho dňa vstal z mŕtvych“. 
 

* OTÁZKA I. 

Ako je treba chápať prvú časť tohoto článku? * 

I. Veľmi veľa však záleží na tom, spoznať slávu smrti a pochovania Pána 
nášho Ježiša Krista, o čom bola reč už vyššie, ale dôležitejšie je, aby veriaci ľud 
poznal aj slávne víťazstvá, ktoré Kristus dosiahol porazením diabla 
a vyprázdnením predpeklia, o čom ako aj o zmŕtvychvstaní je nám potrebné 
teraz hovoriť. Táto posledná téma by mohla byť dobre objasnená samostatne, 
my sme však po vzore svätých Otcov považovali za vhodné spojiť ju 
s výkladom o zostúpení do pekiel. 

II. Teda v prvej časti tohto článku sa nám predkladá na uverenie, že keď 
Kristus zomrel, jeho duša zostúpila do predpeklia a tam zostala dovtedy, 
pokým jeho telo odpočívalo v hrobe. Týmito slovami potom zároveň 
vyznávame, že tá istá osoba Krista bola v tom istom čase aj v predpeklí  
a odpočívala aj v hrobe. Nech nikomu nie je divné to, čo hovoríme, lebo ako 
sme už často učili, hoci Kristova duša vyšla z tela, avšak jeho Božia 
prirodzenosť sa nikdy neodlúčila ani od tela ani od duše.  

 

* OTÁZKA II. 

Čo sa má chápať pod slovom „pekiel“? * 

Podstatu celého tohto článku môže duchovný pastier veľmi objasniť, 
keď bude najskôr vysvetľovať to, čo sa na tomto mieste označuje slovom 
„pekiel“, lebo treba pripomenúť, že slovom „pekiel“ sa tu nechápe hrob, ako sa 
to niektorí nevedome až bludársky domnievali. Lebo v predchádzajúcom 
článku sme sa dozvedeli, že Kristus Pán bol pochovaný a nebol dôvod, prečo 
by apoštoli pri odovzdávaní článku viery mali opakovať to isté iným 
temnejším spôsobom. Avšak slovo „pekiel“ znamená tie skryté sídla, v ktorých 
sa zdržujú duše, ktoré nedosiahli nebeské blahoslavenstvo. V tomto zmysle 
používa toto slovo na mnohých miestach aj Písmo sväté. Lebo apoštol píše224: 
„aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí,“ 

                                                           
224 Fil. 2. 10. 
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a v Skutkoch apoštolských svätý Peter svedčí225, že Krista Pána Boh vzkriesil 
a „zbavil ho múk smrti“. 

 

* OTÁZKA III.  

Koľko je miest, kde sa po smrti zdržujú duše, čo nedosiahli blaženosť? * 

Avšak tieto sídla nie sú všetky rovnakého druhu. Určite existuje 
najhroznejší a najtemnejší žalár, kde sa neustálym a nezhasiteľným ohňom 
trápia duše zatratených spolu s nečistými duchmi, ktorý sa tiež nazýva 
večným ohňom, priepasťou a vo vlastnom zmysle slova peklom. Okrem toho 
existuje očistcový oheň, ktorým sa očisťujú duše nábožných, trpiace istý čas 
muky, aby mohli vstúpiť do večnej vlasti, do ktorej sa nič nečistého nedostane. 
A o pravde tohto učenia, ktoré ako ho dosvedčujú posvätné koncily a ako ho 
potvrdzuje svedectvo Písma a apoštolské podanie, je potrebné, aby duchovný 
pastier starostlivo a často hovoril, lebo sme sa ocitli v tých častiach, v ktorých 
ľudia neznášajú zdravé učenie. Nakoniec, tretí druh príbytku je ten,  
do ktorého boli prijaté duše pred príchodom Krista Pána a kde bez akejkoľvek 
bolesti, ale utešujúc sa blaženou nádejou na vykúpenie, požívali tento pokojný 
príbytok. (To sa inak označuje ako predpeklie). A tieto nábožné duše, ktoré  
v lone Abrahámovom očakávali Spasiteľa, oslobodil Kristus Pán, zostúpiac  
do pekiel.   

 
* OTÁZKA IV. 

Duša Kristova vstúpila do pekiel nielen mocou, ale aj skutkom. * 

Ale nie je možné sa domýšľať, že keď Kristus zostúpil do pekiel, tak sa 
tam objavila iba jeho moc a pôsobenie a nie aj jeho duša; ale je potrebné veriť, 
že samotná jeho duša zostúpila do pekiel svojou podstatou a prítomnosťou, 
o čom presvedčivo hovorí Dávidovo svedectvo226: „Nenecháš moju dušu  
v podsvetí“.   

 

* OTÁZKA V. 

Zostúpením do pekiel nie je Kristovi nijako utŕhané na dôstojnosti. * 

Avšak hoci Kristus zostúpil do pekiel, nijako mu tým neubudlo z jeho 
zvrchovanej moci, ani jeho dokonalá svätosť nebola nijako poškvrnená. Skôr 
týmto skutkom bolo preukázané to, že všetko, čo bolo predpovedané o jeho 
                                                           
225 Skut. ap. 2. 24. 
226 Žalm. 15. 10. 
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svätosti, bolo najčistejšou pravdou a že je Synom Božím, ako to už predtým 
preukázal toľkými zázrakmi. To všetko ľahko pochopíme, keď porovnáme 
všetky dôvody, prečo prišiel Kristus aj iní ľudia do týchto miest. Všetci ostatní 
tam zaiste zostúpili ako zajatci, ktorí tam boli držaní a zovretí za vinu hriechu, 
on však ako „slobodný227 medzi mŕtvymi“ a zostúpil tam ako víťaz, aby 
premohol diablov. Okrem toho všetci ostatní, ktorí zostúpili do pekiel sa sčasti 
trápili najhroznejšími mukami a sčasti aj keď nemali iný pocit bolesti, avšak 
zbavení videnia Boha a večnej slávy, ktorú očakávali, sa ocitli v neistote 
a trápení. Ale Kristus Pán zostúpil, nie aby niečo trpel, ale aby vyslobodil sväté 
a spravodlivé duše z ich bolestného zajatia a udelil im ovocie svojho umučenia. 
Teda tým, že zostúpil do pekiel, nedošlo vôbec k žiadnemu umenšeniu jeho 
dôstojnosti a moci.  

 

* OTÁZKA VI. 

Prečo chcel Kristus zostúpiť do pekiel? *   

I. Po tomto objasnení nech sa vyučuje, že Kristus Pán preto zostúpil  
do pekiel, aby odňal korisť diablom a vyslobodil svätých praotcov a iné 
nábožné duše zo zajatia, a aby ich tak priviedol so sebou do neba. Toto vykonal 
predivným spôsobom a s najväčšou slávou. Lebo zajatým hneď po jeho 
objavení sa, priniesol najjasnejšie svetlo a to naplnilo ich duše nevýslovnou 
radosťou a šťastím, a tak dosiahli vytúžené blahoslavenstvo, ktoré spočíva  
vo videní Boha. Tým bolo vyplnené to, čo prisľúbil lotrovi na kríži slovami228: 
„Dnes budeš so mnou v raji“. A o tomto vyslobodení nábožných duší dávno 
predtým prorokoval Ozeáš týmto spôsobom229: „Vyslobodím ich z moci 
podsvetia, od smrti ich vykúpim. Kde je tvoj mor, smrť, kde tvoja nákaza, 
podsvetie?“  To tiež naznačil prorok Zachariáš, hovoriac230: „I tebe pre tvoju 
krvnú zmluvu vypustím zajatcov z cisterny, v ktorej nieto vody“. To isté 
nakoniec vyjadril Apoštol týmito slovami231: „Odzbrojil kniežatstvá  
a mocnosti, smelo vyviedol ich na posmech a verejne slávil nad nimi víťazstvo 
skrze seba samého“.   

II. Avšak aby sme silu tohto tajomstva lepšie pochopili, máme sa často 
zamýšľať nad tým, že všetci nábožní ľudia, nielen tí ktorí sa narodili na svet 
po narodení Pána, ale aj tí ktorí boli pred ním po Adamovi, alebo tí ktorí  
do konca sveta ešte len budú na svete, dosiahli spásu dobrodením jeho 
                                                           
227 Žalm. 87. 6. 
228 Lk. 23. 43. 
229 Oz. 13. 14. 
230 Zach. 9. 11. 
231 Kol. 2. 15.  V novom preklade Písma sv. je: „a verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi“. 
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utrpenia. Lebo nikdy sa pre nikoho neotvorili nebeské brány, skôr ako on 
zomrel a vstal z mŕtvych, ale duše nábožných keď vykročili z tohto života, boli 
prenesené do lona Abrahámovho; alebo čo sa aj teraz stáva dušiam, ktoré sa 
majú z niečoho očistiť a kajať, tak sa očisťujú ohňom očistca. Ďalší dôvod, 
prečo Kristus Pán zostúpil do pekiel je, aby podobne ako v nebi a na zemi, aj 
tam ukázal svoju moc a vládu a dokonal, „aby232 sa na meno Ježiš zohlo každé 
koleno v nebi na zemi i v podsvetí“. Kto by teda s údivom neustrnul nad touto 
zvrchovanou Božou dobrotivosťou k ľudskému pokoleniu, ktorý nielen 
podstúpil za nás najtrpkejšiu smrť, ale ráčil preniknúť aj najhlbšie časti zeme, 
aby preňho odtiaľ vytrhol a priviedol k blahoslavenstvu predrahé duše?    

 

* OTÁZKA VII. 

Obsah druhej časti piateho článku. * 

Po tom nasleduje druhá časť článku, pre objasnenie ktorej je nutné, aby 
jej duchovný pastier venoval veľké úsilie. Dokazujú to aj slová apoštola233: 
„Pamätaj na to, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych“. A nesmie sa pochybovať o tom, 
že to čo prikazuje Timotejovi, prikazuje aj ostatným dušiam pastierov. 
Význam tohto článku je teda tento: Keď Kristus Pán v piatok o deviatej hodine 
dennej vypustil na kríži ducha a toho istého dňa večer bol pochovaný svojimi 
učeníkmi, ktorí s dovolením vladára Piláta, sňali z kríža telo Pána a v blízkej 
záhrade ho uložili do hrobu, tak na tretí deň po smrti, čo bola nedeľa, zavčas 
ráno sa opäť spojila jeho duša s telom a tak on, ktorý bol po tri dni mŕtvy sa 
zase navrátil a vzkriesil k životu, z ktorého smrťou vykročil.   

 

* OTÁZKA VIII. 

Nie cudzou mocou, ako iní ľudia, ale vlastnou mocou vstal Kristus z mŕtvych. * 

Ale slovom zmŕtvychvstanie sa nesmie chápať to, že Kristus bol 
vzkriesený, čo sa stalo mnohým iným, ale že vstal svojou vlastnou mocou 
a schopnosťou, čo bola jedinečná a výsadná vlastnosť pre neho samotného. 
Lebo prirodzenosť nepripúšťa, aby akémukoľvek človeku bolo dané vlastnou 
mocou vzkriesiť samého seba sa zo smrti k životu. Toto prináleží iba 
zvrchovanej Božej moci, ako to rozumieme zo slov Apoštolových234: „Lebo aj 
keď bol ukrižovaný v slabosti, z Božej moci žije“.  Táto Božia moc, ktorá sa 
nikdy ani v hrobe neoddelila od jeho tela, ani od jeho duše, keď zostúpila  

                                                           
232 Fil. 2. 10. 
233 2 Tim. 2. 8. 
234 2. Kor. 13. 4. 
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do pekiel, existovala v tele, pomocou ktorej sa telo mohlo znova zjednotiť 
s dušou a aj v duši, čím sa mohla opäť vrátiť do tela. Vďaka svojej vlastnej moci 
sa tak mohol vrátiť k životu a vstať z mŕtvych. A to predpovedal Dávid plný 
Ducha Svätého týmito slovami235: „Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho 
svätého ramena“. Potom aj sám Pán to potvrdil výrokom svojich Božských 
úst236: „Ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Mám moc dať ho a mám moc 
zasa si ho vziať“. Židom tiež na dôkaz pravdivosti svojho učenia povedal237: 
„Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“. Čo však oni chápali ako ten 
chrám, ktorý bol veľkolepo vystavaný z kameňov, on však, ako je dokladované 
slovami Písma na tom istom mieste, hovoril o chráme svojho tela. V Písme síce 
niekedy čítame238, že Kristus Pán bol vzkriesený Otcom, ale toto sa na neho 
odkazuje ako na človeka, podobne ako tie pasáže, ktoré hovoria, že vstal  
z vlastnej moci, sa vzťahujú k nemu ako k Bohu.    

 

* OTÁZKA IX. 

Ako sa Kristus môže volať prvorodeným medzi mŕtvymi, keď sa vie, že pred 
ním boli vzkriesení iní? * 

Aj to je pri Kristovi mimoriadne, že sám bol prvý zo všetkých poctený 
týmto Božím dobrodením zmŕtvychvstania, lebo v Písme sa nazýva 
„prvorodeným239 z mŕtvych“. A ako hovorí Apoštol240: „Ale Kristus vstal  
z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze 
človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa 
všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; 
potom, pri jeho príchode, tí čo patria Kristovi“. A tieto slová je treba chápať 
ako dokonalé zmŕtvychvstanie, vďaka ktorému sme pozdvihnutí  
k nesmrteľnému životu a už viac nepodliehame nutnosti zomrieť. V tomto 
zmŕtvychvstaní je Kristus na prvom mieste. Lebo, keď hovoríme 
o zmŕtvychvstaní, teda o návrate k životu, s ktorým je však spojená 
neodvratná nutnosť znovu zomrieť, tak potom pred Kristom boli mnohí iní 
vzkriesení z mŕtvych, všetci však boli znovu vzkriesení do života tak, že znovu 
museli zomrieť. Ale Kristus Pán, tým, že prekonal a podmanil si smrť, vstal 
z mŕtvych tak, že už nemohol viac zomrieť, čo bolo potvrdené tým 

                                                           
235 Žalm. 97. 1. 
236 Jn. 10. 17, 18. 
237 Jn. 2. 19. 
238 Skut. ap. 2. 24. , 3. 15. 
239 Kol. 1. 18.; Zjav. 1. 5. 
240 1. Kor. 15. 20-23 
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najjasnejším svedectvom241: „Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť 
nad ním už nepanuje“.  

 

* OTÁZKA X. 

Ako a prečo Kristus svoje zmŕtvychvstanie odložil na tretí deň? * 

Duchovný pastier musí vysvetliť aj slová „tretieho dňa“, ktoré sú v tomto 
článku pridané, aby sa veriaci nedomnievali, že Pán bol celé tie tri dni v hrobe. 
Lebo keď bol pochovaný v hrobe po celý jeden deň a časť predchádzajúceho 
ako aj časť nasledujúceho dňa, tak sa pravdivo hovorí, že po tri dni ležal 
v hrobe a že na tretí deň vstal z mŕtvych. A aby dokázal svoje Božstvo, nechcel 
odložiť svoje vzkriesenie až na koniec sveta a tiež, aby sme uverili, že bol 
skutočne človekom a skutočne zomrel, neožil hneď po smrti, ale až na tretí 
deň a táto doba a čas sa videla byť dostatočná na dokázanie jeho skutočnej 
smrti. 

 
* OTÁZKA XI. 

Prečo  Otcovia Konštantinopolského koncilu k tomuto článku pridali slová 
„podľa písem“ ? *  

 Otcovia prvého Konštantinopolského koncilu pridali k tomuto článku 
slová „podľa písem“, ktoré prijali od Apoštola242. Do vyznania viery ich však 
preniesli preto, lebo ten istý Apoštol učí absolútnu potrebu tajomstva 
zmŕtvychvstania, keď hovorí243: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je 
márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ a „Keď Kristus nevstal, vaša 
viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch“.  

 Preto v úžase nad pravdou tohto článku svätý Augustín, napísal takto244: 
„Nie je nič veľké uveriť, že Kristus zomrel, to veria aj pohania, Židia aj všetci 
bezbožní, že zomrel. Vierou kresťanov však je Kristovo vzkriesenie, to 
pokladáme za mimoriadnu vec, keď veríme, že on vstal z mŕtvych“. Je to preto, 
že náš Pán veľmi často hovoril so svojimi učeníkmi o svojom zmŕtvychvstaní 
a o svojom utrpení málokedy alebo nikdy nehovoril bez toho, aby sa nezmienil 
o zmŕtvychvstaní. Preto keď predpovedal245: „Vydajú ho pohanom, vysmejú, 
potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú“ na záver dodal: „ale tretieho dňa vstane 

                                                           
241 Rim. 6. 9. 
242 1. Kor. 15. 4. 
243 1. Kor. 15. 14, 17. 
244 na Žalm 120. 
245 Lk. 18. 32, 33. 
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z mŕtvych“. A keď Židia od neho žiadali, aby nejakým znamením a zázrakom 
potvrdil svoje učenie, odpovedal246: „Ale znamenie nedostane, iba ak 
znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej 
ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme“. 

Avšak, aby sme mohli lepšie pochopiť moc a zmysel tohto článku, je 
potrebné preskúmať ešte tri veci:  najskôr prečo bolo potrebné, aby Kristus 
vstal z mŕtvych, potom aký bol koniec a účel jeho vzkriesenia a napokon aké 
nám z toho plynú úžitky a výhody.  

 
* OTÁZKA XII. 

Prečo bolo potrebné, aby Kristus vstal z mŕtvych? *   

Čo sa týka prvého, preto bolo potrebné, aby Kristus vstal z mŕtvych, aby 
sa ukázala Božia spravodlivosť, lebo bolo nanajvýš správne, aby Bohom bol 
povýšený ten, ktorý bol skrze poslušnosť voči nemu ponížený a najväčšou 
potupou zneuctený. Tento dôvod uviedol Apoštol v liste Filipanom247: 
„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh 
nad všetko povýšil“. Ďalším dôvodom bolo, aby utvrdil našu vieru, ktorá je 
potrebná na ospravedlnenie človeka; pretože zmŕtvychvstanie Krista jeho 
vlastnou mocou je istotne najväčším dôkazom toho, že Kristus bol Božím 
Synom. Potom tiež, aby sa posilnila a rozhojnila naša nádej. Lebo keď Kristus 
vstal z mŕtvych, vtedy sa opierame o istú nádej, že aj my vstaneme z mŕtvych, 
čo je nevyhnutne potrebné preto, aby sa údy Cirkvi zjednotili so svojou 
Hlavou. Toto je záver, ktorý podľa všetkého vyvodzuje svätý Pavol, keď píše 
Korinťanom248 a Solúnčanom249. A knieža apoštolov sv. Peter hovorí250: „Nech 
je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom 
milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 
pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo“. A nakoniec je 
potrebné vyučovať, že vzkriesenie Pána bolo potrebné tiež preto, aby sa 
dokonalo tajomstvo našej spásy a vykúpenia. Kristus nás svojou smrťou zaiste 
vyslobodil z hriechov a svojim zmŕtvychvstaním nám vrátil privilégiá, ktoré 
sme hriechmi stratili. Preto hovorí apoštol251: „Kristus vydaný za naše hriechy 
a vzkriesený pre naše ospravedlnenie“. Aby teda nič nechýbalo k spáse 

                                                           
246 Mt. 12. 39, 40 
247 Fil. 2. 8, 9. 
248 1. Kor. 15, 12 a nasl. 
249 1 Sol. 4, 12. 
250 1 Petr. 1. 3, 4. 
251 Rim. 4. 25. 



 

~ 70 ~ 

HLAVA VI. O piatom článku viery. „Zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych“. 

ľudského pokolenia, bolo potrebné, aby keď zomrel, tak aby aj tiež vstal  
z mŕtvych.  

 

* OTÁZKA XIII. 

Aký úžitok prináša ľudstvu vzkriesenia Pána? * 

Z toho, čo bolo doteraz povedané, môžeme pochopiť, aký veľký úžitok 
veriacim prinieslo zmŕtvychvstanie Krista Pána. Vo vzkriesení istotne 
vyznávame, že Boh je nesmrteľný, plný slávy, víťaz nad smrťou a diablom a to 
sme o Ježišovi Kristovi povinní bez akéhokoľvek pochybovania veriť 
a vyznávať. Kristovo vzkriesenie nám prinieslo aj vzkriesenie tela a to nielen 
preto, že to bola účinná príčina tohto tajomstva, ale tiež preto, že všetci by sme 
mali vstať podľa Pánovho príkladu. Lebo, čo sa týka vzkriesenia tela, apoštol 
svedčí takto 252: „Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj 
zmŕtvychvstanie“. Lebo všetko, čo Boh urobil, aby uskutočnil tajomstvo nášho 
vykúpenia, ku všetkému použil ako účinný nástroj Kristovu prirodzenosť. 
A preto bolo jeho vzkriesenie nástrojom, ktorým sa uskutoční naše 
vzkriesenie. Môže sa nazývať aj vzorom, pretože zmŕtvychvstanie Krista Pána 
bolo zo všetkých najdokonalejšie. A ako sa Kristovo telo vzkriesením zmenilo 
do nesmrteľnej slávy, tak aj naše telá, ktoré boli predtým krehké a smrteľné, 
budú ozdobené a obnovené slávou a nesmrteľnosťou. Lebo ako učí Apoštol253: 
„Očakávame Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorý pretvorí naše úbohé telo, aby 
sa stalo podobným jeho oslávenému telu“. To isté možno povedať o duši 
mŕtvej v hriechu, ktorej sa tiež za vzor predkladá Kristovo vzkriesenie, ako to 
ten istý Apoštol vyjadruje slovami254: „Ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych 
Otcovou slávou, aj my žime novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali 
sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní“. 
A ďalej hovorí255: „Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, 
smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale 
keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete 
Bohu v Kristovi Ježišovi“.  

 
 
 
 
 

                                                           
252 1. Kor. 15. 21. 
253 Fil. 3, 20. 
254 Rim. 6. 4, 5. 
255 Rim. 6. 9-11. 
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* OTÁZKA XIV. 

Aké príklady si je treba zobrať z Kristovho zmŕtvychvstania? * 

Z Kristovho zmŕtvychvstania si máme vziať dva príklady: Prvý je ten, že 
zmažúc škvrny hriechu si máme zariadiť nový spôsob života, v ktorom by 
jasne zažiarila bezúhonnosť mravov, nevinnosť, svätosť, miernosť, 
spravodlivosť, dobročinnosť a pokora. Druhý je potom ten, aby sme takto 
upravení, vytrvali v tomto novom živote a aby sme sa s pomocou Božou už 
nikdy neodchýlili z cesty spravodlivosti, ktorú sme nastúpili. A slová Apoštola 
nielen poukazujú na to, že vzkriesenie Pána sa nám predkladá ako príklad 
nášho vzkriesenia, ale aj dosvedčujú, že nám dáva statočnosť znovu vstávať  
a udeľuje nám silu a odvahu vytrvať vo svätosti, spravodlivosti  
a v zachovávaní Božích prikázaní. Pretože jeho smrť nám nielen dáva príklad 
odumretia hriechom, ale tiež nám dodáva silu na to, aby sme zomreli hriechu, 
a preto aj jeho zmŕtvychvstanie nás povzbudzuje k dosiahnutiu 
spravodlivosti, aby sme mohli ďalej slúžiť Bohu v nábožnosti a svätosti,  
k životu ku ktorému sme povstali. Svojím zmŕtvychvstaním náš Pán dosiahol 
predovšetkým to, aby tí, ktorí predtým s ním zomreli hriechu a svetu, spolu  
s ním tiež povstali k novému poriadku a spôsobu života. 

 

* OTÁZKA XV. 

Z akých znamení vidíme, že niekto podľa ducha vstal s Kristom z mŕtvych? * 

To, aké znamenia tohto duchovného vzkriesenia by sme si mali najviac 
všímať, nám ukazuje Apoštol, keď hovorí256: „Ak ste teda s Kristom vstali  
z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha“.  Ukazuje nám 
to, že v pravde s Kristom vstali tí, ktorí svoj život, dôstojnosť, odpočinutie 
a bohatstvo si prajú mať tam, kde je Kristus. Keď Apoštol dodáva257: „Myslite 
na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“, tak nám dáva ďalšie znamenie, 
pomocou ktorého môžeme zistiť, či sme skutočne vstali s Kristom. Ako chuť 
do jedla býva znakom zdravia alebo telesnej choroby a ako keď má niekto 
zaľúbenie v čomkoľvek258 „čo je pravé, poctivé, spravodlivé, sväté“ a zakúša 
pritom vnútorným duchovným zmyslom sladkosť nebeských vecí, tak to môže 
byť najväčším dôkazom toho, že ten kto je takto vybavený, ten vstal z mŕtvych 
spolu s Ježišom Kristom k novému a duchovnému životu.   

                                                           
256 Kol. 3. 1. 
257 Kol. 3. 2. 
258 Fil. 4. 8. 
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sedí po pravici Boha Otca všemohúceho“. 
 

* OTÁZKA I. 

Vznešenosť tohoto článku a zmysel jeho prvej časti. *  

Prorok Dávid, naplnený Duchom Svätým, uvažujúc o blahoslavenom  
a slávnom Nanebovstúpení nášho Pána, nabáda všetkých ľudí, aby s najväčšou 
radosťou a veselosťou slávili toto víťazstvo a pritom volali259: „Tlieskajte 
rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným, za jasotu vystupuje 
Boh“. Z toho duchovný pastier pochopí, že toto tajomstvo je potrebné 
vysvetľovať s najväčšou usilovnosťou a že je mu potrebné venovať osobitnú 
starostlivosť, aby to veriaci prijali nielen svojou vierou a mysľou, ale pokiaľ je 
to s pomocou Božou možné, aby sa ho snažili vyjadrovať aj svojimi skutkami 
a životom. Pokiaľ teda ide o výklad tohto šiesteho článku, ktorý sa v prvom 
rade odvoláva na toto Božské tajomstvo, začneme prvou časťou a poukážeme 
na jeho význam a zmysel. To znamená, že veriaci musia bez váhania veriť, že 
keď Ježiš Kristus dokonale zavŕšil tajomstvo vykúpenia, tak vystúpil do neba 
ako človek s telom a dušou. Lebo keďže je Boh, nikdy sa z neba nevzdialil  
a svojim Božstvom naplňuje všetky miesta.    

 

* OTÁZKA II. 

Kristus vstúpil do neba nielen mocou Božstva, ale aj mocou človečenstva. * 

Vyučuj tiež, že vstúpil svojou vlastnou silou a že nebol vyzdvihnutý 
cudzou silou ako Eliáš260, ktorý „vstúpil do neba na ohnivom voze“, alebo ako 
prorok Habakuk261 alebo diakon Filip262, ktorí Božou mocou boli vzduchom 
nesení a preleteli vzdialenými krajinami. Ale do neba vstúpil nielen ako Boh 
všemohúcou Božou mocou, ale aj ako človek na základe moci, ktorú mal. Aj 
keď samotná ľudská sila na dosiahnutie tohto cieľa nestačila, avšak moc, 
ktorou bola obdarená blahoslavená Kristova duša, bola schopná pohybovať 
telom a jeho teraz už oslávené telo ľahko poslúchalo príkaz duše, ktorá ním 
hýbala. Preto veríme, že Kristus vstúpil do neba ako Boh a človek svojou 
vlastnou mocou.   

                                                           
259 Žalm 46. 2, 6. 
260 4. Král. 2. 11. 
261 Dan. 14. 35. 
262 Sk. ap. 8. 39. 
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* OTÁZKA III. 

V akom zmysle sa hovorí v druhej časti článku, že Kristus sedí po pravici 
Božej? *  

V druhej časti článku sa hovorí: „Sedí po pravici Boha Otca“. Na tomto 
mieste je možné pozorovať obrazný spôsob vyjadrovania alebo prenesený 
zmysel slova, ktoré sa často nachádzajú v Písme svätom, keď pre lepšie 
pochopenie pripisujeme Bohu ľudské náklonnosti a údy, hoci tým, že je čistý 
duch, tak si o ňom nemôžeme myslieť nič telesné. Ale preto, že tu na zemi 
ľudia považujú, že tomu človeku sa preukazuje väčšia česť, ktorý je postavený 
po pravej strane, tak to isté prenášame aj na nebeské veci a tak keď 
vyznávame, že sa nachádza po pravici Otca, chceme tým vyjadriť Kristovu 
slávu, ktorú dosiahol ako človek nad všetkými inými stvoreniami. Sedieť, však 
na tomto mieste neznamená postoj alebo spôsob držania tela, ale vyobrazuje 
pevné a stále vlastnenie a používanie najväčšej kráľovskej moci a slávy, ktorú 
prijal od Otca, o čom hovorí Apoštol263: „Keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi 
posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo  
a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj  
v budúcom. Všetko mu položil pod nohy“. A z týchto slov vysvitá, že táto sláva 
je tak zvláštna a  vlastná Pánovi Ježišovi, že sa nemôže vzťahovať na žiadnu 
inú stvorenú bytosť. Lebo ten istý Apoštol na inom mieste hovorí264: „A kedy 
ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici?“  

 

* OTÁZKA IV. 

Prečo sa má ľudu častejšie hovoriť o Nanebovstúpení Pána? * 

Obsah tohto článku viery širšie vysvetlí duchovný pastier, keď bude 
rozprávať príbeh Nanebovstúpenia Pána tak, ako ho obdivuhodným 
spôsobom opisuje svätý Lukáš evanjelista v Skutkoch apoštolských. Pri tomto 
vysvetľovaní je vhodné mať najskôr na zreteli to, že všetky ostatné tajomstvá 
sa vzťahujú k nanebovstúpeniu ako k svojmu koncu a cieľu a že v ňom 
nachádzajú svoje naplnenie a uskutočnenie. Lebo ako z vtelenia Pána 
vychádzajú všetky tajomstvá nášho náboženstva, tak sa jeho pozemské 
putovanie uzatvára nanebovstúpením. Okrem toho iné články viery, ktoré sa 
vzťahujú na Krista Pána, nám ukazujú jeho najväčšie poníženie a potupenie. 
Nič pokornejšieho alebo ponižujúcejšieho si nemožno ani predstaviť, ako to 
že Syn Boží na seba vzal slabú ľudskú prirodzenosť a krehkosť a že trpel  

                                                           
263 Efez. 1. 20-22. 
264 Žid. 1, 13. 
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a zomrel za nás. Ale keď v predchádzajúcom článku vyznávame, že vstal 
z mŕtvych a následne, že vstúpil do neba a sedí po pravici Boha Otca, tak nie je 
možné uviesť nič vznešenejšie alebo obdivuhodnejšie, čím by sa jeho 
zvrchovaná sláva a Božia velebnosť mohla jasnejšie vyjadriť.    

 
* OTÁZKA V. 

Prečo Kristus vstúpil do neba a nezaložil radšej svoje kráľovstvo na zemi? * 

I. Teraz, po objasnení týchto vecí, je potrebné starostlivo vyučovať, 
prečo Kristus Pán vstúpil do neba. Najskôr vstúpil preto, že pre jeho telo, ktoré 
bolo pri vzkriesení obdarené slávou nesmrteľnosti, sa nepatrilo mať  
za príbytok nejaké pozemské a tmavé miesto, ale prislúchalo mu 
najvznešenejšie a najskvelejšie sídlo v nebesiach, a to nielen preto, aby sa ujal 
trónu tejto slávy a panstva, ktorý si svojou krvou vymohol, ale aby sa staral 
o tie veci, ktoré patria k našej spáse. Potom tiež aj preto, aby skutkom dokázal, 
že „jeho kráľovstvo265 nie je z tohto sveta“, pretože kráľovstvá tohto sveta sú 
dočasné a pominuteľné a sú založené na veľkom hmotnom bohatstve a moci.   

II. Kristovo kráľovstvo však nie je pozemské, aké očakávali Židia, ale 
duchovné a večné. Sám, keď zriadil svoje sídlo v nebesiach, ukázal že jeho moc 
a bohatstvo sú duchovné. V jeho kráľovstve musíme považovať za bohatých 
a väčších tých, ktorí usilovne hľadajú veci Božie. Lebo aj svätý Jakub svedčí266, 
že Boh si: „Vyvolil tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere  
a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú“. Ale náš Pán chcel 
svojim nanebovstúpením dosiahnuť aj to, aby sme ho aj my takto v mysli  
a v srdci nasledovali. Lebo ako nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 
odkázal príklad umierania a opätovného povstania v duchu, tak aj 
nanebovstúpením nás učí a povzbudzuje k tomu, že hoci žijeme na zemi, mali 
by sme sa pozdvihnúť v túžbe po nebi, vyznávajúc, že na Zemi sme pútnici267 
a hostia, ktorí hľadajú pravú vlasť a že sme spoluobčania268 so svätými  
a patríme do Božej rodiny, pretože ako hovorí ten istý Apoštol269: „Veď naša 
vlasť je v nebi“. 

 
 
 

                                                           
265 Jn. 18. 36. 
266 Jak. 2. 5. 
267 Žid. 11. 13. 
268 Efez. 2. 19. 
269 Filip. 3. 20. 
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* OTÁZKA VI. 

Aké dobrodenia vyplývajú pre ľudí z Nanebovstúpenia Kristovho? * 

I. Avšak silu a hojnosť nevýslovných dobrodení, ktoré na nás Božia 
dobrotivosť vylieva, predpovedal, ako o tom hovorí Apoštol270, už dávno 
predtým prorok Dávid týmito slovami271: „Do výšav si vystúpil, so sebou si vzal 
zajatcov, ľudí si prijal do daru“. Lebo desiateho dňa poslal Ducha Svätého, 
ktorého mocou a hojnosťou naplnil všetkých prítomných veriacich a v pravde 
vtedy splnil veľkolepé slová prisľúbenia272: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. 
Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám“. 

II. Podľa výroku Apoštola273 vstúpil do neba aj preto: „Aby sa teraz 
ukázal pred Božou tvárou za nás“ a stal sa pre nás zástancom u Otca. Svätý Ján 
hovorí274: „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto 
zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou 
obetou za naše hriechy“. 

III. A určite neexistuje nič, z čoho by mali mať veriaci väčšiu radosť 
a šťastie na duši, ako pomyslenie na to, že Ježiš Kristus je ustanovený za nášho 
ochrancu a orodovníka za našu spásu, lebo jeho milosť a autorita pred večným 
Otcom je najvyššia. A nakoniec „Pripravil nám miesto“ ako to prisľúbil275  
a v mene nás všetkých sa Ježiš Kristus sám ako naša hlava, zaviazal  
k vlastníctvu nebeskej slávy. Lebo odchádzajúc do neba, otvoril nám brány, 
ktoré boli Adamovým hriechom zatvorené a prerazil nám cestu, po ktorej 
môžeme prísť do nebeskej blaženosti, ako to sám predpovedal svojim 
učeníkom pri večeri. Aby to potvrdil jasným skutkom, voviedol so sebou  
do príbytkov večnej blaženosti nábožné duše, ktoré vyslobodil z predpeklia.  

 

* OTÁZKA VII. 

Výhody, ktoré nám Kristus svojim nanebovstúpením zaistil. * 

I. Po tejto obdivuhodnej hojnosti nebeských dobrodení nasledoval tento 
spasiteľný rad výhod: po prvé bola dovŕšená zásluha našej viery, lebo viera 
v tieto veci sa týka toho, čo nespadá pod zmysly a čo je povýšené nad ľudský 
rozum a poznanie. Keby teda Pán od nás neodišiel, zásluha našej viery by bola 

                                                           
270 Efez. 4. 8. 
271 Žalm 67. 19. 
272 Jn. 16. 7. 
273 Žid 9. 24. 
274 1. Jn. 2, 1. 
275 Jn. 14. 2. 
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zmenšená, lebo Kristom Pánom sú za blahoslavených vyhlásení tí276: „ktorí 
nevideli a uverili“. 

II. Okrem toho Kristovo nanebovstúpenie má v sebe veľký význam  
pre utvrdenie nádeje v našich srdciach. Lebo veriac, že Kristus vstúpil do neba 
ako človek a po pravici Boha Otca umiestnil ľudskú prirodzenosť, tak tým 
v sebe prechovávame veľkú nádej, že aj my tým, že sme jeho údmi, sa tam 
dostaneme a tam s ním ako s našou Hlavou budeme spojení. A to nám 
dosvedčil aj Pán týmito slovami277: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, 
boli so mnou tam, kde som ja“. 

III. Potom sme tiež dostali to veľké dobrodenie, že nasmeroval našu 
lásku k nebu a roznietil ju Duchom Svätým, pretože sa v pravde hovorí278, že 
tam kde je naše srdce, je aj náš poklad.  

 

* OTÁZKA VIII.  

Nebolo by bývalo pre nás užitočnejšie, keby Kristus prebýval na zemi? * 

A skutočne, keby bol Kristus Pán stále na zemi, celé naše myslenie by 
bolo obrátené a upnuté na jeho ľudskú prirodzenosť a konanie a hľadeli by 
sme na neho len ako na človeka, ktorý nás obdaril tak veľkým dobrodením 
a milovali by sme ho iba akousi pozemskou náklonnosťou. Svojím 
nanebovstúpením však učinil našu lásku duchovnou a spôsobil, že spomínajúc 
si na neho teraz neprítomného, ctíme ho a milujeme ho ako Boha. Toto vidíme 
jednak na príklade apoštolov, ktorí pokiaľ s nimi bol Pán fyzicky prítomný, tak 
sa zdalo, že ho nejakým spôsobom súdia v ľudskom svetle. Čiastočne to vidíme 
aj z týchto slov samotného nášho Pána279: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel“. 
Lebo nedokonalá láska, ktorou prítomného Ježiša Krista milovali, sa mala 
zdokonaliť Božou láskou, a to budúcim Duchom Svätým, k čomu hneď dodal: 
„Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde“. 

 

OTÁZKA IX. 

Cirkev sa po Nanebovstúpení Pána veľmi rozšírila. * 

K tomu sa pridáva aj to, že svojim nanebovstúpením tu na zemi rozšíril 
svoj dom t. j. Cirkev, ktorá mala byť spravovaná mocou a riadením Ducha 

                                                           
276 Jn. 20, 29. 
277 Jn. 17. 24. 
278 Mt. 6. 21. 
279 Jn. 16. 7. 
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Svätého. Za pastiera a najvyššieho správcu celej Cirkvi medzi ľuďmi ustanovil 
Petra – knieža apoštolov. A potom „ustanovil280 niektorých za apoštolov, 
niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a ďalších za pastierov 
a učiteľov“, a takto sediac po pravici Božej, neustále darúva rôznym ľuďom 
rôzne dary. Lebo ako hovorí apoštol281: „Každý z nás dostal milosť podľa 
miery, akou nás obdaroval Kristus“. 

A nakoniec to, čo sme predtým o tajomstve smrti a vzkriesenia Pána 
povedali, to isté si majú veriaci myslieť aj o nanebovstúpení. Lebo aj keď 
vďačíme za naše vykúpenie a spasenie Kristovmu utrpeniu, ktorého zásluhou 
otvoril spravodlivým prístup do neba, avšak jeho nanebovstúpenie je nám 
nielen predložené ako vzor, ktorým sa máme naučiť pozerať hore a v duchu 
vstupovať do neba, ale nám udelil aj Božiu pomoc, ktorá nám to umožňuje 
uskutočniť. 

  

                                                           
280 Efez. 4. 11. 
281 Efez. 4. 7. 
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HLAVA VIII. O siedmom článku viery. „Odtiaľ príde 

súdiť živých aj mŕtvych“. 
 

 

* OTÁZKA I. 

Trojaké dobrodenie Kristovo voči svojej Cirkvi a obsah siedmeho článku. * 

Existuje trojaký vznešený úrad a pôsobenie nášho Pána Ježiša Krista  
na oslávenie a osvietenie svojej Cirkvi: úrad vykúpenia, úrad ochrany a úrad 
súdu. Keďže z predchádzajúcich článkov je zrejmé, že svojim utrpením 
a smrťou vykúpil ľudské pokolenie a tiež, že vystúpením do neba prevzal našu 
trvalú obhajobu a ochranu, tak z toho vyplýva, že v tomto článku sa má jednať 
o jeho súde. Zmysel tohto článku spočíva aj v tom, že v ten posledný dôležitý 
deň bude Kristus Pán súdiť celé ľudské pokolenie. 

 

* OTÁZKA II. 

Dvojaký Kristov príchod. * 

Písmo sväté podáva svedectvo o dvojakom príchode Syna Božieho: 
o prvom, keď pre našu spásu si vzal ľudské telo a v živote Panny sa stal 
človekom. O druhom, keď na konci sveta príde súdiť všetkých ľudí. Tento 
príchod sa v Písme svätom nazýva dňom Pána, o ktorom Apoštol hovorí282: 
„Pánov deň príde ako zlodej v noci“ a Spasiteľ hovorí283: „O tom dni a hodine 
nevie nikto“. Ale o poslednom súde postačí výpoveď Apoštolova284: „Veď sa 
všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal 
odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“. Duchovný pastier 
nájde na mnohých miestach Písma svätého veľa svedectiev nielen  
na potvrdenie tejto pravdy, ale aj na jej živé objasnenie veriacim. A keď  
od počiatku sveta, všetci vzhliadali na ten deň Pána, kedy si vzal na seba 
ľudské telo, ako na základ svojej nádeje na vyslobodenie, tak aj po smrti  
a Nanebovstúpení Božieho Syna, by sme mali urobiť ten druhý deň Pána, 
predmetom našich najdôležitejších túžob „očakávajúc blahoslavenú nádej  
a príchod slávy veľkého Boha“285.  

 

                                                           
282 1. Sol. 5. 2. 
283 Mt. 24. 36. 
284 2. Kor. 5. 10. 
285 Tit. 2. 13. 
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* OTÁZKA III. 

Koľkokrát musí každý človek stáť na súde pred sudcom Kristom? *  

Ale na vysvetlenie toho, koľkokrát sa človek ocitne pred tvárou Pána 
a bude musieť skladať osobitný odpočet zo svojich myšlienok, skutkov a rečí 
a ihneď sa podrobiť sudcovmu výroku, by duchovní pastieri mali mať  
na zreteli dve situácie. Prvou je, keď každý z nás odchádza z tohto života, lebo 
vtedy sa okamžite postaví pred súdnu stolicu Božiu, kde sa uskutoční 
najspravodlivejšie vyšetrovanie všetkého, čo kedykoľvek človek urobil, 
povedal alebo si myslel. Tento súd sa nazýva osobným súdom. Druhou je ten 
čas, keď jedného dňa a na jednom mieste budú všetci ľudia spolu stáť pred 
súdnou stolicou Kristovou, aby pred všetkými ľuďmi všetkých vekov mohol 
každý spoznať to, čo o ňom bolo spoznané a rozhodnuté. Toto vyhlásenie 
rozsudku bude pre bezbožníkov a hriešnikov nie zanedbateľnou časťou múk 
a trestov. Na druhej strane nábožní a spravodliví budú mať veľkú odmenu 
a pôžitok z toho, keď vyjde najavo, akým bol každý človek v tomto živote. 
Tento súd sa nazýva všeobecným.  
 

* OTÁZKA IV. 

Prečo je potrebné mať okrem osobného súdu aj všeobecný súd? * 

Tu je potrebné ukázať, aký bol dôvod, prečo sa okrem osobného súdu 
nad jednotlivcami bude konať aj druhý súd nad všetkými ľuďmi. Tí, ktorí 
odchádzajú z tohto života, niekedy za sebou zanechávajú deti, nasledovníkov, 
stúpencov a iné osoby, ktorí potom konajú podľa ich príkladov, skutkov a rečí 
– teda skutočností, ktorými sa odmeny a tresty zomrelých nevyhnutne 
zväčšujú. A keďže dobrý alebo zlý vplyv takéhoto príkladu, sa dotýka 
mnohých a neskončí skôr ako nastane posledný deň sveta, je spravodlivé, aby 
o celom tomto charaktere dobrých alebo zlých skutkov a rečí bolo vykonané 
dokonalé vyšetrovanie, čo sa nemôže stať inak ako na všeobecnom súde, ktorý 
sa uskutoční nad všetkými ľuďmi. K tomu pristupuje aj to, že nábožným sa 
často utrháva na ich dobrej povesti a bezbožní sa často predstavujú 
vychvaľovaním ich bezúhonnosti. Preto si povaha Božej spravodlivosti 
vyžaduje, aby pred verejným zhromaždením všetkých ľudí a pred súdom, 
nábožní znovu nadobudli počestnosť, ktorá im bola ľuďmi odňatá. Keďže 
spravodliví aj bezbožní všetky dobré a zlé skutky, ktoré v živote vykonali, 
vykonali svojimi telami, z toho vyplýva, že tieto činy sa vzťahujú tiež na ich 
telá, ktoré boli nástrojom samotných skutkov. Preto bolo obzvlášť primerané, 
aby telá dostali zaslúženú odmenu večnej slávy alebo večných trestov spolu 
s dušami. To sa však nedá dosiahnuť bez vzkriesenia všetkých ľudí, ani  
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bez všeobecného súdu. Konečne je potrebné ukázať, že v ľudskom šťastí 
a nešťastí, ktoré sa prihodia často dobrým aj zlým, sa nič nedeje a neriadi  
bez nekonečnej múdrosti a spravodlivosti Božej. Je teda potrebné nielen to, 
aby odmeny dobrým a tresty zlým boli na onom svete stanovené a verejným 
a všeobecným súdom vyhlásené, ale aby boli takto pre všetkých zreteľnejšie 
a aby súčasne všetci vzdávali Bohu chválu za jeho spravodlivosť 
a prozreteľnosť. A podobne aby bol aj odčinený neoprávnený nárek, ktorému 
dokonca aj samotní svätí ako krehkí ľudia podliehali, keď videli 
nešľachetných oplývajúcich statkami a dôstojnosťou. Lebo prorok hovorí286: 
„No mne sa temer nohy podlomili, takmer som sa zapotácal. Lebo som žiarlil 
na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici“. A trochu 
ďalej287: „Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo. Nuž 
povedal som si: „Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval a v nevinnosti som 
si ruky umýval; šľahaný som deň čo deň a trestaný už od rána“. A taký nárek 
bol u mnohých častým. Preto bolo nevyhnutne potrebné, aby bol vykonaný 
všeobecný súd, aby snáď niekto nepovedal, že Boh288 prechádzajúc sa 
končinami neba, si nevšíma pozemské veci. Táto pravda je preto stanovená 
ako jeden z dvanástich článkov kresťanskej viery, lebo ak by niekto začal  
v mysli pochybovať o Božej prozreteľnosti a spravodlivosti, tak spôsobom 
tohto učenia bude táto pravda v ňom utvrdená. Okrem toho bolo potrebné, 
aby predstavou súdu boli nábožní posilnení a bezbožní zastrašení a aby dobrí, 
poznajúc Božiu spravodlivosť, od neho neodstupovali a tí druhí zo strachu 
a očakávania večného trestu sa od zlého odvracali a boli privedení k Bohu. 
Preto, keď hovoríme o poslednom dni, náš Pán a Spasiteľ vyhlásil, že jedného 
dňa sa uskutoční všeobecný súd a opísal znamenia tohto nadchádzajúceho 
času, aby sme ich rozpoznaním vedeli, že koniec sveta je blízko. A potom 
vystupujúc do neba poslal anjelov, aby potešili apoštolov trúchliacich nad jeho 
odchodom, týmito slovami289: „Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, 
príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať“.   

 

* OTÁZKA V. 

Kristovi je daná moc súdiť ľudské pokolenie podľa oboch jeho prirodzeností. *  

 Písmo sväté uvádza, že Kristovi Pánovi je tento súd zverený nielen ako 
Bohu ale aj ako človeku. Akokoľvek moc súdiť je spoločná pre všetky osoby 
Svätej Trojice, tak ju prisudzujeme Synovi, hovoriac, že jemu prislúcha aj 

                                                           
286 Žalm 72. 2, 3. 
287 Žalm 72. 12-14. 
288 Job. 22. 14. 
289 Sk. ap. 1. 11. 



 

~ 81 ~ 

HLAVA VIII. O siedmom článku viery. „Odtiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych“. 

múdrosť. To, že bude súdiť svet ako človek sa potvrdzuje svedectvom Pána, 
ktorý hovorí290: „Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal 
život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka“.    

 

* OTÁZKA VI.  

Prečo sa tento súd nepripisuje rovnako aj Otcovi alebo Duchu Svätému? * 

Je potrebné vyučovať, že predovšetkým Kristus Pán bude vykonávať 
tento súd, lebo keď bude vynášať súd nad ľuďmi, aby sudcu videli telesnými 
očami a ušami počuli vynesený výrok, a tak celý tento súd zaznamenali 
svojimi zmyslami. A okrem toho je veľmi spravodlivé, aby taký človek, ktorý 
bol najnespravodlivejšími ľudskými výrokmi odsúdený, aby ho všetci títo 
druhýkrát uvideli ako sudcu všetkých. Keď knieža apoštolov v Kornéliovom 
dome vysvetlil najdôležitejšie články kresťanského náboženstva, povedal že 
Kristus bol Židmi pribitý na drevo kríža a usmrtený, ale že na tretí deň bol 
vzkriesený k životu, tak následne dodal291: „A prikázal nám, aby sme ľudu 
hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych“. 

 

* OTÁZKA VII. 

Podľa akých znamení sa spozná, že nastáva posledný súd? * 

 Písmo sväté udáva, že súdu budú predchádzať tieto tri hlavné znamenia: 
hlásanie evanjelia po celom svete, odpad od Cirkvi a antikrist. Pán s istotou 
hovorí292: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete  
na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ a Apoštol nás 
napomína, aby sme sa nikým nedali zviesť, akoby už nastal deň Pána293: „lebo 
súd nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn 
zatratenia“.        

 

* OTÁZKA VIII. 

Ako sa bude konať súd a akým spôsobom bude učinený výrok o všetkých? * 

 I. To, akú bude mať súd podobu a ako sa bude konať, môžu duchovní 
pastieri spoznať z proroctiev Danielových, ďalej z učenia svätých evanjelií 

                                                           
290 Jn. 5. 26, 27. 
291 Sk. ap. 10. 42. 
292 Mt. 24. 14. 
293 2. Sol. 2. 2, 3. 
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a z učenia Apoštolovho. Okrem toho je potrebné na tomto mieste 
podrobnejšie rozobrať výrok, ktorý má byť sudcom vynesený. 

II. Kristus, náš Spasiteľ, hľadiac na nábožných stojacich po jeho pravici, 
určite s radostnými očami a s najväčšou láskou o nich vyhlási takýto súd294: 
„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás 
pripravené od stvorenia sveta“. A že nad tieto slová nie je možné si nič 
radostnejšie vypočuť, to pochopia tí, ktorí ich porovnajú so zavrhnutím 
bezbožných a uvážia, že týmito slovami sú nábožní a spravodliví ľudia 
povolaní od práce k odpočinutiu, zo slzavého údolia do najväčšej radosti,  
zo strastí a utrpenia do ustavičnej blaženosti, ktorú si skutkami lásky zaslúžili.  

 

* OTÁZKA IX. 

Akými trestami budú potrestaní bezbožní, stojaci po jeho ľavici? * 

I.  Potom, obrátiac sa k tým, ktorí budú stáť po jeho ľavici, im ukáže svoju 
spravodlivosť týmito slovami295: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného 
ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“  Začiatočné slová „Odíďte 
odo mňa“ znamenajú najväčšie muky, ktorými budú bezbožní trpieť, keď 
budú ďaleko odvrhnutí od Božej tváre, bez toho aby sa mohli potešiť 
akoukoľvek nádejou na to, že ešte niekedy zažijú veľké dobro. A tieto muky 
teológovia nazývajú „trestom straty“ (poena damni), pretože bezbožní budú 
v pekle navždy zbavení jasu videnia Boha. A slovom: „zlorečení“, sa ešte  
vo väčšej miere rozmnoží ich bieda a nešťastie. Lebo, keďže sú vylúčení 
z videnia Boha, tak keby boli uznaní za hodných získať aspoň nejaké 
požehnanie, bolo by to pre nich veľkým zdrojom útechy. Avšak keď už nemôžu 
očakávať nič, čo by im zmiernilo ich utrpenie, potom sa správne hovorí, že tým 
že sú vylúčení, Božia spravodlivosť ich postihne najväčším zlom. Potom 
nasleduje: „do večného ohňa“ a tento ďalší druh trestu teológovia nazývajú 
„trestom pocitu“ (poena sensus), a to preto že na základe telesných pocitov 
ako napr. z bičovania alebo iné ťažších telesných trestov, nepochybujeme 
o tom, že muky ohňom spôsobujú najbolestivejšie pocity. A keď sa k tomuto 
utrpeniu pridá skutočnosť, že to bude trvať po večné veky, tak z toho vyplýva, 
že trest odsúdených bude zavŕšený najväčšími mukami. To jasne potvrdzujú 
slová, ktoré sú uvedené na konci tohto výroku: „ktorý je pripravený diablovi 
a jeho anjelom“. 

                                                           
294 Mt. 25. 34. 
295 Mt. 25. 41. 
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II. Keďže v živote je to tak zariadené, že ľahšie znášame, keď v našom 
utrpení máme spoločníkov a utešovateľov, ktorí nám môžu aspoň do určitej 
miery pomôcť svojou radou a láskavosťou, aké hrozné potom musí byť 
utrpenie zatratených, ktorí sa nikdy nebudú môcť zbaviť trápení a vytrhnúť 
sa zo spoločnosti najhorších démonov?  

III. A tento rozsudok bude naším Pánom a Spasiteľom s najväčšou 
spravodlivosťou vyhlásený nad bezbožnými, keďže oni všetky skutky pravej 
nábožnosti zanedbávali a lačnému a smädnému ani pokrm ani nápoj nepodali, 
cudzím útočisko odmietali, nahých neodievali ani väzňov a chorých 
nenavštevovali.  

 

* OTÁZKA X. 

Učenie o súde sa má veriacemu ľudu častejšie vštepovať do pamäti. *  

 Duchovní pastieri majú veľmi často toto opakovať veriacemu ľudu. Lebo 
pravda tohto článku, keď je pojatá živou vierou, má veľmi veľkú silu skrotiť 
zlé žiadosti a odvrátiť človeka od hriechov. Preto múdry Sirach hovorí296:  
„Vo všetkých svojich skutkoch pamätaj na svoje posledné veci, a nikdy 
nezhrešíš“. A skutočne, sotva by sa niekto s takou zaslepenosťou vrhol  
do neprávostí, aby ho naspäť k horlivej nábožnosti nepriviedlo ono 
pomyslenie na to, že jedného dňa bude musieť pred najspravodlivejším 
sudcom skladať účty nielen zo všetkých svojich skutkov a svojich rečí, ale aj 
zo svojich najtajnejších myšlienok a že po zásluhe musí trpieť trest. Aj pre 
spravodlivého je potrebné, aby bol stále viac povzbudzovaný ku konaniu 
spravodlivosti a s najväčšou radosťou sa povznášal k tomu, byť v chudobe,  
v opovrhnutí, tráviť život v utrpeniach, a povzbudený bude, keď svoju myseľ 
obráti k onomu dňu, v ktorom po bojoch tohto strastiplného života  
a za prítomnosti všetkých ľudí, bude prehlásený za víťaza. A súc prijatý  
do nebeskej vlasti bude obdarený Božou dôstojnosťou, ktorá bude pretrvávať 
naveky. Nakoniec je potrebné veriacich ustavične napomínať, aby čo 
najpoctivejšie viedli svoj život a cvičili sa vo všetkých nábožných cnostiach, 
aby sa s dôverou mohli tešiť na príchod toho veľkého dňa Pána – a aby si ho 
s najväčšou dychtivosťou žiadali tak, ako sa to na synov sluší.   

                                                           
296 Sir. 7. 40. 
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HLAVA IX. O ôsmom článku viery. „Verím v Ducha 

Svätého“. 
 

* OTÁZKA I. 

Ako veľmi je potrebná a užitočná viera v Ducha Svätého? * 

 Doposiaľ sme hovorili o tom, čo súvisí s prvou a druhou osobou 
najsvätejšej Trojice, tak ako si to vyžadovala povaha a obsah predloženého. 
Teraz zostáva, aby bolo vysvetlené aj to, čo Apoštolské vyznanie viery učí 
o tretej osobe, teda o Duchu Svätom. Pri vysvetľovaní tejto veci majú duchovní 
pastieri vynaložiť veľké úsilie, pretože kresťanovi nie je dovolené, podobne 
ako v prípade predchádzajúcich článkov, aby sa v tomto mýlil alebo nesprávne 
zmýšľal. Preto Apoštol nedopustil, aby medzi Efezanmi nepoznali osobu 
Ducha Svätého, lebo keď sa ich opýtal297: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď 
ste uverili?“ a keď mu odvetili, že: „Ani nepočuli, že je Duch Svätý“ ihneď sa 
ich opýtal: „V kom ste teda pokrstení?“ Týmito slovami dal najavo, že veriacim 
je nanajvýš potrebné poznať tento článok viery. Z neho totiž majú taký úžitok, 
že keď budú pozorne rozjímať o tom, že všetko čo majú, dostali z darov 
a milostí Ducha Svätého, tak potom budú o sebe zmýšľať v pravde 
a pokornejšie a celú svoju nádej začnú vkladať do Božej pomoci, čo má byť pre 
kresťana prvým krokom na ceste k najvyššej múdrosti a blaženosti.   

 

* OTÁZKA II. 

Slovo Duch Svätý neprislúcha tretej osobe najsvätejšej Trojice v takej miere, 
aby nemohlo byť prisúdené aj ostatným osobám. * 

 I. Pri vysvetľovaní tohto článku je vhodné začať od významu a zmyslu, 
ktorý sa na tomto mieste prikladá označeniu Ducha Svätého. Lebo toto 
označenie sa celým právom vzťahuje aj na Otca i Syna, pretože obaja sú 
Duchom a to svätým, lebo vyznávame, že Boh je Duch. Keďže toto meno sa 
však vzťahuje aj na anjelov a aj duše svätých, je potrebné dbať na to, aby 
veriaci ľud nebol uvedený do omylu mnohovýznamovosťou týchto slov. 

 II. Preto je potrebné vyučovať, že v tomto článku sa pod menom „Ducha 
Svätého“ chápe tretia osoba Trojice, ako sa to niekedy v Starom Zákone 
a veľmi často v Novom Zákone používa. Lebo Dávid sa modlí298: „A Ducha 

                                                           
297 Sk. ap. 19. 2, 3. 
298 Žalm. 50. (51.) 13. 
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Svätého neodnímaj odo mňa“; v knihe Múdrostí čítame299: „Ktože poznal tvoju 
vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si z výšav nezoslal svojho Ducha 
Svätého?“  a na inom mieste300: „On ju stvoril (múdrosť) Duchom Svätým“. 
V Novom Zákone je potom prikázané, aby sme boli301: „Krstení v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého“, o presvätej Panne čítame, že302: „Počala z Ducha 
Svätého“ a ďalej sme sv. Jánom posielaní ku Kristovi303: „ktorý krstí Duchom 
Svätým“. Okrem toho sa s týmto označením čitateľ stretáva na mnohých iných 
miestach.  

 

* OTÁZKA III. 

Prečo nie je tretej osobe Trojice dané vlastné meno tak, ako ostatným dvom 
osobám? * 

 I. Avšak nikto sa nesmie diviť tomu, že tretej osobe sa nedáva vlastné 
meno tak ako prvej a druhej osobe. Lebo druhá osoba má preto vlastné meno 
a nazýva sa Synom, lebo ako už bolo vysvetlené v predchádzajúcich článkoch, 
jeho večné zrodenie od Otca sa správne nazýva „splodenie“. Keďže toto 
zrodenie znamená splodenie, tak aj osobu ktorá z toho pochádza, voláme 
Synom a toho, od ktorého pochádza, nazývame Otcom. Keď sa však pôvodu 
tretej osoby neprikladá žiadne meno, ale označuje sa ako dýchnutie 
a pochádzanie, tak aj osoba, ktorá má takýto pôvod, nemá vlastné meno. Tento 
pôvod nemá vlastné meno len preto, že všetky mená, ktoré pripisujeme Bohu, 
sme povinní preberať zo stvorených vecí a nepoznáme žiadne iné spôsoby 
zdieľania prirodzenosti a podstaty, iba mocou plodenia. A tento spôsob, 
ktorým sa Boh mocou lásky sám seba celý zdieľa, nedokážeme pomenovať 
vlastným menom.   

 II. Preto sa tretia osoba nazýva všeobecne menom Duch Svätý, ktoré 
okrem toho že jej najviac prislúcha, môžeme tiež pochopiť z toho, že ona  
do nás vlieva duchovný život a tiež že bez vdýchnutia jej najsvätejšej moci, 
nemôžeme vykonať nič záslužné pre život večný.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
299 Múdr. 9. 17. 
300 Sir. 1. 9. 
301 Mt. 28. 19. 
302 Mt. 1. 18. 
303 Jn. 1. 33. 
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* OTÁZKA IV. 

Duch Svätý je podľa svojej moci a prirodzenosti rovnako dokonalý Boh ako 
Otec a Syn. * 

 I. Ale po vysvetlení významu slova je potrebné učiť ľud hlavne to, že 
Duch Svätý je rovnako Boh ako Otec a Syn, že je im rovný, je rovnako 
všemohúci, večný a neobmedzene dokonalý, je najväčšie dobro a najmúdrejší 
a že je tej istej prirodzenosti ako Otec a Syn.  

 II. To všetko zjavne naznačuje silu slova „v“, keď hovoríme: „Verím  
v Ducha Svätého“, pretože táto predložka je daná každej osobe Trojice, aby sa 
vyjadrila sila našej viery. To potvrdzujú aj svedectvá v Písme svätom. Lebo 
keď Peter v Skutkoch apoštolských povedal304: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil 
srdce, aby si luhal Duchu Svätému?“ a hneď na to doplnil: „Neluhal si ľuďom, 
ale Bohu!“  Toho, ktorého predtým nazval Duchom Svätým, toho hneď potom 
nazýva Bohom.  

 III. A Apoštol v liste Korinťanom vysvetľuje, že ten, ktorého nazýva 
Bohom, je Duch Svätý. Hovorí305: „A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí 
všetko vo všetkých, je ten istý“ a ďalej dodáva:  „Ale toto všetko pôsobí jeden 
a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce“. Okrem toho ten istý 
Apoštol v Skutkoch apoštolských pripisuje Duchu Svätému to, čo hovoria 
proroci o jedinom Bohu. Izaiáš s istotou hovorí306: „Potom som počul hlas 
Pána, ktorý hovoril: »Koho mám poslať?« a povedal mi: „Choď a povedz tomu 
ľudu: Sprav srdce tohto ľudu bezcitným, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby 
očami nevidel a ušami nepočul“. Tieto slová uvádza aj Apoštol hovoriac307: 
„Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša vašim otcom“., Keď potom 
pri krste Písmo sväté spája osobu Ducha Svätého s Otcom i Synom a prikazuje 
používať mená Otca i Syna i Ducha Svätého, tak o pravde tohto tajomstva 
nemôžeme vôbec pochybovať. Lebo keď je Otec Boh a Syn je Boh, tak sme 
nútení dokonale vyznávať, že aj Duch Svätý ktorý je s nimi na rovnakom 
stupni dôstojnosti, je Boh. K tomu pristupuje aj to, že ten kto sa v mene 
akejkoľvek stvorenej veci dá pokrstiť, nemôže z toho získať žiaden osoh. „Vari 
ste boli v Pavlovom mene pokrstení?“ 308 pýta sa ten istý Apoštol, aby ukázal, 
že pre získanie spásy im nie je nič iné prospešné. Keď teda bývame krstení 
v mene Ducha Svätého, potom sa sluší aj vyznávať, že je Boh. Rovnaký 
                                                           
304 Sk. ap. 5. 3, 4. 
305 1. Kor. 12. 6, 11. 
306 Iz. 6. 8.-10. 
307 Sk. ap. 28. 25. 
308 1. Kor 1, 13 
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poriadok troch Božích osôb, ktorým sa potvrdzuje Božstvo Ducha Svätého, sa 
nachádza aj v liste sv. Jána309: „Lebo traja sú, čo svedčia na nebi Otec, Slovo  
a Duch Svätý; a títo traja sú zajedno“ a tiež aj v prekrásnom chválospeve svätej 
Trojice, ktorým sa uzatvárajú Božie chvály a žalmy: „Sláva Otcu i Synu i Duchu 
Svätému“. Nakoniec to, čo najviac prispieva k potvrdeniu tejto pravdy, sú 
svedectvá z Písma svätého o tom, že všetko, čo podľa našej viery je vlastné 
Bohu, pripadá Duchu Svätému. A preto mu prisudzujú dôstojnosť chrámov, 
ako keď Apoštol hovorí310: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha 
Svätého?“ Taktiež aj posväcovanie311, oživovanie312, aj skúmanie hlbokých 
Božích vecí313, aj rozprávanie ústami prorokov314, aj všadeprítomnosť315, teda 
všetko čo je vlastné iba Božej prirodzenosti.  

* OTÁZKA V. 

Je potrebné pevne veriť, že označenie „Duch Svätý“ znamená tretiu Božskú 
osobu, ktorá sa sama o sebe udržuje v bytí. *  

 Veriacim je potrebné starostlivo vysvetliť, že Duch Svätý nie je iba Boh, 
ale že je aj treťou osobou v Božskej bytosti, odlišný od Otca a Syna a že 
pochádza z vôle oboch. Lebo bez toho, aby sme opomenuli svedectvá Písma 
svätého, tak slová krstu, ktoré nás naučil náš Spasiteľ, nám jasne ukazujú, že 
„Duch Svätý je tretia Božská osoba, ktorá v Božskej podstate má sama o sebe 
bytie a je rozdielna od ostatných“. To nám objasňujú aj slová Apoštola, keď 
hovorí316: „Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého 
Ducha nech je s vami všetkými. Amen“. To isté avšak omnoho jasnejšie 
dokazujú aj slová, ktoré na prvom Konštantinopolskom koncile k tomuto 
článku pripojili Otcovia, aby vyvrátili bezbožné a nezmyselné bludy 
Macedóniusove: „I v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca 
a Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril 
skrze prorokov“. Vyznaním Ducha Svätého za Pána vyhlasujú, do akej miery 
prevyšuje anjelov, ktorí sú síce najušľachtilejšími duchmi, ale sú stvorení 
Bohom; lebo Apoštol hovorí, že všetci sú317: „služobnými duchmi, poslanými 
slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu“. A volajú ho oživovateľom, 
pretože duša žije viac spojením s Bohom, ako je telo živené a udržiavané 

                                                           
309 1 Jn. 5. 7. 
310 1. Kor. 6. 19. 
311 1. Petr. 1. 2. 
312  Jn. 6. 4. 
313 1. Kor. 2. 10. 
314 2. Petr. 1. 21. 
315 Žalm 138. 7. 
316 2. Kor. 13. 13. 
317 Žid. 1. 14. 
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spojením s dušou. A pretože aj Písmo sväté pripisuje Duchu Svätému toto 
spojenie duše s Bohom, je zrejmé, že sa právom nazýva oživovateľom.  

 

* OTÁZKA VI.  

Duch Svätý vychádza od Otca a Syna ako od jedného počiatku. * 

 Teraz je potrebné poučiť veriacich o nasledujúcich slovách: „Ktorý 
vychádza z Otca a Syna“ a že Duch Svätý vychádza od Otca a Syna večným 
vychádzaním ako od jedného počiatku. Učenie Cirkvi, od ktorého sa nie je 
možné odchýliť, nám to predkladá na uverenie a potvrdzuje to svedectvami 
tak Písma svätého ako aj výrokmi koncilov. Lebo Kristus Pán hovoriac 
o Duchu Svätom, tvrdí318: „On ma oslávi, lebo z môjho vezme“. Z Písma svätého 
vysvitá aj to, že Duch Svätý sa niekedy nazýva Duch Kristov, inokedy Duch 
Otcov, raz sa hovorí, že je poslaný od Otca, inokedy skrze Syna, čo jasne 
potvrdzuje, že vychádza rovnako od Otca i Syna. „Kto nemá Kristovho Ducha“, 
hovorí svätý Pavol319 „ten nie je jeho“ a v liste Galaťanom ho ten istý Apoštol 
nazýva Duchom Kristovým, hovoriac320: „Poslal Boh do našich sŕdc Ducha 
svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“  V evanjeliu sv. Matúša sa nazýva Duchom 
Otcovým321: „Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca“. A pri 
poslednej večeri Pán hovorí322: „Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch 
pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo“. Potom na inom 
mieste slovami323: „ktorého pošle Otec v mojom mene“, potvrdzuje, že ten istý 
Duch Svätý má byť poslaný od Otca. A z týchto slov, ktorými poznávame 
vychádzanie Ducha Svätého, je zrejmé, že vychádza od oboch. A to sa má 
vyučovať o osobe Ducha Svätého.  
 

* OTÁZKA VII. 

Keď sú skutky svätej Trojice spoločné, prečo sa  niektoré účinky a dary 
pripisujú obzvlášť Duchu Svätému? * 

 I. Je potrebné vyučovať, že existujú isté mimoriadne účinky Ducha 
Svätého aj vzácne dary, o ktorých sa hovorí, že vyplývajú a  vychádzajú  
od neho ako z nevyčerpateľného zdroja dobrotivosti. Hoci vnútorné diela 
Najsvätejšej Trojice sú spoločné pre Tri osoby, mnohé z nich sú pripisované 
osobitne Duchu Svätému, čo znamená, že vychádzajú z nekonečnej Božej lásky 
                                                           
318 Jn. 16. 14. 
319 Rim. 8. 9. 
320 Gal. 4. 6. 
321 Mt. 10. 20. 
322 Jn. 15. 26. 
323 Jn. 14. 26. 
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k nám. Lebo to, že Duch Svätý vychádza z Božej vôle roznietenej láskou, to 
môžeme chápať tak, že tieto účinky, ktoré sa vzťahujú k Duchu Svätému, sú 
výsledkom najvyššej Božej lásky k nám.  

 II. Z toho vyplýva, prečo sa Duch Svätý nazýva aj darom. Lebo darom sa 
označuje to, čo sa udeľuje z dobrej vôle a zadarmo, bez očakávania vrátenia. 
A preto sme povinní s nábožnou a vďačnou mysľou uznávať, že všetky milosti 
a všetky dobrodenia, ktoré nám Boh preukazuje, sú nám dané milosťou Ducha 
Svätého. „Veď“ ako hovorí Apoštol324 „čo máme, čo by sme nedostali od Boha“.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Ktoré a aké veľké sú účinky Ducha Svätého? * 

 I. Jeho účinky sú mnohoraké, lebo keď pomlčíme o stvorení 
sveta, rozmnožení a riadení stvorených vecí, o čom bola reč v prvom článku, 
tak ešte pred tým je ukázané, že Duchu Svätému sa pripisuje oživovanie, a to 
potvrdzuje aj svedectvo Ezechielove325: „Vložím do vás Ducha, že ožijete“. 
Najlepšie však hlavné účinky, ktoré sú pripisované Duchu Svätému, vymenúva 
prorok Izaiáš326: „Duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania 
a bohabojnosti“; tieto účinky sa nazývajú dary Ducha Svätého a niekedy sa 
dokonca nazývajú Duchom Svätým. Preto nás svätý Augustín327 múdro 
napomenul, že keď sa v Písme svätom stretneme so slovom Duch Svätý, aby 
sme rozlíšili, či to znamená tretiu osobu Trojice, alebo jeho dary a účinky; lebo 
tieto dve veci sú od seba tak rozdielne ako je odlišný Stvoriteľ od vecí 
stvorených.  

II. To je potrebné veľmi jasne vysvetliť, lebo z týchto darov Ducha 
Svätého odvodzujeme pravidlá kresťanského života a môžeme spoznať, či  
v nás prebýva Duch Svätý. Avšak nad všetky jeho dary je potrebné velebiť tú 
milosť, ktorá nás činí spravodlivými a znamená328 „Prisľúbeného Ducha 
Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva“. Toto istotne spája najužším 
zväzkom lásky našu myseľ s Bohom, čím sa stáva, že súc roznietení najväčšou 
vrúcnosťou nábožnosti, začíname nový život a „stávame sa účastnými  
na Božej prirodzenosti“ 329. „Božími synmi330 sa voláme a nimi aj sme“.  

                                                           
324 1. Kor. 4. 7. 
325 Ezech. 37. 6. 
326 Iza. 11, 2, 3. 
327 de Trinitat. 15. c. 18. 19. 
328 Efez. 1. 13, 14. 
329 2. Petr. 1. 4. 
330 1. Jn. 3, 1. 
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HLAVA X. O deviatom článku viery. „Verím v svätú 

Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých“. 
 

* OTÁZKA I. 

Z akého dôvodu je najviac zo všetkého potrebné vštepovať ľudu do sŕdc 
deviaty článok viery?  

 I. To s akou starostlivosťou sú duchovní pastieri povinní starať sa o to, 
aby veriacim vysvetlili pravdivosť tohto deviateho článku, to sa dá ľahko 
pochopiť, keď uvážime dve veci. Podľa svedectva svätého Augustína331 
proroci na začiatku hovorili jasnejšie a zrejmejšie o Cirkvi ako o Kristovi, 
predvídajúc, že v tejto veci môže byť oveľa viac ľudí oklamaných 
a  zblúdených ako v tajomstve Božieho vtelenia. A tiež nemali chýbať 
bezbožníci, ktorí na spôsob opice napodobňujúcej človeka, prehlasujú jedine 
seba za katolíkov a nešľachetne a tvrdohlavo vyhlasujú, že iba s nimi je 
spojená katolícka Cirkev.  

Druhou úvahou je, že ten kto má do svojej mysle pevne vštiepenú túto 
pravdu, sa ľahko vyvaruje zhubného nebezpečenstva herézy. 

 II. Lebo heretikom sa nemá hneď nazývať ten, kto sa pomýlil vo veciach 
viery, ale ten, kto opovrhujúc autoritou Cirkvi s tvrdošijnou mysľou obraňuje 
bezbožné názory. Keďže nie je možné, aby sa niekto nakazil morom herézy, 
keď sa bude držať toho, čo sa v tomto článku predkladá veriť, nech teda 
duchovní pastieri vynakladajú všetko úsilie na to, aby veriaci, ktorí poznali 
toto tajomstvo, sa chránili pred lsťou protivníkov, a tak vytrvali v pravej viere. 
Tento článok závisí na predchádzajúcom, pretože na základe toho, čo už bolo 
dokázané, že Duch Svätý je prameňom a darcom celej svätosti, teraz 
vyznávame, že od neho je Cirkev obdarená svätosťou. 

 

* OTÁZKA II. 

Čo špecificky a všeobecne znamená názov Ecclesia - Cirkev?* 

 I. Keďže slovo ecclesia (cirkev) prijali Latiníci od Grékov a po rozšírení 
evanjelia ho preniesli na sväté veci, je preto potrebné vysvetliť, akú silu má 
v sebe toto slovo. Slovo ecclesia v skutočnosti znamená „povolávanie“, avšak 
spisovatelia ho používali na označenie „zhromaždenia a zboru“, a to bez toho, 
aby sa robil rozdiel medzi zhromaždením ľudu veriaceho alebo neveriaceho. 
                                                           
331 na Žalm 30. 
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Lebo v Skutkoch apoštolských sa o ľude Efezanov píše, keď pisár upokojil 
vzbúrené zástupy a povedal332: „Si quid autem alterius rei quaeritis,  
in legitima ecclesia poterit absolvi. Ak chcete niečo iné, možno to vyriešiť  
na zákonitom zhromaždení“. Zákonitým zhromaždením „legitima ecclesia“ sa 
tu nazýva ľud Efezanov, ktorý konal bohoslužbu Diane. Ale slovom ecclesia sa 
niekedy označovali nielen zbory pohanov, ale aj zhromaždenie zlých 
a bezbožných ľudí. Prorok hovorí333: „Ovidi, ecclésiam malignantium, et cum 
impiis non sedebo. Nenávidím spoločnosť zlosynov a s bezbožnými  
si nesadnem“. 

 II. Vo všeobecnej rovine sa týmto slovom v Písme svätom označuje 
kresťanská pospolitosť a spoločenstvo veriacich, ktorí sú povolaní k svetlu 
pravdy a k poznaniu Boha skrze vieru, aby zavrhnúc tmu nevedomosti 
a bludov, sa nábožne a sväto klaňali pravému a živému Bohu a jemu z celého 
srdca slúžili. Aby sme to zhrnuli jednou vetou: „Cirkev“ ako hovorí svätý 
Augustín334: „je ľud pravoverný, rozptýlený po celom svete“. 

 

* OTÁZKA III. 

Ktoré tajomstvá sa najviac predkladajú k rozjímaniu v slove „Cirkev“ ? * 

 Avšak v tomto slove sú obsiahnuté aj dôležité tajomstvá. Lebo 
v povolaní, čo slovo ecclesia znamená, sa vyjavuje Božia dobrotivosť 
a vznešenosť a taktiež tu spoznávame, že Cirkev sa veľmi líši od iných 
verejných zborov. Tieto zbory sa samozrejme zakladajú na ľudskom rozume 
a opatrnosti, avšak Cirkev je ustanovená Božou múdrosťou a radou. Veď Boh 
nás zvnútra povolal vnuknutím Ducha Svätého, ktorý otvára ľudské srdcia 
a zvonku potom prácou a službou pastierov a kazateľov. Okrem toho konečný 
cieľ tohto povolania, totiž poznanie a užívanie večných vecí, najlepšie pochopí 
ten, kto uváži prečo sa kedysi veriaci ľud postavený pod zákon nazýval 
„synagógou“ teda nahnaným množstvom335. A ako učí svätý Augustín, toto 
meno mu bolo dané po vzore nerozumných tvorov, na ktoré sa vzťahuje 
vyjadrenie byť naháňaný dohromady, lebo hľadeli iba na pozemské statky 
a pominuteľné veci. Preto sa kresťanský ľud nazýva slovom ecclesia 
(povolanie) a nie synagóga (zhromaždenie), lebo tým že opovrhuje vecami 
pozemskými a časnými, vyhľadáva len veci nebeské a večné.  

                                                           
332 Sk. ap. 19. 39. 
333 Žalm 25. 5 
334 na žalm 149. 
335 na žalm 77. a 81. 
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* OTÁZKA IV. 

Akými menami sa v Písme svätom označuje spoločenstvo kresťanov? * 

 I. Na označenie kresťanského spoločenstva sa okrem toho používa veľa 
iných mien, ktoré sú plné tajomstiev. Apoštol ho nazýva aj domom a budovou 
Božou, keď Timotejovi hovorí336: „Ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš 
počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy“. 
Cirkev sa nazýva domom, preto lebo je ako jedna rodina, ktorú riadi jeden otec 
rodiny a v ktorej sa nachádzajú všetky duchovné hodnoty spoločenstva. 
Nazýva sa aj stádom337 oviec Kristových, ovčincom Kristovým, pre ktorý je on 
dverami a pastierom. Nazýva sa aj nevestou Kristovou: „Zasnúbil som vás 
jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu“, hovorí 
Apoštol338 Korinťanom; a Efezanom339: „Muži milujte vaše manželky, ako aj 
Kristus miloval Cirkev“; a o manželstve hovorí340: „Toto tajomstvo je veľké; ja 
hovorím o Kristovi a Cirkvi“. 

 II. Nakoniec sa Cirkev nazýva „telom Kristovým“ ako to vidíme z listov 
Efezanom341 a Kolosanom342. A tieto mená majú každé jedno v sebe preveľkú 
moc k povzbudeniu veriacich, aby dokázali byť hodnými nekonečného 
milosrdenstva a dobra Boha, ktorý si ich vybral za Boží ľud. 

 

* OTÁZKA V. 

Cirkev sa skladá z dvoch hlavných častí, jednej víťaznej a druhej bojujúcej. * 

 I. Pre vysvetlenie týchto vecí bude potrebné vymenovať jednotlivé časti 
Cirkvi a poukázať na ich rozdiely, aby veriaci mohli lepšie pochopiť podstatu, 
vlastnosti, dary a milosti Bohom milovanej Cirkvi, a preto aby nikdy 
neprestávali zvelebovať najsvätejšie meno Božie. Cirkev pozostáva 
predovšetkým z dvoch častí, z ktorých jedna sa nazýva Cirkev víťazná a druhá 
Cirkev bojujúca. Cirkev víťazná predstavuje onen prešťastný zástup 
blahoslavených duchov a tých, ktorí slávne zvíťazili nad svetom, nad telom 
a nad neprávosťou diabla a teraz oslobodení od utrpení tohto života požívajú 
bezpečie večného blaha.  

                                                           
336 1. Tim. 3. 15. 
337 Jn. 10. 1. 
338 2. Kor. 11. 2. 
339 Efez. 5. 25. 
340 Efez. 5. 32. 
341 Efez. 1. 23. 
342 Kol. 1. 18, 24. 
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 II. Cirkev bojujúca  je spoločnosť všetkých veriacich, ktorí doposiaľ žijú 
na zemi. Bojujúcou sa nazýva preto, lebo vedie ustavičnú vojnu s najkrutejšími 
nepriateľmi, so svetom, s telom, s diablom. Nemôžeme sa však domnievať, že 
existujú dve Cirkvi, ale že jedna a tá istá Cirkev, ako sme vyššie uviedli, sa 
skladá z dvoch častí. Z nich jedna časť nás už predišla a teraz prebýva  
v  nebeskej vlasti; a druhá postupuje deň po dni, až kým nebude zjednotená  
s naším Spasiteľom a bude odpočívať vo večnej blaženosti. 

 

* OTÁZKA VI. 

V Cirkvi bojujúcej sú dvojakí ľudia, a to dobrí a zlí. * 

 I. V Cirkvi bojujúcej sú dvojakí ľudia, a to dobrí a zlí. Zlí však, hoci sa 
podieľajú na tých istých sviatostiach a vyznávajú rovnakú vieru ako dobrí, sa 
líšia svojim životom a morálkou. Dobrými v Cirkvi sú tí, ktorí sú medzi sebou 
spojení a zjednotení nielen vyznávaním tej istej viery a účasťou na tých istých 
sviatostiach, ale aj duchom milosti a zväzkom lásky a o ktorých sa hovorí343: 
„Pán pozná svojich“. Kto sú tí, ktorí patria do tejto skupiny, o tom sa ľudia 
môžu domýšľať podľa niektorých znamení, s istotou to však vedieť v žiadnom 
prípade nemôžu.  

 II. Je potrebné si uvedomiť, že Kristus Spasiteľ hovoril o tejto časti svojej 
Cirkvi, keď nás odkazoval344 na Cirkev a prikázal nám ju poslúchať. Lebo keby 
táto časť Cirkvi bola neznáma, kto by teda s istotou mohol vedieť, ku komu sa 
má obrátiť a akými príkazmi sa má riadiť? Cirkev teda v sebe zahrňuje 
dobrých aj bezbožných, ako to dosvedčuje Písmo sväté aj spisy svätých mužov. 
V tomto zmysle Apoštol píše 345: „Ste jedno telo a jeden duch“. 

 

* OTÁZKA VII.  

Cirkev je viditeľná a zahŕňa vo svojom lone dobrých i zlých. * 

 I. Takto chápaná Cirkev je známa a porovnávaná s mestom postaveným 
na hore, viditeľným zo všetkých strán. Keďže všetci sú povinní ju poslúchať, 
je nevyhnutne potrebné, aby ju všetci poznali. To, že je Cirkev zložená  
z dobrých a zlých, sa dozvedáme z mnohých podobenstiev obsiahnutých  
v evanjeliu. Ako keď sa nebeské kráľovstvo, teda Cirkev bojujúca, 

                                                           
343 2. Tim. 2. 19. 
344 Mt. 18. 17. 
345 Efez. 4. 4. 
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prirovnáva346 k „sieti vrhnutej do mora“, alebo k „poľu347, do ktorého bol 
zasiaty kúkoľ“, alebo k „humnu348, kde je pšenica zmiešaná s plevami“ alebo 
„desiatim pannám349, z ktorých polovica bola múdra a polovica hlúpa“.  
A dávno predtým bolo potrebné považovať za obraz a podobenstvo o tejto 
Cirkvi Noemovu archu350, v ktorej sa nachádzali „čisté“ aj „nečisté“ zvieratá.  

 II. Hoci katolícka viera v pravde neustále tvrdí, že k Cirkvi patria dobrí aj 
zlí, je v duchu tých istých pravidiel viery potrebné veriacim vysvetliť, že 
charakter týchto dvoch skupín je veľmi rozdielny. Samozrejme ako sú 
v humne zmiešané plevy s pšenicou, alebo ako sú niekedy umŕtvené údy 
spojené s telom, tak takým istým spôsobom sa v Cirkvi nachádzajú aj zlí. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Kto sa nenachádza v lone Cirkvi bojujúcej? * 

 I. Z toho vyplýva, že z Cirkvi sú vylúčené iba tri skupiny osôb:  
1. neveriaci, 2. heretici a schizmatici a 3. ľudia exkomunikovaní. Pohania 
preto, že v Cirkvi nikdy neboli, bez toho aby ju niekedy poznali a bez toho, aby 
sa stali účastnými na nejakej sviatosti spoločnosti kresťanského ľudu. 

 II. Heretici a schizmatici preto, že od Cirkvi odpadli. Lebo títo nepatria 
do Cirkvi podobne ako zbehovia nepatria k armáde, z ktorej ušli. Avšak nie je 
možné popierať, že zostávajú pod mocou Cirkvi tým, že sú ňou volaní pred 
súd, trestaní a môžu byť aj exkomunikovaní. Exkomunikovaní sú preto, že 
rozhodnutím Cirkvi sú  z nej vylúčení a do jej spoločenstva nepatria, až kým 
nezmúdrejú.   

 III. Ale pokiaľ ide o zvyšných ľudí, nech sú akokoľvek bezbožní a oddaní 
neprávostiam, isté je že stále patria do Cirkvi. Z tohto dôvodu sa musí veriacim 
starostlivo vysvetliť, že nesmú pochybovať o tom, že cirkevní predstavení aj 
keby ich život bol hriešny, napriek tomu zostávajú v Cirkvi a nestrácajú nič  
zo svojej moci. 
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* OTÁZKA IX. 

Názvy Cirkví a rozličné významy. * 

 I. Avšak menom Cirkev sa často označujú aj časti všeobecnej Cirkvi, ako 
keď Apoštol hovorí o cirkvi351, ktorá je v Korinte, v Galatii, v Laodicei, v Solúne. 
Aj jednotlivé rodiny veriacich nazýva cirkvami, lebo prikazuje „pozdravovať 
Prisku a Akvilu, aj cirkev v ich dome“352. Taktiež na inom mieste hovorí353: 
„Pozdravujú vás v Pánovi Akvila a Priska s cirkvou v ich dome“.  
Aj Filemonovi354 píše takýmito slovami. 

 II. Niekedy sa menom Cirkev označujú jej správcovia a pastieri. „Keby ťa 
nepočúvol“,  hovorí Kristus 355: „povedz to cirkvi“, pričom sa tu chápu 
predstavení cirkvi. Ale Cirkvou sa nazýva aj miesto, kde sa veriaci schádzajú 
na kázanie alebo bohoslužby. Ale predovšetkým sa v tomto článku pod slovom 
Cirkev rozumie zhromaždenie dobrých a zlých, a to nielen predstavených, ale 
aj tých ktorí majú poslúchať. 

 

* OTÁZKA X. 

O charakteristike pravej Cirkvi a hlavne prečo sa nazýva jednou? * 

 Veriacim je treba vysvetliť vlastnosti tejto Cirkvi, na základe ktorých 
môžu porozumieť tomu, akým veľkým dobrodením sú obdarení tí, ktorým je 
dopriate sa v nej narodiť a byť v nej vychovávaný. Ako prvá sa podľa vyznania 
viery sv. Otcov (Konštantinopolského koncilu) uvádza tá vlastnosť, že je iba 
jedna. Lebo Písmo hovorí356, že jediná „je holubička moja, jediná je čistá moja“. 
Tak veľké množstvo ľudí, rozptýlených široko ďaleko, sa nazýva jedným  
na základe dôvodov, ktoré uvádza sv. Pavol vo svojom liste Efezanom357, kde 
vyznáva, že je iba: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst“. Jeden, avšak 
neviditeľný Kristus, je jej správcom a vládcom, ktorého nám „dal večný Otec, 
aby bol hlavou358 nad celou Cirkvou, ktorá je Jeho telom“. Viditeľný však je ten, 
ktorý sedí na rímskom stolci kniežaťa Apoštolov ako jeho riadny nástupca. 

 
 

                                                           
351 1. Kor. 1.2.; 2. Kor. 1.1. ; Gal. 1.2.; 2. Sol. 1.1. 
352 Rim. 16. 3, 5. 
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* OTÁZKA XI. 

Čo je treba veriť o Rímskom pápežovi, viditeľnej hlave Kristovej Cirkvi? * 

 Učenie a tvrdenie všetkých Otcov bolo jednomyseľné v tom, že  
pre jednotu Cirkvi bolo potrebné zavedenie a zachovanie tejto viditeľnej 
hlavy. Čo vynikajúco spoznal a vo svojom liste proti Jovinianovi opísal  
sv. Hieroným týmito slovami359: „Jeden býva zvolený, aby ustanovením hlavy 
bola odstránená príležitosť k roztržke“ a v liste Damasovi360: „Vzdiaľ sa závisť, 
odstúp pochlebovanie k vznešenej Rímskej Stolici – s nástupcom rybárovým 
a učeníkom kríža hovorím. Nenasledujem nikoho iného iba Krista, pridržujem 
sa spoločenstva s tvojou svätosťou, to znamená s Petrovým stolcom. Viem, že 
na tejto skale je postavená Cirkev. Ktokoľvek bude mimo tohoto domu jesť 
baránka, je nesvätý; každý kto v tejto Noemovej arche nebude, zahynie  
pri budúcej potope“. Toto potvrdil oveľa skôr tiež Ireneus361 aj Cyprián362, 
ktorý hovoriac o jednote Cirkvi tvrdí: „Pán hovorí k Petrovi363: »A ja ti 
hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.« Na jednom 
postavil svoju Cirkev a akokoľvek po svojom zmŕtvychvstaní dal všetkým 
apoštolom rovnakú moc, hovoriac364: »Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam 
vás, prijmite Ducha Svätého«, avšak aby učinil jednotu zjavnou, sám svojou 
mocou ustanovil prameň a pôvod tejto jednoty, ktorá vychádza z jedného atď. 
Potom opát Milevitský hovorí365: „Nevedomosť ti nie je možné pripisovať, 
pretože vieš, že v Ríme bolo biskupské kreslo udelené najskôr Petrovi, aby ho 
obsadil on Peter ako hlava všetkých apoštolov; aby v ňom jedinom sa všetkými 
mala zachovať jednota Cirkvi a aby ostatní apoštoli nemohli každý požiadať  
o kreslo pre seba; takže ten kto by proti tejto jedinej stolici postavil inú, je 
schizmatikom a zvodcom“. Neskôr sa aj Bazilius vyjadril takto366: „Peter je 
postavený za základ pretože s istotou povedal367: „Ty si Kristus, Syn živého 
Boha“ a tiež si vypočul, že je skalou. Hoci určite je skalou, predsa však nie je 
takou skalou ako Kristus sám. Lebo Kristus je v pravde nehnuteľnou skalou, 
Peter však je skalou skrze skalu Krista. Boh udeľuje svoje hodnosti iným – 
kňaz je a robí kňazov, skala je a robí skalou a čo je Jeho, to udeľuje svojim 
služobníkom“.  Nakoniec sv. Ambróz hovorí: „Ak by niekto namietal, že Cirkev 
je založená na jednej hlave a na jednom ženíchovi, Ježišovi Kristovi a okrem 
                                                           
359 ep. 1. 26. 
360 ep. 15. 
361 Proti kac. 3. 3.  
362 Cypr. 3. 2. 
363 Mt. 16. 18.  
364 Jn. 20. 21. 
365 De schism. Don. 2. 2. 
366 Homil. 29. de Poenitent. 
367 Mt. 16. 16. 



 

~ 97 ~ 

HLAVA X. O deviatom článku viery. „Verím v svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých“. 

toho nič iné nevyhľadáva, odpoveď je zrejmá. A keď samozrejme uznávame 
Krista Pána nielen za pôvodcu, ale aj za neviditeľného udeľovateľa 
jednotlivých sviatostí (hoci je to On sám, kto krstí a kto rozhrešuje, predsa On 
ustanovil ľudí za viditeľných vysluhovateľov týchto sviatostí), tak aj Cirkvi 
svojej, ktorú sám svojim vnútorným Duchom riadi, dal človeka za služobníka 
a námestníka svojej moci. Keďže viditeľná Cirkev potrebuje viditeľnú hlavu, 
preto ustanovil náš Spasiteľ Petra za hlavu a pastiera celého pokolenia 
veriacich, keď mu najslávnostnejšími slovami prikázal pásť svoje ovce a chcel, 
aby ten, kto po ňom nastúpi, mal úplne tú istú moc na riadenie a spravovanie 
celej Cirkvi“. 

* OTÁZKA XII. 

Ďalšie dôvody, prečo sa Cirkev nazýva jednou. *   

 „Jeden a ten istý Duch to je“, hovorí okrem toho Apoštol368 Korinťanom, 
kto veriacim udeľuje milosti, a to tak ako duša údom tela. A pre zachovávanie 
tejto jednoty napomínal Efezanov, hovoriac369: „Usilujte sa zachovávať 
jednotu ducha vo zväzku pokoja, jedno telo a jeden duch“. Lebo ako ľudské 
telo závisí na mnohých údoch a tie živí jedna duša, ktorá dáva očiam zrak, 
ušiam sluch a iným zmyslom iné schopnosti; tak isto duchovné telo Kristovo, 
ktorým je Cirkev, je zložené z mnohých veriacich. „Jedna“ je tiež „nádej“ , ako 
na tom mieste370 svedčí ten istý Apoštol „v ktorej sme povolaní“, keďže všetci 
očakávame jednu a tú istú vec, totiž večný a blažený život. Jedna je nakoniec 
aj viera, ktorú sú všetci povinní uveriť a ju vyznávať. Apoštol hovorí371: „Nech 
nie sú medzi vami roztržky“. K tomu pristupuje jeden krst, ktorý je istotne 
tajomstvom kresťanskej viery. 

* OTÁZKA XIII. 

O druhej charakteristike Cirkvi to jest, že je svätá. * 

 I. Druhou vlastnosťou Cirkvi je, že je svätá, o čom nás knieža apoštolov 
učí na tomto mieste372: „Ale vy ste vyvolený rod, svätý národ“. Nazýva ju 
svätou, pretože je zasvätená a zasľúbená Bohu, a to aj napriek tomu, že sme si 
zvykli nazývať svätými aj hmotné veci, ktoré slúžia Božiemu kultu. Takto sa 
v Starom Zákone nazývali aj nádoby, rúcha a oltáre a dokonca aj prvorodenci, 
ktorí boli zasvätení Bohu najvyššiemu. Preto by nemalo byť nikomu 
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podozrivé, že Cirkev sa nazýva svätou, hoci v sebe zahrňuje aj mnoho 
hriešnikov. Lebo ako tí, ktorí vyznávajú akékoľvek umenie, aj keď sa 
odchyľujú od jeho pravidiel, stále sa nazývajú umelcami, podobne aj veriaci, 
hoci v mnohých veciach klesajú a porušujú to, čo sľúbili, stále sa nazývajú 
svätými, lebo sa stali Božím ľudom a prijatím viery a krstu sa zasvätili Kristovi. 
Preto svätý Pavol nazýva Korinťanov373: „posvätení a svätí“, hoci bolo známe, 
že medzi nimi boli niektorí, ktorých prísne káral pre ich zmyselnosť a ešte 
ťažšie viny.  

 II. Svätou sa ju prináleží nazývať aj preto, lebo je ako telo spojená s jeho 
svätou hlavou, Kristom Pánom, žriedlom všetkej svätosti, od ktorého sa 
rozlievajú dary Ducha Svätého a poklady Božej lásky. Sv. Augustín vynikajúco 
vysvetľuje slová proroka374: „Ochráň moju dušu, lebo som svätý“, keď hovorí: 
„Nech telo Kristovo odvážne povie, nech aj ten muž, ktorý volá z končín zeme, 
smelo povie jeho Hlavou a pod jeho Hlavou - svätý som; pretože dostal milosť 
svätosti, milosť krstu a odpustenie hriechov“. A trochu ďalej: „Ak si ho všetci 
pokrstení a všetci veriaci v Kristovi, obliekli ako hovorí Apoštol375: »Lebo 
všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli« ; ak sa údy stali jeho 
telom a aj napriek tomu hovoria, že nie sú svätí, spôsobujú krivdu samotnej 
Hlave, ktorej sú svätými údmi“. 

III. Navyše, iba jediná Cirkev, legitímne prináša obety a spasiteľne 
udeľuje sviatosti, skrze ktoré ako cez účinné nástroje Božej milosti, Boh 
spôsobuje skutočnú svätosť. Takže tí, ktorí sú skutočne svätí, nemôžu byť 
mimo tejto Cirkvi. Je teda zrejmé, že Cirkev je svätá a svätá je preto, že je telom 
Kristovým, od ktorého sa posväcuje a ktorého krvou sa očisťuje. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Z akého dôvodu je Cirkev Kristova katolícka alebo všeobecná? * 

Treťou charakteristikou Cirkvi je, že katolícka Cirkev je všeobecná. 
Označenie všeobecná jej patrí popravde preto, lebo ako svedčí sv. Augustín376: 
„Od východu slnka až po jeho západ sa v nádhere jednej viery rozširuje“. Lebo 
Cirkev sa neobmedzuje iba na nejaké kráľovstvo alebo skupinu ľudí tak, ako 
je to v ľudskej spoločnosti alebo v heretických sektách, ale zahŕňa do celej 
svojej lásky všetkých ľudí, či už sú to barbari alebo Skýti, otroci alebo slobodní, 
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muži alebo ženy. Veď je napísané377: „Svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí  
z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazov 
nášmu Bohu“. O Cirkvi spieva aj Dávid378: „Žiadaj si odo mňa a dám ti  
do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem“. A tiež379: „Rahab a Babylon 
pripočítam k tým, čo ma poznajú“ a „tí všetci sa tam zrodili“. Navyše k tejto 
Cirkvi, vybudovanej „na základe380 apoštolov a prorokov“, patria všetci 
veriaci, ktorí existovali od Adama až do súčasnosti, alebo ktorí vyznávajúc 
pravú viery budú existovať až do konca sveta; tí všetci sú postavení a založení 
„na onom uholnom kameni381 Krista, ktorý z oboch urobil jedno a zvestoval 
pokoj vám, čo ste boli ďaleko aj tým, čo boli blízko“.  Všeobecnou sa nazýva aj 
preto, lebo všetci, ktorí si želajú dosiahnuť večnú spásu, sa jej majú držať 
a chytať, tak ako tí ktorí „keď nechceli zahynúť potopou,  vstúpili do archy“. 
Táto vlastnosť sa preto musí vyučovať ako najspoľahlivejšie kritérium, podľa 
ktorého je možné rozlišovať pravú Cirkev od falošnej. 

 

* OTÁZKA XV. 

Prečo sa Cirkev Kristova nazýva tiež apoštolskou? *  

Pravosť Cirkvi spoznávame aj z jej pôvodu, v ktorom zjavená milosť 
pochádza od  apoštolov; pretože jej učenie je pravdou, ale nie takou novou, 
ktorá by vznikla iba teraz, ale bola apoštolmi šírená po celom zemskom 
povrchu už dávno. Preto nikto nemôže pochybovať o tom, že bezbožné názory 
heretikov, ktoré odporujú učeniu Cirkvi, sú veľmi vzdialené od viery pravej 
Cirkvi. Učeniu, ktoré je hlásané podľa tejto viery od čias apoštolov až podnes. 
Preto, aby všetci poznali, ktorá Cirkev je katolícka, Otcovia vedení vnuknutím 
Božím, pridali do vyznania viery slovo: „apoštolskú“. Lebo Duch Svätý, ktorý 
spravuje svätú Cirkev, ju riadi služobníkmi, ktorí sú  nasledovníkmi apoštolov, 
a ten Duch ktorý bol najskôr zoslaný na apoštolov, potom z nekonečnej Božej 
dobrotivosti v Cirkvi navždy zostal.  
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* OTÁZKA XVI. 

Cirkev sa v učení o viere a mravoch nemôže mýliť. * 

A keďže táto jediná Cirkev sa v učení o viere alebo morálke nemôže 
mýliť, lebo je vedená Duchom Svätým, tak z toho nevyhnutne vyplýva, že 
všetky ostatné spolky, keďže sú vedené duchom diabla, si neprávom osobujú 
nazývať sa cirkvami a topia sa v najzhubnejších doktrinálnych a morálnych 
bludoch. 

* OTÁZKA XVII. 

Akými najdôležitejšími obrazmi bola Cirkev predznačená v Starom Zákone? * 

I. Keďže obrazy Starého Zákona v sebe ukrývajú veľkú silu  
na povzbudenie mysle veriacich a na pripomenutie si najkrajších vecí, čo bol 
aj dôvod, prečo ich apoštoli široko používali; tak aj duchovní pastieri by 
nemali zanedbávať túto oblasť učenia, ktorá v sebe ukrýva mnoho užitočného. 
Medzi nimi veľmi ušľachtilý význam v sebe ukrýva „archa Noemova“ 382. Bola 
iba preto postavená na Boží príkaz, aby nebolo nijakých pochýb o tom, že je  
symbolom Cirkvi, ktorú Boh ustanovil tak, že všetci, ktorí do nej krstom 
vstúpia, môžu byť v bezpečí pred nebezpečenstvom večnej smrti, zatiaľ čo tí, 
ktorí sú mimo Cirkvi, sa utopia vo vlastných neprávostiach, podobne ako sa to 
stalo tým, ktorí neboli vzatí do archy. 

II. Iným obrazom je to veľké mesto Jeruzalem, ktorým Písmo sväté často 
označuje Cirkev svätú. Lebo iba v tomto meste bolo dovolené prinášať Bohu 
obety a podobne iba v jedinej Cirkvi a nikde inde mimo nej sa nenachádza 
pravá pocta a pravá obeta, ktorá by sa mohla Bohu v nejakej miere zaľúbiť. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Akým spôsobom treba medzi článkami viery veriť v Cirkev Kristovu? * 

Nakoniec je potrebné o Cirkvi vysvetliť aj to, prečo sa medzi článkami 
viery uvádza, že veríme v Cirkev svätú. Aj keď rozum a zmysly dokážu zistiť 
existenciu Cirkvi, t. j. spoločnosti ľudí na zemi, ktorá je oddaná a zasvätená 
Kristovi Pánovi, a hoci sa zdá, že viera nie je potrebná na pochopenie tejto 
pravdy, o čom dokonca ani Židia ani Turci nepochybujú; napriek tomu 
tajomstvá obsiahnuté v Cirkvi Božej, ktoré boli čiastočne spomenuté vyššie 
a ďalej budú vysvetlené pri sviatosti svätenia kňazstva, je možné pochopiť iba 

                                                           
382 Gen. 6. 14 
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mysľou osvietenou vierou a nie rozumovým zdôvodnením. Keďže tento 
článok, nie menej ako ostatné, presahuje schopnosť a silu nášho rozumu, 
celým právom vyznávame, že pôvod Cirkvi, jej službu a dôstojnosť 
spoznávame nie ľudským rozumom ale očami viery. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Ktoré a aké veľké sú tie vlastnosti, o ktorých máme veriť, že sú v Cirkvi 
obsiahnuté? * 

Táto Cirkev nebola založená ľuďmi, ale samotným nesmrteľným Bohom, 
ktorý ju vystaval na najpevnejšej skale. Ako hovorí Prorok383: „Sám Najvyšší 
jej dal pevné základy“, a z tohto dôvodu sa nazýva dedičstvom Božím i ľudom 
Božím. Aj moc, ktorú prijala, nie je ľudská, ale je udelená Božou milosťou. 
A ako túto nie je možné nadobudnúť prirodzenými silami, podobne vierou 
spoznávame, že Cirkev má kľúče od nebeského kráľovstva a že je jej daná moc 
odpúšťať hriechy, exkomunikovať a posväcovať pravé telo Kristovo; taktiež 
že údy, ktoré sú s ňou spojené „tu nemajú384 trvalé mesto, ale hľadajú budúce“. 
Je teda nevyhnutné veriť, že je jedna svätá katolícka Cirkev.    

 

* OTÁZKA XX. 

V Cirkev je treba veriť nie tak ako v Boha. * 

V Trojicu osôb Otca, Syna a Ducha Svätého veríme tak, že do nich 
vkladáme svoju vieru. Teraz však pozmeniac spôsob vyjadrovania vyznávame, 
že svätú a nie, že „v“  svätú Cirkev veríme, aby aj týmto odlišným spôsobom 
vyjadrenia bol Boh ako tvorca všetkého rozoznávaný a odlíšený od stvorených 
vecí a aby sme za všetky tie mimoriadne dobrodenia, ktorými je Cirkev 
naplnená, vzdávali povinnú vďaku Božej dobrotivosti.  

 

* OTÁZKA XXI. 

„Spoločenstvo svätých“.  

O závere tohto článku, ktorý znie: „spoločenstvo svätých“. * 

Keď svätý Ján evanjelista písal veriacim o tajomstvách Božích, uviedol 
tento dôvod, prečo ich o tom poučuje385: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj 
vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo  
                                                           
383 Žalm. 86. 5. 
384 Žid. 13. 14. 
385 1 Jn. 1. 3. 
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s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom“. Toto spoločenstvo, o ktorom sa 
v tomto článku hovorí, je založené na spoločenstve svätých. Kiežby správcovia 
Cirkvi pri jeho vysvetľovaní nasledovali usilovnosť svätého Pavla a ostatných 
apoštolov! Lebo toto učenie nie je len vysvetlením predchádzajúcej pravdy 
a objasnením hojných úžitkov, ktoré z nej plynú, ale tiež vysvetľuje, aký má 
mať účel poznanie tých tajomstiev, ktoré sú vo Vyznaní viery obsiahnuté. 
Všetky tieto pravdy by sa v konečnom dôsledku mali tak spoznávať 
a študovať, aby sme mohli byť prijatí do tejto tak vznešenej a blaženej 
spoločnosti svätých a súc prijatí do nej, aby sme v nej v stálosti vytrvali386  
„a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý nás urobil súcimi mať účasť  
na podiele svätých vo svetle“. 

  

* OTÁZKA XXII. 

Vysvetlenie tejto časti a v čom spočíva spoločenstvo svätých. * 

 Najskôr sa sluší poučiť veriacich o tom, že tento článok je tak ako ďalšie 
vysvetlením toho, ktorý sa nachádza pred ním t. j. o jednej svätej Cirkvi 
katolíckej. Jednota Ducha, ktorým sa ona riadi, spôsobuje, že všetko čo je 
Cirkvi udelené, je spoločné. Lebo plody všetkých sviatostí sa vzťahujú  
na všetkých veriacich a týmito sviatosťami sa ako svätými páskami spájajú 
a zjednocujú s Kristom. To sa uskutočňuje predovšetkým krstom, ktorým 
vchádzame do Cirkvi ako cez dvere. To, že pod spoločenstvom svätých sa má 
chápať spoločenstvo vo sviatostiach, to naznačujú Otcovia vo Vyznaní viery 
týmito slovami: „Vyznávam jeden krst“. Po krste potom nasleduje najskôr 
Sviatosť oltárna a potom ostatné sviatosti. A hoci táto moc prináleží všetkým 
sviatostiam, keďže nás spájajú s Bohom a robia nás účastnými na Božích 
milostiach, ktoré prijímame, napriek tomu patrí zvláštne miesto Sviatosti 
oltárnej, ktorá toto spoločenstvo vytvára. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

V Cirkvi je tiež spoločenstvo dobrých skutkov. * 

 Je potrebné mať na mysli ešte aj iné spoločenstvo. Čokoľvek niekto sväto 
a nábožne vykoná, na tom majú spoločenstvo aj všetci ostatní a aby to 
všetkým prospievalo, to spôsobuje tá láska, „ktorá nie sebecká“387.  
To potvrdzuje aj svedectvo svätého Ambróza, ktorý vysvetľujúc ono miesto 

                                                           
386 Kol. 1. 12. 
387 1. Kor. 13. 5. 
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118. žalmu388: „Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom, k tým čo zachovávajú 
tvoje príkazy“, hovorí takto 389: „Ako o každom úde hovoríme, že je účastným 
na celom tele, tak v spoločenstve sú spojení všetci, ktorí sa boja Boha“. Preto 
nám Kristus prikázal modliť sa tak, aby sme prosili za „chlieb náš“ a nie  
za „chlieb môj“,  a tak aby sme sa starali nie iba o seba, ale aj o potreby a spásu 
všetkých ľudí. A toto spoločenstvo dobier sa v Písme svätom390 často 
vyjadruje porovnaním s údmi ľudského tela. Lebo telo má mnoho údov, ale 
hoci ich je veľa, tvoria jedno telo, v ktorom má každý z nich svoj vlastný účel 
a nie že by všetky mali mať ten istý účel.  

Všetky nemajú rovnakú dôstojnosť, aj keď svojou činnosťou konajú 
prácu rovnako užitočnú a krásnu a ani žiaden z nich nesleduje svoju vlastnú 
potrebu, ale potrebu celého tela. Okrem toho sú tak dobre organizované  
a vzájomne spojené, že ak trpí jeden, zvyšné z dôvodu svojej príbuznosti 
prirodzene trpia tiež a naopak, ak sa telu darí dobre, tento pocit potešenia je 
spoločný pre všetky. A takéto prepojenie vidíme aj v Cirkvi, v ktorej sú síce 
rozličné údy, teda rozličné národy, Židia aj pohania, slobodní aj služobníci, 
chudobní aj bohatí; keďže sú však všetci posvätení krstom, stávajú sa jedným 
telom s Kristom, ktorému je on Hlavou. Okrem toho má každý jeden v Cirkvi 
zvláštnu úlohu a miesto. Lebo hoci sú v nej jedni apoštolmi, iní učiteľmi, všetci 
sú však ustanovení pre všeobecné blaho. Podobne je povolaním jedných byť 
učiteľmi a predstavenými a iných zase byť poddanými a počúvajúcimi.  

 

* OTÁZKA XXIV. 

Bezbožní nemajú účasť na duchovných statkoch Cirkvi. * 

 Avšak toľko a tak veľké milosti a dary udelené Bohom užívajú len tí, 
ktorí v láske vedú kresťanský život, sú spravodliví a sú Bohu milí. Ale mŕtve 
údy, teda ľudia ponorení v neprávostiach a odcudzení Božej milosti, nie sú 
síce olúpení o tieto dobrodenia tak, aby prestali byť údmi tohto tela, ale súc 
mŕtvi, nemajú z nich úžitok ako ho dosahujú spravodliví a nábožní. Ale keď sú 
v Cirkvi, tak pri znovuzískaní stratenej milosti a života im pomáhajú tí, ktorí 
žijú v Duchu a majú teda účasť na tých úžitkoch, ktorých sú bezpochyby 
zbavení tí, ktorí sú úplne odlúčení od Cirkvi.     

 
 

                                                           
388 Žalm 118. 63. 
389 na žalm 118. reč. 8. 
390 1. Kor. 12, 12. 
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* OTÁZKA XXV. 

Milosti, ktoré sú dané ku všeobecnému prospechu a iné Božie dary, sú 
spoločné celej Cirkvi.* 

Ale spoločné nie sú len dary, ktoré činia človeka bohumilým 
a spravodlivým, ale aj milosti dané ku všeobecnému prospechu (gratiae gratis 
datae), ku ktorým patrí rozum, proroctvo, dar jazykov a zázrakov a iné 
podobné dary, ktoré sa niekedy udeľujú aj bezbožným ľuďom, nie však pre ich 
vlastný, ale pre všeobecný úžitok Cirkvi. Lebo dar uzdravovania je daný nie 
pre toho, kto ním je obdarený, ale pre toho kto bol uzdravený.  

A nakoniec pravý kresťan nemá nič vlastné, čo by nemal považovať  
za spoločné pre všetkých ostatných. Z toho dôvodu máme byť vždy pripravení 
a ochotní pomáhať chudobným a núdznym. Lebo kto má dostatok takýchto 
statkov a vidí svojho brata trpiaceho núdzou a nepomôže mu, ten jasne 
dokazuje, že v ňom nie je Božia láska391. 

 Je teda zjavné, že tí, ktorí patria do tohto svätého spoločenstva, si teraz 
užívajú určitý stupeň šťastia a môžu skutočne povedať392: „Aké milé sú tvoje 
príbytky, Pane zástupov; túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových“  
a „blažení sú tí, čo bývajú v tvojom dome Pane“. 

  

                                                           
391 1. Jn. 3. 
392 Žalm 83. 2, 3, 5. 
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HLAVA XI. O desiatom článku viery. „Odpustenie 

hriechov“. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo je nutné veriť, že v Cirkvi existuje odpustenie hriechov? * 

 I. Nikto by nemal pochybovať o tom, že článok o odpustení hriechov 
patrí tiež medzi ostatné články viery a že je v ňom obsiahnuté nielen isté Božie 
tajomstvo, ale aj tajomstvo obzvlášť potrebné na dosiahnutie spásy, lebo už 
skôr bolo ukázané, že bez pevnej viery vo všetko, čo sa v Apoštolskom vyznaní 
predkladá na uverenie, nikto nenájde prístup ku kresťanskej nábožnosti. Ak 
sa však zdá, že to čo by malo byť samo o sebe jasné, si vyžaduje podporu určitej 
autority, postačí to, čo povedal náš Spasiteľ krátko pred svojím 
Nanebovstúpením, keď svojim učeníkom otvoril myseľ, aby porozumeli 
Písmu. Povedal im393: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa 
vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc  
od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov“. A keď duchovní 
pastieri pouvažujú nad týmito slovami, ľahko spoznajú, že im ktorým sa 
ukladá, aby všetko čo sa náboženstva týka veriacim vysvetľovali, tak že aj 
tento článok majú obzvlášť usilovne vysvetľovať, lebo im to ukladá za veľkú 
povinnosť sám Pán.    

 Úlohou duchovného pastiera je teda vyučovať, že v tomto článku viery 
sa v katolíckej Cirkvi nenachádza iba odpustenie hriechov, ako to predpovedal 
Izaiáš týmito slovami394: „Ľudu, čo tam býva, je odpustený hriech“, ale že 
Cirkev má aj moc hriechy odpúšťať. Sme povinní veriť, že táto moc, keď ju 
kňazi vykonávajú riadne a podľa pravidiel daných Kristom Pánom, je taká, že 
sa ňou skutočne hriechy odpúšťajú. 

 

* OTÁZKA II. 

Akým spôsobom sa v Cirkvi odpúšťajú hriechy? *  

 Toto odpustenie sa nám udeľuje akonáhle pri krste svätom vyznáme 
vieru a  sme obmytí, a to v takej hojnosti, že v nás nezostáva žiadna vina  
za hriech či už dedičný alebo spáchaný resp. opomenutý z našej vlastnej vôli, 
ktorý by ešte bolo potrebné zmazať a ani žiaden trest, ktorý by bolo potrebné 
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ešte podstúpiť. Ale milosťou krstu však nikto nie je oslobodený od celej 
krehkosti svojej prirodzenosti, a preto každý jeden z nás musí bojovať proti 
pohnútkam svojej žiadostivosti, ktoré nás neprestávajú pobádať k hriechu. 
Veď sotva je možné niekoho nájsť, kto by odolával takým silným pokušeniam, 
alebo by si tak starostlivo strážil svoju spásu, že by sa mohol vždy uchrániť 
pred každým poklesnutím. Existuje teda nevyhnutná potreba, aby Cirkev mala 
moc odpúšťať hriechy aj inak ako iba krstom svätým, a preto sú jej odovzdané 
kľúče od kráľovstva nebeského, ktorými môže odpustiť hriechy každému 
kajúcnikovi, hoci by hrešil až do posledného dňa svojho života. Najjasnejšie 
svedectvo o tejto záležitosti nachádzame v Písme svätom. Lebo v evanjeliu 
svätého Matúša Pán hovorí k Petrovi takto395: „Tebe dám kľúče od nebeského 
kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, 
bude rozviazané v nebi“. A na inom mieste k apoštolom396: „Čo zviažete  
na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané  
v nebi“. Okrem toho sv. Ján svedčí, že Pán dýchnuc na apoštolov im povedal397: 
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu 
ich zadržíte, budú zadržané“. 

 

* OTÁZKA III. 

Moc odpúšťať hriechy sa neobmedzuje na žiadne konkrétne hriechy ani  
na dobu. * 

 Nech sa nikto nedomnieva, že táto moc je vo vzťahu k hriechu nejakým 
spôsobom obmedzená, lebo nie je možné spáchať ani pomyslieť si na žiaden 
taký ohavný hriech, ktorý by Cirkev nemala moc odpustiť. A rovnako  
neexistuje nikto tak bezbožný a prepadnutý hriechu, ktorému by sa nesmela 
dávať istá nádej na odpustenie, keď bude za svoje hriechy konať skutočné 
pokánie. Táto moc nie je ani obmedzená tým, že by ju bolo možné využívať iba 
v ustanovenom čase. Kedykoľvek by sa chcel hriešnik obrátiť na správnu 
cestu, nesmie byť odmietnutý, ako to učí náš Spasiteľ, ktorý keď sa ho knieža 
apoštolov opýtal, koľkokrát by sme mali vinníkom odpustiť, či sedem ráz, 
Spasiteľ povedal Spasiteľ398: „Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“. 
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397 Jn. 20. 22. 
398 Mt. 18. 22. 



 

~ 107 ~ 

HLAVA XI. O desiatom článku viery. „Odpustenie hriechov“. 

* OTÁZKA IV. 

Moc odpúšťať hriechy nie je daná všetkým kresťanom. * 

 Avšak, keď sa pozrieme na sprostredkovateľov tejto Božej moci, zistíme 
že nemá veľký rozsah. Lebo Pán Ježiš nedal splnomocnenie na také sväté 
poslanie všetkým kresťanom ale iba biskupom a kňazom. To isté môžeme 
povedať aj o spôsobe vykonávania tejto moci, lebo hriechy môžu byť 
odpustené výlučne iba cez sviatosti, a to len vtedy, keď sa zachovajú príslušné 
pravidlá. Inak Cirkvi nie je dané žiadne právo rozhrešovať od hriechov. Z toho 
vyplýva, že tak kňazi ako aj sviatosti pôsobia pri odpustení hriechov ako 
nástroje, ktorými Kristus ako Utešovateľ a pôvodca spásy spôsobuje v nás 
odpustenie hriechov a milosť ospravedlnenia. 

 

* OTÁZKA V. 

Aká vznešená je táto Cirkvi udelená moc rozhrešovania? *  

Aby však veriaci lepšie spoznali tento nebeský dar, ktorý je 
z mimoriadneho milosrdenstva k nám Cirkvi udelený a aby s vrúcnejšou 
nábožnosťou a horlivosťou pristupovali k jeho užívaniu a prijímaniu, je 
potrebné, aby im duchovný pastier objasnil vznešenosť a veľkosť tejto milosti. 
Túto vznešenosť je najlepšie možné spoznať z toho, keď sa starostlivo vysvetlí 
to, koho mocou sa hriechy odpúšťajú a ako sa tým bezbožní ľudia stávajú 
spravodlivými. Je zrejmé, že sa to stáva nekonečnou a nesmiernou mocou 
Božou, o ktorej veríme, že bola potrebná tak pre stvorenie sveta ako aj pre 
vzkriesenie mŕtvych. Ale keď sa má podľa výroku svätého Augustína399 
považovať pretvorenie niekoho bezbožného na nábožného za väčší skutok, 
ako stvorenie neba a zeme z ničoho, potom je zrejmé, že tým viac je potrebné 
pripočítať odpustenie hriechov neskonalej Božej moci.  

  

* OTÁZKA VI. 

Jedine Boh vlastnou mocou odpúšťa hriechy a nikto iný. * 

 Preto za úplne pravdivé uznávame výroky dávnych Otcov, ktorí 
vyznávajú, že jedine Boh odpúšťa hriechy a že tento tajuplný účinok sa nesmie 
pripisovať žiadnemu inému pôvodcovi, iba jeho zvrchovanej dobrotivosti 
a moci. „Ja som“, hovorí Hospodin400 skrze proroka „Ja som ten, ktorý zotrie 
tvoje hriechy“. Ukazuje sa, že pri odpustení hriechov sa uplatňuje ten istý 
                                                           
399 Trakt na Jn. 72. 
400 Iza. 43. 25. 
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princíp, ako sa musí zachovávať pri peňažných dlhoch. Lebo tak, ako nikým 
iným ako veriteľom nemôže byť odpustený dlh, ktorý mu je dlžník povinný 
zaplatiť, tak je zrejmé, že keď sme sa svojimi hriechmi stali dlžníkmi jedine 
Bohu (ako sa každodenne modlíme401): „Odpusť nám naše viny“ , že nikto iný 
ako Boh nám naše viny nemôže odpustiť. 

 

* OTÁZKA VII. 

Moc odpúšťať hriechy nebola pred Kristom prepožičaná žiadnemu človekovi. 
* 

 Tento tajuplný a Božský úrad nebol udelený žiadnej stvorenej bytosti 
skôr, ako sa Boh stal človekom. Prvým zo všetkých bol Kristus, náš Spasiteľ, 
ktorý ako človek a zároveň pravý Boh, prijal túto moc z rúk nebeského Otca. 
Farizejom povedal402: „Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc 
odpúšťať hriechy - povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“  
Keďže Kristus sa stal človekom, aby dal ľuďom moc odpúšťať hriechy, tak 
skôr ako vstúpil do neba, aby tam naveky sedel po pravici Božej, odovzdal túto 
moc biskupom a kňazom Cirkvi, hoci ako sme už povedali, Kristus svojou 
vlastnou mocou a ostatní len ako jeho služobníci, odpúšťajú hriechy. A keď 
uvážime, že to, čo je učinené neskonalou Božou mocou, si zasluhuje najväčší 
obdiv a úctu, potom dostatočne porozumieme tomu, že je to najvzácnejší dar, 
ktorý je z dobrotivosti Krista Pána Cirkvi udelený.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Akou mocou sa ľuďom dostáva odpustenie ich hriechov? * 

 Pri uvažovaní o tomto veľkom dobrodení mysle veriacich veľmi 
povzbudí aj samotný spôsob, akým Boh, najdobrotivejší Otec, ustanovil 
zahladenie hriechov sveta. Lebo krvou svojho jednorodeného Syna ráčil 
zmazať naše neprávosti tak, že trest ktorý si za hriechy zaslúžime, On 
dobrovoľne vytrpel, hoci bol odsúdený ako spravodlivý za nespravodlivých  
a hoci podstúpil najtrpkejšiu smrť ako nevinný za vinníkov. A keď si v mysli 
premietneme, že403: „nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale 
drahocennou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka sme boli 
vykúpení“, tak sa ľahko presvedčíme, že nič spasiteľnejšieho nám nemohlo 
byť udelené, ako je táto moc odpúšťania hriechov, v ktorej sa prejavuje 

                                                           
401 Mt. 6. 12. 
402 Mt. 9. 6.  
403 1. Petr 1. 18. 
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nevyjadriteľná prozreteľnosť Božia a jeho neskonalá láska k nám. Takéto 
uvažovanie môže všetkým prinášať prehojný úžitok.  

 

* OTÁZKA IX. 

Z čoho sa dá najlepšie spoznať veľkosť dobrodenia, ktoré sa zakladá na moci 
kľúčov? * 

 I. Kto Boha nejakým smrteľným hriechom urazil, tak ten všetko 
čokoľvek získal zo zásluh Kristovej smrti, okamžite stráca a prístup do raja, 
ktorý bol predtým zatvorený a Spasiteľ ho svojim utrpením opäť všetkým 
otvoril, si úplne zatvára. Keď nad týmto uvažujeme, tak sa nemôžeme ubrániť 
tomu, aby pomyslenie na ľudskú biedu a krehkosť nás nenapĺňalo veľkou 
úzkosťou.  

 II. Keď však opäť obrátime myseľ k tej tajomnej moci, ktorá je Cirkvi 
prepožičaná od Boha a keď sme posilnení pravdou tohto článku, tak veríme, 
že každému jednému sa dáva príležitosť, aby sa s  Božou pomocou mohol 
vrátiť do predchádzajúceho stavu svojej dôstojnosti. Nad týmto skutočne nie 
je možné inak, ako s radosťou a najväčším nadšením zaplesať a vzdávať 
nekonečnú vďaku Bohu. A tak ako sú nám milé a príjemné pripravené lieky, 
ktoré sú nám podávané poznaním a lekárskou starostlivosťou, keď sme 
postihnutí nejakou chorobou, o čo milšie a drahocennejšie pre nás musia byť 
tie prostriedky, ktoré nám pripravila Božia múdrosť na vyliečenie duše 
a na obnovenie života; najmä však preto, že so sebou neprinášajú iba nádej 
akú vkladáme do liekov užívaných pre uzdravenie tela, ale že s najväčšou 
istotou prinášajú spásu tým, ktorí po duševnom uzdravení túžia.  

 

* OTÁZKA X. 

Prečo a ako majú veriaci užívať prostriedky Cirkvi udelené mocou kľúčov? * 

 I. Keď teda veriaci spoznali dôstojnosť tak vznešeného a mimoriadneho 
daru, je potrebné ich napomínať, aby sa ho tiež snažili nábožne využiť vo svoj 
prospech. Lebo sotva je možné nepomyslieť si, že ten kto nepoužíva užitočnú 
a potrebnú vec, tak ten ňou pohŕda; obzvlášť vtedy, keď Pán túto moc 
odpúšťať hriechy preto odovzdal Cirkvi, aby všetci tento spásonosný 
prostriedok užívali. Lebo ako bez krstu nikto nemôže byť očistený  
od hriechov, podobne každý, kto smrteľným hriechom stratil milosť krstu  
a chce ju opäť nadobudnúť, musí sa utiekať k druhému spôsobu očisťovania, 
teda k sviatosti pokánia.   
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 II. Ale na tomto mieste je potrebné upozorniť veriacich, aby 
poukazovaním na tak veľkú príležitosť odpustenia hriechov, o ktorej sme 
vyhlásili, že sa neobmedzuje na žiadnu dobu a čas, aby sa nestávali 
náchylnejšími k hriechu ani váhavejšími v pokání a obrátení. Lebo za prvé, 
taká náchylnosť k hriechu by ich zjavne usvedčila z toho, že konali škodlivo  
a pohŕdavo voči tejto Božej moci a boli by nehodní toho, aby mali účasť  
na milosrdenstve Božom; za druhé táto váhavosť vo vyznávaní hriechov, 
vzbudzuje veľké obavy z toho, že keď ich zastihne smrť, zbytočne budú 
vyznávať vieru v odpustenie hriechov, keď milosrdenstvo Božie svojou 
váhavosťou a odkladaním zaslúžene stratili. 
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HLAVA XII. O jedenástom článku viery. „Vzkriesenie 

tela“. 
 

* OTÁZKA I. 

Ako veľmi záleží na tom, jasne poznať tento článok? * 

 To, že tento článok v sebe ukrýva veľkú moc na utvrdenie pravdy našej 
viery, vysvitá najviac z toho, že veriacim sa nielen predkladá na uverenie 
v Písme svätom, ale že je aj podložený mnohými dôvodmi. To, že sa to pri iných 
článkoch v takej miere nestáva, je možné spoznať aj z toho, ako je na ňom ako 
na najpevnejšom základe postavená naša nádej na spásu. Takto hovorí 
Apoštol404: „Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak 
nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša 
viera“. Na vysvetlenie tohto článku musí duchovný pastier vynaložiť úsilie 
a námahu v takej miere s akou sa ju pokúšali vyvrátiť mnohí bezbožní ľudia. 
Lebo ako sa skoro ukáže, z tohto poznania vyplývajú pre veriacich veľké 
a vzácne úžitky. 

 

* OTÁZKA II. 

Prečo zmŕtvychvstanie ľudí apoštoli nazvali „vzkriesenie tela?“ *  

 Treba si predovšetkým všimnúť to, že v tomto článku sa 
zmŕtvychvstanie ľudí nazýva vzkriesením tela, čo sa istotne nestalo  
bez príčiny. Lebo apoštoli nás tým chceli poučiť o tom, čo sa tu nevyhnutne 
predpokladá, totiž že duša je nesmrteľná. Nech sa teda niekto nedomnieva, 
a to i napriek tomu že na mnohých miestach Písma svätého sa jasne hovorí  
o nesmrteľnosti duše, že tým že v tomto článku sa robí zmienka iba 
o vzkriesení tela, by snáď s telom zomierala aj duša a že oboje sa zase obnoví 
k životu. Hoci v Písme svätom telo často znamená celého človeka, keď Izaiáš 
hovorí405: „Každé telo je ako tráva“ a sv. Ján406: „Slovo sa telom stalo“, tak  
na tomto mieste to slovo označuje samotné telo, na základe čoho máme 
poznať, že z tých dvoch častí – z tela a duše, z ktorých sa skladá človek, je len 
jedna časť – telo, ktoré podlieha porušeniu a rozpadáva sa na prach zeme, 
z ktorej je vzaté. Duša však zostáva neporušená a nesmrteľná. Keďže nikto 
nemôže byť naspäť povolaný k životu, iba keď zomrie, preto o vzkriesení duše 
nemôže byť vlastne ani reč. O tele je tu zmienka tiež preto, aby sa vyvrátila 

                                                           
404 1. Kor. 15. 13, 14. 
405 Iza. 40. 6. 
406 Jn. 1. 14. 
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heréza, ktorá povstala za čias sv. Pavla407 a ktorú vyučovali Hymeneus 
a Filetus, že keď je v Písme reč o vzkriesení, má sa to chápať nie ako telesné, 
ale ako duchovné vzkriesenie, čím povstávame zo smrti hriechov k životu  
v milosti. Týmito slovami sa teda vyvracia onen blud a potvrdzuje sa 
vzkriesenie tela. 

* OTÁZKA III. 

Aké sú najdôležitejšie dôvody, na ktorých spočíva učenie o skutočnom 
vzkriesení tela? * 

 Duchovný pastier by sa mal postarať o to, aby túto pravdu objasnil  
na základe príkladov zo Starého a Nového Zákona ako aj z celých cirkevných 
dejín. Už v Starom Zákone boli niektorí ľudia vzkriesení Eliášom a Elizeom, iní 
okrem tých, ktorých vzkriesil Kristus Pán, boli vzkriesení svätými apoštolmi 
a inými svätými a tieto tak početné vzkriesenia potvrdzujú učenie tohto 
článku. Tak ako pevne veríme v tieto vzkriesenia, podobne je potrebné veriť, 
že raz budeme všetci zas povolaní k životu. Teda hlavný úžitok, ktorý pre nás 
vyplýva z týchto zázrakov je ten, aby sme mali pevnú vieru v tento článok 
vyznania viery. Okrem toho existuje mnoho svedectiev, ktoré sa  
pred duchovnými pastiermi objavia, keď sa budú venovať štúdiu Písma 
svätého. Zreteľnými miestami v Starom Zákone sú výroky Jóba, ktorý 
hovorí408: „Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha 
uvidím“  a Daniela, ktorý hovorí409: „A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa 
zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu“. Z Nového 
Zákona sem patrí to, čo zaznamenal svätý Matúš z rozhovoru, ktorý mal 
Spasiteľ so Saducejmi410 a čo evanjelisti hovoria o poslednom súde. Sem sa 
tiež hodí aj to, čo jasnými slovami vysvetľuje Apoštol v liste Korinťanom411  
a k Solúnčanom412. 

* OTÁZKA IV. 

Akými podobenstvami sa potvrdzuje táto pravda? *  

 Ale akokoľvek nás o tom uisťuje viera, bude veľmi prospešné ukázať 
dôvody, že to, čo viera predkladá na uverenie, nie je v rozpore 
s prirodzenosťou ani ľudským rozumom. Preto Apoštol na otázku o tom, ako 

                                                           
407 2. Tim. 2. 17. 
408 Jób. 19. 26. 
409 Dan. 12. 2. 
410 Mt. 22. 23. 
411 1. Kor. 15. 12. 
412 1 Sol. 4. 13. 
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vstanú mŕtvi, odpovedal takto413: „Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv 
neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo 
nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké chce“, a o niečo ďalej hovorí: „Tak je to aj 
so zmŕtvychvstaním: telo sa seje porušiteľné, vstáva neporušiteľné“. 
A k tomuto podobenstvu by sa mohli pridať iné, ako to robí sv. Gregor, keď 
hovorí414: „Ako našim umierajúcim očiam každodenne mizne slnečné svetlo 
a opäť sa vzkriesiac sa vracia, aj stromy strácajú životnú zeleň a opäť ako 
vzkriesením sa oživujú, aj práchnivejúce semená hynú, ale opäť klíčením 
vzchádzajú“.  

* OTÁZKA V. 

Dôkazy, ktorými sa táto pravda dokazuje. * 

 Dôkazy, ktoré uvádzajú cirkevní spisovatelia, môžu istotne postačiť  
pre potvrdenie tejto pravdy. Po prvé, keďže duša je nesmrteľná a ako súčasť 
človeka má prirodzený sklon byť zjednotená s telom, jej večné oddelenie  
od tela sa musí považovať za neprirodzené. Keďže to, čo odporuje 
prirodzenosti a činí jej násilie, nemôže byť trvalým, preto sa zdá byť 
primerané, aby sa duša opäť spojila s telom a z toho vyplýva, že nastane 
vzkriesenie tela. Tento spôsob dokazovania použil sám Spasiteľ415, keď  
vo svojom spore so Saducejmi odvodil zmŕtvychvstanie tela z nesmrteľnosti 
duše.  

 Po druhé, pretože najspravodlivejší Boh udeľuje tresty zlým a odmeňuje 
dobrých a keďže mnohí z ľudí zomierajú skôr, ako si uložené tresty odpykajú 
a dobrí potom odchádzajú z tohto sveta bez toho, aby zakúsili odmenu  
za svoje cnosti, preto je potrebné, aby sa duša opäť spojila s telom a aby tak aj 
telo, ktoré človek v každom svojom konaní užíval, dostalo spolu s dušou tresty 
alebo odmeny za neprávosti alebo za dobré skutky. Tento dôkaz podrobne 
rozoberal sv. Ján Zlatoústy416 vo svojej prvej homílii k ľuďom Antiochie.  
V tomto zmysle hovorí o zmŕtvychvstaní aj Apoštol417: „Ak len v tomto živote 
máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí“. Tieto slová sa však 
nemôžu vzťahovať na biedu samotnej duše, ktorá tým že je nesmrteľná, mohla 
by si v budúcom živote užívať večnú blaženosť, aj keby telo znovu nevstalo  
z mŕtvych. Tieto slová sa teda musia týkať celého človeka, lebo ak by telo 
nezískalo náležitú odmenu za svoje skutky, tak by potom tí, ktorí podobne ako 

                                                           
413 1. Kor. 15. 36,42. 
414 Moral. lib. 14. c. 65. 
415 Mt. 22. 81. 
416 Hom. 1. 
417 1. Kor. 16. 19. 
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apoštoli znášali v tomto živote toľko súžení a utrpení, by boli zo všetkých ľudí 
najbiednejší. O tejto téme oveľa jasnejšie učí Apoštol vo svojom liste 
Solúnčanom418: „A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu 
vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate 
na dôkaz spravodlivého Božieho súdu, aby ste  boli uznaní za hodných Božieho 
kráľovstva, za ktoré i trpíte. Lebo u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením 
tým, čo vás sužujú, a vám, ktorí ste sužovaní, odpočinutím s nami, keď sa  
z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal 
tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša 
Krista“. K tomu je treba pridať aj to, že dokiaľ je duša oddelená od tela, človek 
nemôže dosiahnuť úplnú blaženosť zavŕšenú všetkými radosťami. Lebo ako 
každá časť oddelená od celku je nedokonalá, podobne je to aj s dušou, pokiaľ 
nie je spojená s telom. Z toho vyplýva, že vzkriesenie tiel je nevyhnutnou 
podmienkou pre to, aby duši nič nechýbalo k úplnej blaženosti. Týmito a inými 
podobnými argumentmi môže duchovný pastier objasniť veriacim tento 
článok. 

* OTÁZKA VI. 

Žiaden človek sa nemôže vyhnúť tomu, aby nemal účasť na smrti  
a zmŕtvychvstaní. * 

 I. Okrem toho je, podľa učenia svätého Pavla, vhodné jasne vysvetliť, kto 
bude vzkriesený k životu. Apoštol píše Korinťanom419: „Veď ako všetci 
umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi“. Všetci teda  
bez akéhokoľvek rozdielu medzi dobrými a zlými (aj keď nie všetci budú mať 
rovnaké postavenie) vstanú z mŕtvych a „vyjdú420  tí, čo robili dobre a budú 
vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“. 

 II. Keď hovoríme, že „všetci“ , tak tým rozumieme nielen tých, ktorí budú 
pri nastávajúcom súde už mŕtvi, ale aj tých ktorí ešte iba zomrú. Lebo Cirkev 
svätá sa drží názoru, že všetci ľudia, nevynímajúc nikoho, zomrú, a to že sa to 
zhoduje aj s pravdou, to potvrdzuje sv. Hieronym421 a podobne zmýšľa aj svätý 
Augustín422. Tomuto názoru neodporujú ani slová Apoštola423: „Tí, čo umreli  
v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi 
v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi“. Lebo svätý Ambróz, keď 
vysvetľoval tieto slová, hovorí: „V tom istom uchvátení nastane smrť,  
                                                           
418 2. Sol. 1. 4-8. 
419 1. Kor. 15. 22. 
420 Jn. 5. 29. 
421 Ep. 119. k Pamach. a k Min. a Alex. 
422 O meste Bož. 20. 20. 
423 1. Sol. 4. 15. 16. 
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a to takmer ako vo sne a duša, ktorá práve vyšla z tela, sa okamžite vráti. Lebo 
tí, čo sú nažive vyzdvihnutím zomrú, aby príduc do Pánovej prítomnosti 
dostali naspäť svoj život, pretože v Jeho prítomnosti nemôžu byť mŕtvi“. Tento 
názor je podporený aj výrokom svätého Augustína424 v jeho knihe o meste 
Božom.  

* OTÁZKA VII.  

Ľudská duša dostane pri poslednom súde opäť svoje vlastné telo. * 

 A keďže veľmi záleží na tom, aby sme boli s istotou presvedčení o tom, 
že to isté telo, ktoré každý z nás teraz má ako svoje vlastné, bude opäť 
vzkriesené k životu, a to i napriek tomu že podlieha skaze a na prach sa obráti, 
preto sa duchovný pastier musí tomuto dôkladne venovať a vysvetliť to. Túto 
pravdu oznamuje aj Apoštol, keď hovorí425: „Veď toto porušiteľné si musí 
obliecť neporušiteľnosť“ a  týmito slovami zrejme naznačuje toto naše vlastné 
telo. To predpovedal aj Jób, keď povedal426: „A zo svojho tela Boha uvidím. 
Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uzrú, a nie iný“.  Ďalej, tá istá 
pravda je odvodená zo samotnej definície vzkriesenia; ako hovorí Ján 
Damascénsky427 „Vzkriesenie je návratom do stavu, z ktorého sme vypadli“. 
A keď nakoniec uvážime príčiny, podľa ktorých ako sme už vyššie ukázali, 
musí nastať vzkriesenie, nezostane nič, čo by mohlo myseľ v tejto veci uviesť 
do pochybností.  

* OTÁZKA VIII. 

Prečo Pán Boh ustanovil vzkriesenie tiel? * 

 Aj preto vstanú telá z mŕtvych428, „aby každý dostal odplatu za to, čo 
konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“. Človek musí byť vzkriesený s tým 
istým telom, s ktorým slúžil buď Bohu alebo diablovi, aby s tým istým telom 
dosiahol buď odmenu a slávu víťazstva, alebo prijal najhroznejšie tresty 
a pokuty. 

* OTÁZKA IX. 

Vzkriesené telá nebudú mať chyby, ktoré snáď mali v tomto živote. * 

 I. Avšak nielenže telo vstane z mŕtvych, ale obnovené bude všetko, čo 
prináleží k pravdivosti jeho podstaty, kráse a primeranosti človeka. O tejto 
                                                           
424 Knih. 20. 20. 
425 1. Kor. 15, 53. 
426 Jób 19. 26, 
427 De fide orthodox. 4. 27. 
428 2. Kor. 5. 10. 
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veci máme prekrásne svedectvo od svätého Augustína429, ktorý píše: „Potom 
nebude na telách žiaden nedostatok; ak boli niektoré príliš obťažené 
tučnotou, nebudú mať na sebe celú túto nadbytočnú hmotnosť, ale to čo je  
nad hranicou primeranosti, bude odložené ako nadbytočné. A naopak, 
čokoľvek choroba alebo staroba na tele zničila, bude Božou mocou skrze 
Krista nahradené, ako napr. tým ktorí v dôsledku chudoby na tele vychradli, 
lebo Kristus nám navráti nielen telá, ale aj všetko to, čo nám bolo odňaté skrze 
biednosť nášho života“.  A na inom mieste píše: „A človek neprijme opäť tie 
vlasy, ktoré mal, ale tie ktoré mu prislúchali, v zmysle slov430: »Vy však máte 
aj všetky vlasy na hlave spočítané« a tie mu podľa múdrosti Božej budú 
obnovené“. A obzvlášť, keďže jednotlivé údy prislúchajú k úplnosti ľudskej 
prirodzenosti, budú obnovené všetky spolu. Teda tí, ktorí boli slepí  
od narodenia, alebo nejakým neduhom prišli o zrak, podobne ako aj chromí 
alebo úplne zbavení rúk a nôh, alebo na iných údoch postihnutí, tí všetci 
vstanú z mŕtvych s celým a dokonalým telom. Inak by zaiste nebola naplnená 
túžba duše, ktorá sa dychtivo snaží o spojenie s telom, a že táto túžba sa má 
s istotou splniť pri vzkriesení, v to bez akéhokoľvek pochybovania veríme.    

 II. Okrem toho je dostatočne známe, že vzkriesenie podobne ako 
stvorenie, prináleží medzi najdôležitejšie diela Božie. S istotou je možné 
tvrdiť, že tak ako boli na počiatku Bohom stvorené veci dokonalé, rovnako to 
bude aj pri vzkriesení. A toto platí nielen o mučeníkoch, o ktorých svätý 
Augustín svedčí431: „Nebudú bez tých údov, ktorých ich zbavili“, lebo to 
zmrzačenie tela, ktoré utrpeli, síce ukázalo deformáciu, avšak povstanú so 
všetkými svojimi údmi; inak by tí, ktorí boli sťatí, vstali bez hlavy. Jazvy, ktoré 
dostali, však zostanú svietiť ako Kristove rany a budú žiariť oveľa žiarivejšie 
ako zlato a drahé kamene. To isté je možné právom tvrdiť aj o bezbožných, 
hoci keby aj ich vinou prišli ich údy k úrazu, lebo čím viac údov budú mať, tým 
strašnejšie bolesti a muky budú trpieť. Preto obnovenie ich údov neprispeje 
k ich šťastiu, ale hojne rozmnoží ich nešťastie a biedu, lebo zásluhy sa 
pripočítajú nie len jednotlivým údom, ale osobe ktorú tieto údy tvoria. Teda 
tým, ktorí činili pokánie budú údy nahradené za odmenu a tým kto pokáním 
pohŕdali, budú nahradené za trest. 

Keď bude duchovný pastier o tom všetkom starostlivo rozjímať, nikdy 
mu nebude chýbať hojnosť dôkazov a argumentov, ktorými by povzbudil 
a roznietil mysle veriacich k nábožnosti, a to tak aby - predstavujúc si v mysli 

                                                           
429 O meste Bož. 22. 19-21; Enchir. 89, sq. 
430 Mt. 10. 30. 
431 O meste Bož. 22. 20. Serm. 363 c. 20. 
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biedy a starosti tohto života - túžobne očakávali blaženosť vzkriesenia, ktorá 
je pripravená spravodlivým a nábožným.  

 

* OTÁZKA X. 

Aké budú vzkriesené ľudské telá? * 

I. Teraz by mali veriaci spoznať, ako sa telo výrazne zmení a bude 
odlišné, keď bude vzkriesené z mŕtvych,  a to aj keď sa v podstate jedná o to 
isté telo, ktoré bolo predtým mŕtve. Lebo keď pominieme iné veci, všetky 
vzkriesené telá sa budú od terajších najviac líšiť v tom, že hoci sú podrobené 
zákonu smrti, po vzkriesení všetky dosiahnu nesmrteľnosť a to bez rozdielu 
dobrí aj zlí. A toto, pre našu prirodzenosť tajuplné obnovenie, nám vydobylo 
slávne víťazstvo Kristovo, ktoré dosiahol nad smrťou, ako nás o tom poučujú 
výroky Písma svätého. Lebo je napísané432: „Zničí smrť navždy“ a na inom 
mieste433: „Ó smrť, budem tvojou smrťou“ a vysvetľujúc tieto slová Apoštol 
hovorí434: „Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť“ a u svätého Jána 
čítame435: „Už nebude smrti“.  

II. Je istotne primerané, aby zásluhy Krista Pána, ktorými bolo porazené 
kráľovstvo smrti, ďaleko prevyšovali Adamov hriech. Tak isto bolo Božej 
spravodlivosti primerané, aby dobrí požívali blažený večný život a zlí, aby 
trpeli večnými trestami, aby436 „smrť hľadali, a nenájdu ju, budú si žiadať 
zomrieť, a smrť od nich utečie“. A táto nesmrteľnosť bude všetkým dobrým  
i zlým spoločná. 

 

* OTÁZKA XI. 

Čím budú po vzkriesení ozdobené telá blažených? * 

 I. Okrem toho budú mať vzkriesené telá svätých na sebe niektoré vzácne 
výsady, ktorými sa stanú oveľa ušľachtilejšími ako boli kedykoľvek predtým. 
Spomedzi týchto výsad sa svätí Otcovia osobitne zmieňujú o štyroch, ktoré 
odvodzujú z učenia sv. Pavla a ktoré sa nazývajú „darmi“. Prvým z nich je 
bezbolestnosť, totiž taký dar, ktorý ich stavia mimo dosahu akéhokoľvek 
utrpenia, všetkého čo je nepríjemné, čo je postihnuté bolesťou alebo 
nepríjemnosťami akéhokoľvek druhu. Nič im nemôže ublížiť, ani sila zimy, ani 

                                                           
432 Iza. 25. 8. 
433 Oz. 13. 14. 
434 1. Kor. 15. 26. 
435 Zjav. 21, 4. 
436 Zjav. 9. 6. 
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plameň ohňa, ani búrka vôd. Apoštol hovorí437: „Seje sa porušiteľné, vstáva 
neporušiteľné“. Dôvod, pre ktorý teológovia nazvali túto vlastnosť radšej 
bezbolestnosťou ako neporušiteľnosťou, je ten, aby naznačili, čo je  
pre oslávené telo špecifické. Telá zatratených, hoci neporušiteľné, nebudú 
bezbolestné; budú spaľované ohňom, budú trpieť zimou a budú sužované 
inými mukami. 

 II. Potom nasleduje jas, ktorým sa budú telá svätých skvieť ako slnko, 
ako nám to sám Spasiteľ dokazuje u sv. Matúša438: „Vtedy sa spravodliví 
zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca“. Aby potom nikto o tom 
nepochyboval, dokázal to príkladom svojho premenenia439. Túto vlastnosť 
Apoštol nazýva raz slávou inokedy jasom440: „Pretvorí naše úbohé telo, aby sa 
stalo podobným jeho oslávenému telu“. A inde441: „Seje sa potupené, vstáva 
slávne“. Podobnosť tejto slávy videl aj izraelský ľud na púšti, keď z rozhovoru 
v Božej prítomnosti sa „Mojžišova442 tvár“ tak zaskvela, že na ňu synovia 
izraelskí nemohli očami pohliadnuť. Tento jas je akousi žiarou, ktorá sa 
rozlieva z duše na blažené telo tak, že je to akési sprostredkovanie tej 
blaženosti, ktorú požíva duša. Podobne sa stáva blaženou aj samotná duša, 
keď sa na nej odráža časť blaženosti Božej. Na rozdiel od prvej vlastnosti, 
nebudú touto vlastnosťou obdarení v rovnakej miere všetci. Všetky telá 
svätých budú zaiste rovnako bez utrpenia, ale ten istý jas mať nebudú, lebo 
ako svedčí Apoštol443: „Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď 
hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním“.  

 III. S touto vlastnosťou je spojená aj tretia, ktorú nazývajú 
pohyblivosťou a ktorá učiní telo, že nebude podliehať akejkoľvek tiaži, ktorou 
sme teraz priťahovaní k zemi a bude sa môcť pohybovať s najväčšou 
ľahkosťou kamkoľvek bude chcieť, a to s takou rýchlosťou, že od nej nemôže 
byť nič rýchlejšie. Ako to učí sv. Augustín444 vo svojej knihe o Božom meste 
a svätý Hieronym445 vo vysvetľovaní proroka Izaiáša a ako to podobne napísal 
aj Apoštol446: „Seje sa potupené, vstáva slávne“. 

 IV. K tomu pristupuje ešte štvrtá vlastnosť, ktorá sa nazýva subtílnosť 
a ktorou sa telo úplne poddá vôli duše a bude jej slúžiť a nasledovať jej 
                                                           
437 1. Kor. 15. 42. 
438 Mt. 13. 43. 
439 Mt. 17. 2. 
440 Fil. 3. 21. 
441 1. Kor. 15. 43. 
442 Exod. 34. 29.; 2. Kor. 3. 7. 
443 1. Kor. 15. 41. 
444 Knih. ,13. 18. a 20 sq. 
445 Hier. in cap. 40, lib. 12. 
446 1. Kor. 15, 43. 
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žiadosti, čo vyplýva zo slov Apoštolových447: „Seje sa telo živočíšne, vstáva telo 
duchovné“. 

Toto sú najhlavnejšie pravdy, ktoré sa pri tomto článku majú vykladať. 

 

* OTÁZKA XII. 

Aký úžitok plynie veriacim z týchto tajomstiev o vzkriesení? * 

Aby potom veriaci vedeli, aký prospech môžu mať z poznania toľkých 
a tak veľkých tajomstiev, je im predovšetkým treba vysvetliť, že Bohu, ktorý448 
„skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým“, sme 
zaviazaní najvrúcnejšou vďačnosťou. Koľko mužov, vyznačujúcich sa 
mimoriadnou múdrosťou a obdarených neobyčajnou učenosťou, zostalo 
slepých voči tejto najistejšej pravde! Skutočnosť, že tieto pravdy nám zjavil 
Boh, bez ktorého by sme nemohli prísť k tomuto poznaniu, je dôvodom, prečo 
ustavičnými chválami oslavujeme jeho dobrotivosť a láskavosť.   

Iný dôležitý prospech, ktorý vyplýva z rozjímania nad týmto článkom je 
ten, že totiž pri smrti môžeme potešiť ľahko seba aj iných, s ktorými sme 
spojení buď cez príbuzenstvo alebo priateľstvo. Tento spôsob potechy použil, 
ako je známe, svätý Pavol, keď písal449 Solúnčanom o zosnulých. Ale 
pomyslenie na budúce zmŕtvychvstanie nám prinesie najväčšiu úľavu  
v každej bolesti aj pri iných protivenstvách a nehodách, ako to vidíme  
na príklade svätého Jóba450, ktorý svoju utrápenú a skormútenú dušu 
chlácholil iba tou nádejou, že pri vzkriesení zazrie Pána Boha svojho. Ďalej to 
veľmi prospeje k povzbudeniu veriacich, aby sa starali predovšetkým o to, aby 
viedli spravodlivý, bezúhonný a od každej poškvrny hriechu úplne očistený 
život, lebo keď uvážia, aké nevýslovné poklady sú pre nich po vzkriesení 
pripravené, ľahko sa tým roznietia ku konaniu cností a nábožnosti. Naproti 
tomu nebude mať žiadna skutočnosť väčšiu silu na potlačenie žiadosti duše 
a na odvrátenie ľudí od hriechov, ako keď sa im bude častejšie klásť pred oči, 
akými trestami a mukami budú postihnutí bezbožní, ktorí budú posledný deň 
vzkriesení451 na odsúdenie.  

  

                                                           
447 1. Kor. 15, 44. 
448 Mt. 11. 26. 
449 1. Sol. 4, 12 sq. 
450 Jób 19. 26. sq. 
451 Jn. 5. 29. 
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HLAVA XIII. O dvanástom článku viery. „Život večný.“ 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo je tento článok uvedený na záver a ako veľmi záleží na tom, aby bol ľudu 
často vysvetľovaný? * 

Svätí apoštoli, naši vodcovia, chceli svoje Vyznanie, v ktorom sa 
predkladá celý obsah našej viery, zakončiť článkom o živote večnom. Sčasti 
preto, že po vzkriesení tela veriaci nič iné nemajú očakávať iba odmenu 
večného života a sčasti aj preto, aby sme dokonalú a všetkými dobrými 
vlastnosťami oplývajúcu blaženosť mali ustavične pred očami a aby sme sa 
k nej naučili obracať a pútať k nej všetky svoje zmysly a myšlienky. Preto nech 
duchovní pastieri pri vyučovaní nikdy nezabudnú roznecovať v dušiach 
veriacich horúcu túžbu po prisľúbených odmenách večného života, aby 
veriaci mohli bez ohľadu na ťažké povinnosti, ktoré môžu byť súčasťou ich 
kresťanského života, pokladať tieto útrapy za ľahké alebo dokonca  
za príjemné, a tak sa stali pripravenejší a ochotnejší poslúchať Boha. 

 

* OTÁZKA II. 

Čo sa tu rozumie slovami „život večný“? * 

Ale keďže v týchto slovách, ktorými sa tu vyjadruje naše 
blahoslavenstvo, sa ukrývajú mnohé tajomstvá, je potrebné ich vysvetliť tak, 
aby mohli byť jasné všetkým, pokiaľ im to ich schopnosti dovoľujú. Veriacim 
sa teda musí ukázať to, že týmito slovami „život večný“ sa vyjadruje nie iba 
ustavičné trvanie života, na ktorom majú účasť aj diabli a ľudia bezbožní, ale 
skôr blaženosť večného trvania, ktorou by sa naplnila žiadosť a túžba 
vyvolených. V tomto zmysle rozumel týmto slovám ten učený človek v zákone, 
ktorý sa podľa evanjelia452, opýtal nášho Spasiteľa, čo má robiť, aby mal večný 
život. Čo je to isté, ako keby sa opýtal, čo má robiť, aby sa dostal na to miesto, 
kde by mohol požívať dokonalú blaženosť. V tomto zmysle sa tieto slová 
používajú v Písme svätom, ako je možné sa o tom presvedčiť na mnohých jeho 
miestach. 

  

 

 

                                                           
452 Lk. 18. 18. 
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* OTÁZKA III. 

Prečo život večný znamená najväčšiu blaženosť? * 

I. Najväčšia blaženosť sa preto označuje ako večný život, aby sa nikto 
nedomnieval, že blaženosť spočíva v telesných a prechodných veciach, ktoré 
nemôžu byť večné. Lebo samotné slovo „blaženosť“ nemohlo dostatočne 
vysvetliť túto myšlienku, najmä preto, že vždy bolo veľa ľudí zakladajúcich si 
na svojej múdrosti, ktorí vkladali najvyššie dobro do zmyslových vecí. Tieto 
veci samozrejme hynú a časom sa pomíňajú, pravá blaženosť sa však žiadnym 
časom nedá obmedziť. Navyše tieto pozemské veci sú veľmi vzdialené  
od pravej blaženosti, od ktorej sa najviac vzdiali ten, koho ovláda láska 
a baženie po veciach tohto sveta. Lebo je napísané453: „Nemilujte svet, ani to, 
čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska“. A o niečo ďalej: 
„Svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť“. Je potrebné, duchovný pastier, vštiepiť 
do myslí veriacich, aby sa odhodlali pohŕdať smrteľnými vecami, aby vedeli, 
že v tomto živote nie sme domácimi, ale sme tu pútnikmi454 a že v ňom nie je 
možné dosiahnuť blaženosť. 

II. Avšak aj tu sa právom môžeme s nádejou označovať za blažených, ak 
„zrieknutím455 sa bezbožnosti a svetských žiadostí, budeme žiť v tomto veku 
triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávať blahoslavenú nádej a príchod 
slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista“. A keďže mnohí, ktorí sa 
sami sebe zdali byť múdrymi, tieto veci nechápali a domnievali sa, že v tomto 
dočasnom živote je vhodné vyhľadávať blaženosti, „stali sa hlupákmi“456 
a upadli do najväčších trápení. 

III. Ale vyjadrenie „život večný“ nám hovorí aj to, že nikto nemôže stratiť 
raz získanú blaženosť, ako sa to mnohí bludne domnievali. Lebo blaženosť 
v sebe obsahuje všetko dobré v najväčšej miere, bez akejkoľvek prísady zla 
a keďže ľudskej túžbe poskytuje úplné zadosťučinenie, preto nevyhnutne 
spočíva na večnom živote. To si prirodzene musí každý blažený priať najviac, 
aby to blaho ktoré dosiahol, smel požívať naveky. Veď keby stav blaženosti 
nebol stály a trvanlivý, nebolo by možné, aby dotyčný nebol súžený najväčšími 
mukami strachu.  

 
 

                                                           
453 1. Jn. 2. 15, 17. 
454 1. Petr. 2. 11. 
455 Tít. 2. 12.13. 
456 Rim. 1. 22. 
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* OTÁZKA IV. 

Večnú blaženosť nie je možné vyjadriť ani slovami, ani pochopiť ľudskou 
mysľou. * 

I. Ale to, aká preveľká je blaženosť vyvolených, ktorí žijú v nebeskej 
vlasti a ktorá len nimi samotnými a nikým iným okrem nich, nemôže byť 
mysľou pochopená, to zrejme dokazujú už slová, že ju nazývame životom 
večným. Lebo keď na označenie nejakej veci používame také slovo, ktorým sa 
označuje aj mnoho iných vecí, tak z toho je možné usúdiť, že nemáme iné 
vlastné slovo, ktorým by sme tú vec v plnosti vyjadrili. 

II. Keď teda blaženosť nazývame týmito slovami, ktoré rovnako dobre 
by bolo možné použiť nielen v spojení s blaženosťou ale aj so všetkými, ktorí 
budú žiť naveky, môže nám to byť dôkazom, že je to vec oveľa vzácnejšia 
a úžasnejšia, než aby sme jej obsah mohli dokonale vyjadriť vlastným 
pomenovaním. Lebo akokoľvek sa v Písme svätom tejto nebeskej blaženosti 
dávajú mnohé iné mená ako napr.: „kráľovstvo Božie, kráľovstvo nebeské, raj, 
sväté mesto, nový Jeruzalem, dom Otca“, napriek tomu je zrejmé, že žiadne 
z nich nepostačí na vyjadrenie jej vznešenosti. Preto by duchovný pastier 
nemal zanedbávať príležitosť k tomu, aby veriacich povzbudzoval  
k nábožnosti, spravodlivosti a k plneniu všetkých ostatných povinností 
kresťanskej viery, za tak veľkú odmenu, ktorá sa označuje ako život večný. 

III. Je známe, že život patrí k najdôležitejším statkom, ktoré si človek  
v rámci svojej prirodzenosti žiada. A predovšetkým týmto statkom a dobrom, 
označovaným ako večný život, sa vyjadruje blaženosť. Ak teda nie je nič viac 
milované, nič drahšie alebo sladšie ako tento krátky a biedny život, ktorý je 
vystavený toľkým a takým rôznym utrpeniam, že by sa mal skôr nazývať 
smrťou, s akou horlivosťou a s akou vážnosťou by sme potom mali byť 
povinní vyhľadávať večný život, ktorý po ukončení každého zla, v sebe 
obsahuje dokonalú a úplnú hojnosť každého dobra? 

IV. Lebo ako učia svätí Otcovia, blaženosť večného života sa vysvetľuje 
zbavením všetkého zla a dosiahnutím všetkého dobra. O zbavení od zla sú 
v Písme svätom jasné svedectvá. V Zjavení svätého Jána sa píše457: „Už nebudú 
hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť“  
a inde458: „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, 
ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“. A oslávenie vyvolených bude 
nevýslovné, pravé radosti a spôsoby rozkoše budú nespočítateľné. Keďže náš 

                                                           
457 Zjav. 7. 16. 
458 Zjav. 21. 4. 
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duch nie je schopný pochopiť veľkosť tejto slávy a nijako ju nemôže preniknúť 
ani naša myseľ, musíme sa teda snažiť o to, aby sme vošli do radosti459 Pána, 
a tak obklopení slávou nad mieru splnili túžby svojej duše. 

 

* OTÁZKA V. 

Aké radosti budú požívať vyvolení. * 

 Akokoľvek sa, podľa svedectva svätého Augustína460, zdá byť 
jednoduchšie vymenovať zlé veci, ktorých tam budeme zbavení , je potrebné 
sa usilovať o to, aby veriacim bolo jasne a stručne vysvetlené všetko to, čo by 
v nich roznietilo túžbu po dosiahnutí tejto dokonalej blaženosti. Tu je 
potrebné mať predovšetkým na zreteli rozlišovanie, ktoré sme o Božích 
veciach prijali od  najvýznamnejších teológov, lebo títo opisovali dva druhy 
dobra. Prvé, ktoré patrí k podstate blaženosti a druhé, ktoré vyplýva  
zo samotnej blaženosti. To prvé si pri vyučovaní zvykli nazývať „dobrom 
podstatným“ a to druhé „dobrom prípadným“.  

 

* OTÁZKA VI. 

V čom spočíva podstatná a najdôležitejšia príčina ľudskej blaženosti? *  

Pravá a vlastná blaženosť, ktorá sa nazýva podstatnou, spočíva v tom, že 
budeme vidieť Boha a budeme požívať jeho krásu. Toho, ktorý je prameň 
a počiatok každej dobrotivosti a každej dokonalosti. Kristus Pán hovorí, že461: 
„Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého 
si poslal, Ježiša Krista“. A zdá sa, že túto výpoveď sv. Ján vysvetľuje, keď 
hovorí462: „Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. 
Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť 
takého, aký je“. Svätý Ján tu s istotou pripomína, že blaženosť bude spočívať 
na týchto dvoch veciach: že jednak budeme Boha vidieť takým, akým je  
vo svojej bytnosti a podstate, a že jednak budeme ako bohovia. Lebo tí, ktorí 
budú Boha požívať, akokoľvek si zachovajú svoju vlastnú podstatu, na seba 
prevezmú akúsi tajomnú skoro božskú podobu tak, že sa skôr budú zdať 
bohmi ako ľuďmi.  

 

                                                           
459 Mt. 25. 21. 
460 Serm. 64 de verbo Domini et de Symb. ad Catech. lib, 3. 5. 
461 Jn. 17. 3. 
462 1. Jn. 3. 2. 
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 * OTÁZKA VII. 

Ako si blažení oblečú Božskú podobu a prirodzenosť ? * 

 To, prečo to tak je, vyplýva z toho, že každá jedna vec sa dá spoznať buď 
z jej podstaty alebo z jej podobnosti a tvaru. Ale keďže Bohu nie je nič 
podobné tak, aby sme pomocou tejto podobnosti mohli prísť k jeho 
dokonalému poznaniu, z toho vyplýva, že nikto nemôže vnímať jeho 
prirodzenosť a bytnosť, iba ak by sa s nami spojila samotná táto Božia 
bytnosť. A to je význam slov Apoštola463: „Teraz vidíme len nejasne, akoby  
v zrkadle, no potom z tváre do tváre“. A slovo „akoby v zrkadle“ svätý 
Augustín464 vykladá: „akoby v zrkadle teda primerane k poznaniu Boha“. To 
dosvedčuje aj svätý Dionýz, keď tvrdí465, že vyššie veci nie je možné poznať 
žiadnym pripodobnením k veciam nižším. Zaiste nie je možné, aby 
pripodobnením k telesnej veci bolo možné poznať bytnosť a podstatu veci, 
ktorá nemá telo, obzvlášť keď je nevyhnutné, aby podobnosť bola menej 
materiálna a viac duchovná ako to, čo samotná vec predstavuje. To ľahko 
spoznávame z univerzálnej skúsenosti. Keďže nikdy nemôže byť nájdená taká 
podobnosť nejakej stvorenej veci k tak čistej a duchovnej ako je Boh sám, tak 
z toho vyplýva, že bytnosť Božiu nemôžeme zo žiadneho pripodobenia 
dokonale spoznať. K tomu pristupuje aj to, že všetky stvorené veci sa 
nachádzajú v istých medziach dokonalosti, ale Boh je bez hraníc, preto nič 
nemôže odrážať jeho nesmiernosť. Jediným spôsobom, ako dospieť  
k poznaniu Božej podstaty je, aby sa Boh sám s nami spojil a nejakým 
nepochopiteľným spôsobom pozdvihol našu myseľ k vyššej úrovni, a tak nás 
urobil schopnými uvažovať o kráse jeho prirodzenosti.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Vyvolení sú osvietení svetlom slávy a aj my všetci by sme sa s celou nádejou 
mali snažiť o videnie Boha. * 

 To všetko dosiahneme svetlom slávy, keď jasom osvietení, uvidíme Boha 
„svetlo pravé466 v jeho svetle“. Lebo blahoslavení ustavične vidia prítomného 
Boha a týmto darom zo všetkých najväčším a najvzácnejším, ktorým sa stali 
účastnými na Božej prirodzenosti, požívajú pravú a trvalú blaženosť. O tejto 
blaženosti máme veriť, že ju skrze Božiu dobrotivosť máme očakávať 

                                                           
463 1. Kor. 13. 12. 
464 Lib. de Trinit. 15, c, 9. 
465 De div. nora. c. 1. 
466 Žalm 35. (36.) 10. 
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s bezpečnou nádejou tak, ako to deklarovali Otcovia vo svojom Vyznaní viery, 
kde sa hovorí: „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život večný“. 

 

* OTÁZKA IX. 

Podobnosť sa vysvetľuje tým, ako je človek v nebeskej blaženosti spojený  
s Bohom. * 

Sú to Božie veci a nedajú sa žiadnymi slovami vysvetliť a ani našou 
mysľou pochopiť. Napriek tomu istý obraz o tejto blaženosti sa dá spozorovať 
vo veciach, ktoré sú zmyslami postihnuteľné. Lebo ako železo, keď sa vloží  
do ohňa, prijíma oheň a hoci sa jeho podstata nemení, predsa sa nám zdá 
niečím iným, teda ohňom. Tak podobne aj tí, ktorí vošli do nebeskej slávy a sú 
roznietení Božou láskou, sa menia tak, že hoci neprestávajú byť tým čím sú, je 
možné povedať, že sa oveľa viac odlišujú od tých, ktorí sú živí na zemi, 
podobne ako sa rozžeravené železo odlišuje od toho, ktoré v sebe žiaden oheň 
nemá. Aby sme to stručne vysvetlili: dokonalá a absolútna blaženosť, ktorú 
označujeme ako podstatnú, spočíva vo vlastnení a požívaní Boha. Lebo, čo by 
mohlo chýbať k dokonalej blaženosti tomu, kto vlastní a požíva najlepšieho  
a najdobrotivejšieho Boha? 

 

* OTÁZKA X. 

Akými ďalšími radosťami budú oplývať svätí? * 

I. K uvedenej blaženosti pristupujú ešte niektoré dary, ktoré sú spoločné 
všetkým vyvoleným a ktoré sa vo väčšej miere nachádzajú v dosahu ľudského 
pochopenia, a tým napĺňajú a roznecujú naše mysle veľkou túžbou. 

II. Zdá sa, že toto mal na mysli Apoštol, keď hovorí467: „Sláva, česť a pokoj 
čakajú každého, kto koná dobro“. Lebo blažení budú požívať slávu nielen tak, 
ako sme to už vysvetlili, teda slávu ktorá je podstatnou stránkou blaženosti  
a je najužšie spojenou s jej podstatou, ale aj tú slávu a česť, ktorá vyplýva 
z jasného a zrejmého poznania, ktorým každý jeden nadobudne vedomosť 
o mimoriadnej a vznešenej dôstojnosti druhého.     

III. A aká veľká je česť udelená Pánom, ktorý ich už viac nenazýva 
služobníkmi, ale budú nazývaní priateľmi468, bratmi a Božími synmi. 
Vykupiteľ preto osloví svojich vyvolených týmito najláskavejšími  

                                                           
467 Rim. 2. 10. 
468 Jn. 15. 14. a 20. 17; Rim. 8. 14. 
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a najpočestnejšími slovami469: „Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: 
Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás 
pripravené od stvorenia sveta“. Takže skutočne musíme v pravde zvolať470: 
„Tvoji priatelia, Bože, sú nesmierne uctení“. Okrem toho ich sám Kristus Pán 
oslávi chválami pred nebeským Otcom a anjelmi. Navyše, ak je všetkým 
ľuďom od prirodzenosti vštiepená všeobecná žiadostivosť po cti, ktorú by im  
vyjadrovali ľudia preslávení svojou múdrosťou, keďže títo sú považovaní  
za najspoľahlivejších svedkov svojej cnosti, o koľko viac pribudne k sláve 
vyvolených, keď si budú navzájom preukazovať najvyššiu česť.   

 

* OTÁZKA XI. 

Aké radosti budú mať blažení v nebi? * 

I. Bol by to nekonečný výpočet všetkých rozkoší, ktorými bude naplnená 
sláva blažených a ktoré si ani v mysli nedokážeme predstaviť. Veriaci však 
musia byť presvedčení, že blažení svätí v nebi budú oplývať všetkými tými 
radosťami, ktoré si my v tomto živote môžeme užívať alebo si dokonca iba 
želať, či už sa to týka poznania mysle alebo dokonalosti tela. A všetko toto, ako 
nás uisťuje Apoštol, bude dané vo vznešenejšej miere, lebo „ani oko471 
nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú“. Lebo telo, ktoré bolo kedysi hmotné a ťažké, 
keď odloží zo seba svoju smrteľnosť, stane sa v nebi ľahkým a duchovným 
a nebude potrebovať žiaden pokrm; duša sa potom bude nasycovať potravou 
večnej slávy a „Pán472 ich bude obsluhovať“ ako pri večeri.  

II. Kto by si žiadal skvostný odev a kráľovské ozdoby tela tam, kde žiadne 
z týchto vecí sa používať nebudú a všetci budú odetí do nesmrteľnosti473 
a jasnosti a budú ozdobení korunou večnej slávy? A keď sa medzi ľuďmi 
považuje za šťastie mať priestranné a veľkolepé domy, čo potom rozsiahlejšie 
a nádhernejšie by si bolo možné predstaviť ako je samotné nebo, ktoré je 
ožarované zo všetkých strán Božou láskou? Preto aj Prorok, keď si 
predstavoval krásu týchto miest a horel žiadostivosťou dostať sa do tých 
blažených príbytkov, nadšene zvolal474: „Aké milé sú tvoje príbytky, Pane 
zástupov; túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje 
telo vznášajú sa k Bohu živému“. Duchovní pastieri sú teda povinní si nielen 

                                                           
469 Mt. 25. 34. 
470 Žalm. 138. 17. 
471 1. Kor. 2. 9. 
472 Lk. 12. 37. 
473 1. Kor. 15. 43. Zjav. 7. 9. 
474 Žalm 83. (84.) 2. 
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veľmi želať, ale sa o to aj všemožne pričiňovať, aby všetci veriaci horeli 
takouto túžbou a takým hlasom volali.  

 

* OTÁZKA XII. 

Na týchto daroch nebudú mať všetci blažení rovnakú účasť. * 

Spasiteľ hovorí475: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov“, v ktorých 
sú pripravené väčšie i menšie odmeny, podľa toho ako si ich kto zaslúžil, lebo 
„kto476 skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať“. Preto 
majú duchovní pastieri vo veriacich vzbudzovať nielen túžbu po tejto 
blaženosti, ale im aj často pripomínať, že istá cesta k jej dosiahnutiu je tá, aby 
vystrojení vierou a láskou, modlitbami a zotrvávaním v spasiteľných 
sviatostiach sa cvičili vo všetkých skutkoch dobročinnosti k blížnemu. Takto 
sa určite raz stane z milosrdenstva Božieho, ktorý túto slávu pripravil tým, čo 
ho milujú, že sa na nás vyplní to, čo bolo povedané skrze Proroka477: „Môj ľud 
bude bývať v príbytku pokoja, v stánkoch bezpečných a v sídlach 
bezstarostných“. 

 

  

                                                           
475 Jn. 14. 2. 
476 2. Kor. 9. 6. 
477 Iza. 32. 18. 
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HLAVA I. O sviatostiach všeobecne. 
 

* OTÁZKA I. 

Duchovný pastier by sa mal všemožne snažiť vysvetľovať náuku o 
sviatostiach. * 

Každá časť kresťanského učenia si vyžaduje isté vedomosti a úsilie. 
Avšak náuka o sviatostiach, ktorá je z Božieho príkazu nevyhnutným 
prostriedkom spásy a hojným zdrojom duchovných výhod, si od duchovného 
pastiera vyžaduje osobitnú uvedomelosť a snahu, aby starostlivým a častým 
poučovaním (o sviatostiach) boli veriaci schopní hodne a spasiteľne 
pristupovať k týmto najvzácnejším a najskvelejším veciam a aby sa kňazi 
neodchýlili od pravidla stanoveného v Božom zákaze478: „Nedávajte, čo je 
sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine“.   

 
* OTÁZKA II. 

Čo znamená latinské slovo „Sacramentum“? * 

 I. Keďže sa teda chystáme zaoberať sviatosťami všeobecne, je vhodné 
začať v prvom rade vysvetlením moci a pojmu slova sviatosť a poukázať  
na jeho viacnásobný význam, aby bol ľahšie pochopený zmysel tohto slova 
používaný na tomto mieste. Preto musia byť veriaci informovaní o tom, že 
slovo „sacramentum“, pokiaľ sa týka nášho bezprostredného cieľa, je inak 
chápané svätými spisovateľmi a inak svetskými spisovateľmi. Lebo svetskí 
spisovatelia479 názvom „sacramentum“ chceli vyjadriť takú povinnosť,  
pri ktorej sa prísahou niekto zaväzuje plniť isté služby; a preto sa prísaha, 
ktorou vojaci sľubujú vernú službu vlasti, nazýva „sacramentum militare - 
vojenská prísaha“. Zdá sa, že toto bol najbežnejší význam tohto slova medzi 
svetskými spisovateľmi.  

II. Ale u latinských Otcov, ktorí písali o Božích veciach, slovo 
„sacramentum“ znamená nejakú svätú vec, ktorá je ukrytá v tajnosti, podobne 
ako Gréci používali na označenie tej istej veci slovo „mysterium“ teda 
tajomstvo. To, že toto slovo sa má používať v tomto zmysle, pochopíme z textu 
Písma, kde sa Efezanom píše480: „Ut notum faceret nobis sacramentum 
voluntatis suae, t. j. že nám dal poznať tajomstvo svojej vôle“, potom v liste 

                                                           
478 Mt. 7. 6. 
479 Livii hist. 22. 38; Caes. B. C. 1. 23, 5; Cicer. Off. 1. 11, 36. Porovn. Izidor. Orig. 5. 24. fín. 
480 Efez. 1. 9. 
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Timoteovi sa píše481: „Magnum est pietatis sacramentum, t. j. že veľké je 
tajomstvo nábožnosti“. Okrem toho v knihe Múdrostí sa píše482: „Nescierunt 
sacramenta Dei, t. j. neznalí tajomstiev Božích“. Na týchto a na mnohých iných 
miestach je možné zistiť, že slovo „sacramentum“ neznamená nič iné ako vec 
svätú, skrytú a tajomnú. Preto latinskí učitelia považovali toto slovo za veľmi 
vhodný výraz na vyjadrenie určitého zmysluplného znaku, ktorý spôsobuje 
milosť  a spolu s ním ju činí aj zjavnou a stavia ju pred oči. Svätý Gregor483 však 
zastáva názor, že takýto znak sa nazýva sviatosť preto, lebo Božia moc 
spôsobuje spásu tajne pod závojom zmyslových vecí.  

III. Nech však nikto nepredpokladá, že slovo sviatosť bolo zavedené  
do Cirkvi len nedávno. Každý kto čítal diela svätých Hieronyma a Augustína, 
ľahko zistí, že starí cirkevní autori najčastejšie používali slovo „sacramentum, 
t. j. sviatosť“ a niekedy aj slovo „symbolum, t. j. znak, zmyslové  znamenie“ 
alebo „mysticum signum, t. j. tajomné znamenie“, alebo „sacrum signum, t. j. 
sväté znamenie“, aby označili to, o čom tu hovoríme. Toľko nech sa povie  
o slove „sacramentum“. Podobne to platí aj o sviatostiach Starého Zákona, 
ktoré však nie sú potrebné, aby ich duchovní pastieri vyučovali, lebo zákonom 
a milosťou evanjelia sú zrušené. 

 

* OTÁZKA III. 

Čo vlastne znamená slovo sviatosť u katolíckych spisovateľov? * 

 Okrem významu slova, ktorý sme doposiaľ opísali, je potrebné veriacim 
starostlivo vysvetliť aj podstatu a moc, ktorú sviatosť predstavuje. Lebo nik 
nemôže pochybovať o tom, že sviatosti patria medzi prostriedky  
na dosiahnutie spásy a spravodlivosti. Ale hoci je mnoho spôsobov, ktoré sa 
zdajú byť vhodnými a primeranými na vyjadrenie povahy sviatosti, žiaden 
z nich ju však stručnejšie a jasnejšie neukazuje ako definícia svätého 
Augustína, keď hovorí484: „Sviatosť je znakom svätej veci“, alebo ako je inými 
slovami, ale v tom istom zmysle vyjadrené: „Sviatosť je viditeľným znakom 
neviditeľnej milosti, ustanovenej pre naše ospravedlnenie“. 

 

 

                                                           
481 1. Tim. 3. 16. 
482 Múdr. 2. 22. 
483 Na 1. Král. 16. c. 84. c. t. cit. 1. 
484 O meste Božom 10. 5. 
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* OTÁZKA IV. 

Odlišnosť zmyslových vecí a čo je treba chápať pod slovom znak? * 

 I. Aby však bolo toto vysvetlenie jasnejšie, je potrebné, aby duchovní 
pastieri objasnili jeho časti jednu po druhej. Pri tom je vhodné učiť, že všetky 
veci, ktoré ponímame zmyslami, môžeme zaradiť do dvoch skupín. Jedny boli 
zavedené práve preto, aby slúžili ako znaky, kam patrí napr. písmo, obrazy, 
vojenské štandardy, trúby a mnoho ďalších podobných vecí; a iné boli 
zriadené nie kvôli tomu, aby naznačovali niečo iné, ale aby vyjadrovali iba 
seba samé. Možno povedať, že do tejto druhej skupiny patria takmer všetky 
veci v prírode. Lebo keď sa napr. odníme slovám schopnosť označovať tú 
alebo inú vec, zdá sa, že sa stratí dôvod, prečo boli slová vymyslené. 

II. Tieto veci sa preto správne nazývajú znakmi. Podľa svätého 
Augustína485 znak, okrem toho čo predstavuje zmyslom, je médiom, 
prostredníctvom ktorého dospievame k poznaniu niečoho iného. Tak ako zo 
stopy otlačenej v zemi, ľahko pochopíme, že tadiaľ išiel niekto, koho 
prezrádzajú stopy. 

 

* OTÁZKA V. 

Vysvetľuje sa tu, ako je potrebné zaradiť sviatosti do skupín znakov. * 

I. Preto sa musia sviatosti jasne zaradiť medzi tie veci, ktoré boli 
ustanovené na označenie iných vecí. Určitým zjavným činom a podobnosťou 
nám dávajú na vedomie to, čo Boh prostredníctvom svojej neviditeľnej moci 
spôsobuje v našich dušiach. Aby sme to vysvetlili na príklade, tak napr. krst 
pri ktorom sú prednášané isté slávnostné slová a bývame pri ňom navonok 
obmytí, znamená, že mocou Ducha Svätého sa každá škvrna a ošklivosť 
hriechu vnútorne zmyje a že naša duša je obohatená a ozdobená 
obdivuhodným darom nebeského ospravedlnenia; spolu potom toto telesné 
obmytie, ako to ďalej vysvetlíme na príslušnom mieste, spôsobuje v duši to, čo 
označuje. 

II. Avšak aj z Písma svätého je možné pochopiť, že sviatosti je potrebné 
pripočítať medzi znaky. Apoštol píše Rimanom o obriezke, teda o sviatosti 
Starého Zákona danej Abrahámovi - otcovi všetkých veriacich, takto486: „Znak 
obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery“.  A na inom mieste tvrdí487, 

                                                           
485 De doctrina Christ. 1. 2, 1. 
486 Rim. 4. 11. 
487 Rim. 6. 3. 
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že my všetci, „čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli 
pokrstení“, z čoho sa dá spoznať, že krst v sebe nesie označenie tejto veci, t. j. 
ako hovorí ten istý Apoštol488, že „krstom sme teda boli s ním pochovaní 
v smrť“. Určite prospeje, keď veriaci pochopia, že sviatosti patria k znakom. 
Takto sa ľahko presvedčia o tom, že to čo sviatosti označujú, obsahujú 
a spôsobujú, sú veci sväté a vznešené a poznaním tejto vznešenosti sa ešte 
viac povzbudia k zvelebovaniu a oslavovaniu Božej dobrotivosti voči nám. 

 

* OTÁZKA VI. 

Aké druhy znakov existujú? * 

I. Teraz si vysvetlíme slová „svätej veci“, ktoré tvoria druhú časť 
definície. Aby bolo toto vysvetlenie uspokojivé, musíme uviesť to, čo 
o rozdielnosti znakov rozumne poznamenal sv. Augustín489. Lebo niektoré 
znaky sa nazývajú prirodzenými, ktoré okrem seba samotného v našich 
mysliach plodia vedomosť o inej veci (čo je pre všetky znaky spoločné, ako už 
bolo ukázané) ako je napr. dym, z ktorého okamžite odvodzujeme existenciu 
ohňa. A takýto znak sa označuje ako prirodzený, lebo dym nenaznačuje oheň 
z vlastnej vôle, ale zo skúsenosti vecí vyplýva, že ten kto dym zbadá, pochopí, 
že je tu podstata aj sila ohňa, ktorý je ešte ukrytý.   

II. Iné znaky sa však nezakladajú na prirodzenosti, ale sú ustanovené 
a vynájdené ľuďmi, aby mohli medzi sebou diskutovať, sprostredkovať svoje 
myšlienky iným a naopak spoznávať názory a úmysly druhých ľudí. A ako 
rozmanité a mnohoraké sú, to môžeme spoznať z toho, že niektoré sa 
vzťahujú na zmysel zraku, mnohé na zmysel sluchu a ostatné na iné zmysly. 
Lebo keď niekomu na niečo prikývneme, alebo napr. zdvihnutou vlajkou niečo 
oznamujeme, tak je dostatočne zrejmé, že také znamenie sa vzťahuje len  
pre oči, podobne ako zvuk trúby, píšťal alebo citary, ktorý sa často používa  
na zábavu, patrí sluchu. Prostredníctvom tohoto zmyslu sa prenášajú 
predovšetkým slová, ktoré sú najlepším prostriedkom na vyjadrenie našich 
najhlbších myšlienok. 

III. Avšak okrem týchto znakov, o ktorých sme doteraz hovorili a ktoré 
boli ustanovené dohodou a ľudskou vôľou, existujú aj iné znaky, dané Bohom. 
Tieto, ako všetci pripúšťajú, nie sú rovnakej povahy. Lebo niektoré z týchto 
znakov boli od Boha ľuďom odporučené, aby niečo označovali alebo 
pripomínali. Takými boli starozákonné očisťovanie, nekvasený chlieb  

                                                           
488 Rim. 6. 4. 
489 De doctr. Christ. c. 1. sqp. 
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a mnoho ďalších vecí, ktoré patrili k obradom Mojžišovho zákona. Ale Boh 
určil iné znaky, ktoré majú moc nielen niečo oznamovať, ale aj niečo 
spôsobovať. Je zrejmé, že do tejto skupiny patria sviatosti Nového Zákona. 
Lebo nie sú to znaky vymyslené ľuďmi, ale sú dané Bohom a sme presvedčení, 
že majú v sebe moc skutočne spôsobovať nejakú svätú vec, ktorú dávajú 
najavo.   

 

* OTÁZKA VII. 

Ako treba pri sviatosti chápať slová „svätej veci“? * 

Ako sme už ukázali, že znaky môžu byť rozličné, podobne je vhodné aj 
svätú vec považovať za viac ako jedného druhu. Čo sa týka vysvetlenia 
sviatosti, tak teológovia pod pojmom „svätej veci“  chápu milosť Božiu, ktorá 
nás činí svätými a ozdobuje nás rúchom všetkých Božských cností. Právom sa 
tiež domnievali, že tejto milosti je treba dať zvláštne pomenovanie svätej veci, 
pretože jej dobrodením sa naša myseľ zasväcuje Bohu a spája sa s ním. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Vysvetlenie sviatosti a akým spôsobom sa líši od ostatných svätých znakov? * 

I. Preto aby sa obšírnejšie vysvetlilo, čo je sviatosť, je potrebné vyučovať, 
že je to zmysluplná vec, ktorá z Božieho nariadenia má moc nielen naznačovať, 
ale aj spôsobovať svätosť a spravodlivosť. Z toho teda vyplýva, ako každý 
ľahko vidí, že obrazy svätých, krížov a podobne, hoci sú znakmi svätých vecí, 
nemožno nazvať sviatosťami. To, že povaha sviatosti je takáto, je možné ľahko 
dokázať na príklade ostatných sviatostí, ak použijeme to, čo už bolo povedané 
o krste a síce, že slávnostné obmytie tela je nielen znakom, ale má aj moc 
spôsobiť tú svätú vec, ktorá sa vnútorne uskutočňuje mocou Ducha Svätého. 

II. Ale pre tieto Bohom ustanovené tajomné znaky je zvláštne aj to, že 
podľa Božieho príkazu znamenajú nie jednu ale naraz aj viac vecí. Platí to pre 
všetky sviatosti. Lebo všetky nielen deklarujú našu svätosť a ospravedlnenie, 
ale aj dve ďalšie veci, ktoré sú mimoriadne spojené s našou svätosťou,  
a to: umučenie Krista, nášho Vykupiteľa, ktoré je zdrojom našej svätosti a tiež 
večný život a nebeskú blaženosť, kam sa naša svätosť, ako ku koncu a svojmu 
cieľu, má uberať.  

III. Keďže to môžeme spozorovať pri každej sviatosti, potom svätí 
učitelia nie bez príčiny vyučovali, že každej jednej sviatosti prináleží trojaký 
zmysel. Jednak ten, že obnovuje pamiatku nejakej minulej veci, jednak že 
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naznačuje a poukazuje na niečo prítomné a jednak, že predznačuje inú vec ako 
budúcu. Nemali by sme sa však domnievať, že to vyučovali tak, akoby pre to 
nebol dôkaz v Písme svätom. Veď keď Apoštol hovorí, že490: „Tí čo sme boli 
pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení“, zrejme 
poukazuje na to, že krst je treba preto nazývať znakom, lebo nám pripomína 
utrpenie a smrť Pána. A keď hovorí491: „Krstom sme teda s ním boli pochovaní 
v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj 
my žili novým životom“, tak potom z týchto slov je zrejmé, že krst je znakom, 
ktorým sa objasňuje vliatie nebeskej milosti do nás; a tento dar nám umožňuje 
viesť nový život a plniť všetky povinnosti skutočnej nábožnosti s ľahkosťou 
a ochotnou mysľou. A napokon keď hovorí492: „Lebo ak sme s ním zrástli a stali 
sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní“, tak 
nás učí, že krst jasne naznačuje predzvesť večného života, ktorý máme skrze 
neho dosiahnuť. 

IV. Okrem už spomínaných rôznych označení, sviatosť tiež naznačuje  
a znamená prítomnosť viac ako jednej veci. Toto ľahko pochopia tí, ktorí 
premýšľajú o tom, že najsvätejšia Sviatosť oltárna súčasne znamená 
prítomnosť pravého tela a krvi Krista Pána a tiež milosť, ktorú dostávajú tí, čo 
dôstojne prijímajú tieto sväté tajomstvá. Na základe toho, čo už bolo uvedené, 
je zrejmé, že duchovní pastieri majú dostatok dôkazov pre to, aby ukázali,  
do akej miery sa prejavuje Božia moc a koľko skrytých zázrakov je 
obsiahnutých v sviatostiach Nového Zákona; a aby takto všetci pochopili, 
prečo si ich majú s najväčšou nábožnosťou ctiť a prijímať. 

 

* OTÁZKA IX. 

Prečo museli byť kresťanom ustanovené sviatosti? * 

I. Ukazuje sa, že pri poučení o pravom užívaní sviatostí je veľmi vhodné 
starostlivo vysvetliť dôvody, prečo bolo potrebné sviatosti ustanoviť. 
Zvyčajne sa uvádza viacero dôvodov. Prvým z nich je slabosť ľudskej mysle. Je 
súčasťou našej prirodzenosti, že chápanie takých vecí, ktoré môžu byť 
vystihnuté iba mysľou a rozumom, je možné iba prostredníctvom niektorého 
zmyslu. Aby sme mohli ľahšie porozumieť to, čo spôsobuje skrytá Božia moc, 
tak zvrchovaný Stvoriteľ všetkých vecí vo svojej múdrosti a z dobrotivosti 
k nám to zariadil tak, že túto svoju moc robí zrejmou skrze niektoré znaky, 
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ktoré chápeme zmyslami. Lebo ako to prekrásne povedal sv. Ján Zlatoústy493: 
„Keby človek nemal telesnú hmotnosť, podávali by sa mu tieto dary a milosti 
jasne a nezahalené nejakým rúchom, ale pretože duša je spojená s telom, bolo 
úplne nevyhnutné, aby pre ich poznanie využíval pomoc tých vecí, ktoré sú 
ponímané zmyslami“.  

II. Druhým dôvodom je, že naša myseľ len neochotne prijíma na uverenie 
to, čo sa nám prisľubuje. Preto Boh hneď od začiatku sveta veľmi často 
zjavoval slovami to, čo sa rozhodol urobiť; ale niekedy, keď sa chystal urobiť 
niečo tak veľké, že by to mohlo oslabiť vieru v jej vykonanie, pridal k slovám 
aj ďalšie znaky, ktoré sa niekedy javili ako zázraky. Lebo keď Boh posielal 
Mojžiša494 vyslobodiť Izraelský ľud, ale ten nemal dôveru v posielanú pomoc 
ani v Boha a obával sa, aby naňho nebolo uložené ťažšie bremeno, ako by 
mohol uniesť, a že ľud neuverí Božiemu posolstvu a príkazom, tak vtedy 
Hospodin potvrdil svoj sľub mnohými a rozličnými znameniami. Podobne ako 
Boh konal v Starom Zákone tak, že niektoré dôležité prísľuby potvrdil 
určitými znakmi, tak aj v Novom Zákone Kristus náš Spasiteľ, keď nám 
prisľúbil odpustenie hriechov, Božiu milosť a pôsobenie Ducha Svätého, 
ustanovil určité viditeľné a zmysluplné znaky, ktorými by sa v nás mohol 
zaviazať, aby sme nikdy nepochybovali o tom, že bude verný vo svojich 
sľuboch.  

III. Tretím dôvodom bolo, aby tieto sviatosti, ako píše svätý Ambróz495, 
pomáhali k nadobudnutiu alebo zachovaniu duševného zdravia, podobne ako 
prostriedky a lieky milosrdného Samaritána. Lebo je potrebné, aby moc ktorá 
vyviera z Kristovho utrpenia, teda milosť, ktorú nám na dreve kríža zaslúžil, 
vtekala skrze sviatosti ako skrze nejaký kanál do nás samotných, lebo inak by 
nikto nemal žiadnu nádej na spásu. A preto náš najláskavejší Pán ráčil odkázať 
Cirkvi sviatosti, ktoré ustanovil svojim slovom a prísľubom. A to že skrze ne 
nám skutočne udeľuje ovocie svojho utrpenia, to by sme bez akejkoľvek 
pochybnosti uverili, keby každý jeden z nás svedomite a nábožne užíval túto 
liečbu. 

 IV. K tomu pristupuje aj štvrtý dôvod, pre ktorý sa zdá byť ustanovenie 
sviatostí potrebné, a to aby existovali nejaké znaky a symboly, na základe 
ktorých by sa veriaci rozlišovali. Aj sv. Augustín496 svedčí, že žiadne 
zhromaždenie ľudí by sa nemohlo zlúčiť do jedného tela a označovať sa 
menom akéhokoľvek náboženstva, či už pravého alebo nepravého, pokiaľ by 
                                                           
493 Hom. 83. in Mt. 
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neboli spojení nejakým viditeľným znakom. Obidva tieto ciele charakterizujú 
sviatosti Nového Zákona, ktoré oddeľujú vyznávačov kresťanskej viery  
od neveriacich a samotných veriacich spájajú akýmsi posvätným zväzkom.  

V. Okrem toho ďalší veľmi vážny dôvod pre zriadenie sviatostí možno 
spoznať zo slov Apoštola497: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami 
vyznávame na spásu“. Sviatosťami určite vyznávame a oznamujeme svoju 
vieru pred tvárou ľudu. Tým, že pristupujeme ku krstu, verejne svedčíme 
o tom, čo veríme a že mocou tej vody, ktorou bývame vo sviatosti obmytí, sa 
spôsobuje duchovné očistenie duše.   

VI. Sviatosti majú v sebe veľkú moc nielen na prebudenie a upevnenie 
viery v našich srdciach, ale aj na roznietenie tej lásky, ktorou sme povinní sa 
navzájom milovať a uvedomiť si, že spoločnou účasťou na týchto svätých 
tajomstvách si pripomíname, že sme spojení najužším zväzkom a sme učinení 
údmi jedného tela. 

VII. Posledným dôvodom, ktorý má pre kresťanskú nábožnosť veľký 
význam je to, že sviatosti v nás krotia a potláčajú pýchu ľudskej mysle a cvičia 
nás v pokore, aby sme živelné zmysly podrobovali poslušnosti voči Bohu,  
od ktorého sme predtým bezbožne odpadli a slúžili sme zvodom tohto sveta. 

VIII. Toto sú hlavné body, ktoré bolo treba potrebné uviesť, aby veriaci 
poznali názov, podstatu a ustanovenie sviatostí. Keď im to duchovní pastieri 
primerane vysvetlia, potom je treba pristúpiť k vyučovaniu tých vecí, 
z ktorých jednotlivé sviatosti pozostávajú, teda aké sú ich časti a aj aké zvyky 
a obrady k nim boli priradené. 

 

* OTÁZKA X. 

Časti z ktorých sa skladajú sviatosti. * 

Najskôr je potrebné objasniť, že zmyslová vec, ktorú obsahuje definícia 
sviatosti, nie je iba jedna, i keď predstavuje iba jeden znak. Každá sviatosť sa 
skladá z dvoch vecí, z ktorých jedna má vlastnosť hmoty a nazýva sa matéria 
(elementum) a druhá je forma, ktorá sa nazýva slovo (verbum). Toto učenie 
sme prijali od Otcov Cirkvi. Všetkým je známe svedectvo svätého Augustína498 
o tejto veci: „Slovo pristupuje k matérii a stáva sa sviatosťou“. Pod zmyslovou 
vecou sa chápe jednak hmota alebo matéria, ktorou je voda pri krste, krizma 
pri sviatosti birmovania a olej pri sviatosti posledného pomazania - všetky 
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tieto veci sú viditeľné - ale zmyslovou vecou sú aj slová, ktoré tvoria formu  
a ktoré sú určené sluchu. Apoštol však zrejme naznačil oboje, keď hovorí499: 
„Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a očistil 
kúpeľom vody skrze slovo života“. Na tomto mieste je výslovne uvedená 
matéria aj forma sviatosti.  

 

* OTÁZKA XI. 

Prečo boli k matérii pridané slová ? * 

Aby bol zrejmejší význam toho, čo sa vykonáva, bolo potrebné k matérii 
pridať slová. Zo všetkých znakov sú slová zrejme najdôležitejšie. Bez nich by 
bolo úplne nejasné to, čo je matériou sviatosti a na čo sviatosť poukazuje. Lebo 
ako môžeme vidieť pri krste, voda má v sebe nie menšiu silu občerstviť ako 
očistiť a súčasne je symbolom oboch, a pokiaľ by tu neboli doplnené slová, 
nebolo by možné tvrdiť, čo bolo udelené, ale keď sa pridajú slová, okamžite 
pochopíme, že sviatosť má v sebe silu a význam očistenia. 

 

* OTÁZKA XII. 

Vznešenosť sviatostí Nového Zákona. *  

Sviatosti Nového Zákona v tomto vynikajú nad sviatosťami Starého 
Zákona, pri ktorých pokiaľ vieme, neexistovali žiadne predpísané spôsoby 
a formy ich vysluhovania, čím sa stávalo, že boli veľmi neisté a nejasné. 
Naopak, v našich sviatostiach je forma slov taká jednoznačná, že keby sa  
od nich ustúpilo, sviatosť by bola neplatná. Preto sú slová úplne jasné  
a vylučujú možnosť akejkoľvek pochybnosti. Toto sú časti, ktoré patria  
k povahe a podstate sviatostí a z ktorých je nevyhnutne zložená každá 
sviatosť. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Aká je moc a dôležitosť sviatostných obradov? * 

I. K tomu pristupujú ešte obrady. A tie nie je možné vynechať  
bez hriechu, iba ak by to bolo nevyhnutné. Ale ak by boli obrady vypustené, je 
treba veriť, že tým že sa nedotýkajú podstaty veci, tým sa neodníma nič 
z právoplatnosti sviatosti. A preto nie bez dôvodu bolo vždy od najstarších 
čias Cirkvi vysluhovanie sviatostí sprevádzané určitými slávnostnými 
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obradmi. V prvom rade je najväčšou slušnosťou vzdávať svätým tajomstvám 
nábožnú úctu tak, aby sa ukázalo, že sväté veci vykonávame sväto.  

II. Okrem toho samotné obrady lepšie objasňujú to, čo sviatosti 
spôsobujú a stavajú to pred oči, a tak svätosť týchto vecí hlbšie vštepujú  
do myslí veriacich. Nakoniec tiež povznášajú myseľ tých, ktorí ich vidia 
a pozorne sledujú, k rozjímaniu o nadzemských veciach a vzbudzujú v nich 
vieru a lásku. Preto je potrebné venovať väčšiu starostlivosť tomu, aby 
veriacim bola známa a jasná dôležitosť obradov, ktorými sa jednotlivé 
sviatosti vykonávajú. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Koľko sviatostí je v katolíckej Cirkvi? * 

Teraz je potrebné uviesť koľko je sviatostí. Poznanie tohto bodu je  
pre veriacich veľmi užitočné; lebo ľud bude tým viac upriamovať všetky sily 
svojej mysle na zvelebovanie a oslavovanie mimoriadnej dobrotivosti Božej 
voči nám, čím lepšie spozná že Boh nám k spáse a večnému životu pripravil 
viacero takýchto prostriedkov. Je sedem sviatostí katolíckej Cirkvi, tak ako 
nám to predkladá Písmo sväté, ako sa nám to donieslo z podania Otcov a ako 
to dosvedčujú výroky koncilov. 

 

* OTÁZKA XV. 

Prečo nie je viac ani menej sviatostí? * 

I. To, že ich nie je viac ani menej, je možné ukázať na základe tých vecí, 
ktoré sa pre svoju podobnosť prenášajú z prirodzeného života na život 
duchovný.   

II. Zaiste je možné vidieť, že pre človeka k tomu aby bol živý, zachoval si 
svoj život a trávil ho k vlastnému a všeobecnému úžitku, je potrebných týchto 
sedem vecí: aby totiž prišiel na svet, vyrastal v ňom, živil sa pokrmom, aby sa 
uzdravil, keď ochorie, aby svoje ochabnuté sily zase obnovil; ďalej čo sa týka 
spoločnosti, aby sa uchovávalo vedenie spoločnosti, ktorej príkazmi by sa 
riadil a nakoniec aby sa svojim plodením zachovávalo ľudské spoločenstvo. 
A keďže je zrejmé, že všetky tieto veci sú dostatočne analogické k tomu životu, 
v ktorom žije duša pre Boha, tak ľahko pochopíme, prečo je takýto počet 
sviatostí. Lebo prvou je krst, ako brána k ostatným, ktorou sa rodíme pre 
Krista. Potom  je birmovanie, ktorého sila spôsobuje, že Božou milosťou 
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vzrastáme a posilňujeme sa, lebo ako svedčí svätý Augustín500, Pán povedal už 
pokrsteným apoštolom501: „Zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou 
z výsosti!“  Potom je to Sviatosť oltárna, ktorou sa živí a udržuje náš duch ako 
skutočným nebeským pokrmom. O nej náš Spasiteľ povedal502: „Lebo moje 
telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“. Ako štvrtá sviatosť nasleduje 
pokánie, pomocou ktorého sa nám vracia stratené zdravie, keď sme boli 
poranení ranami hriechu. Potom tu je posledné pomazanie, ktorým sa 
zahladzujú pozostatky hriechov a zotavujú sa duševné sily, lebo svätý Jakub, 
hovoriac o tejto sviatosti povedal503: „A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa 
mu“. Ďalej nasleduje svätenie kňazstva, ktorým sa v Cirkvi odovzdáva moc 
nepretržite verejne vykonávať poskytovanie sviatostí a konávať aj všetky 
posvätné úkony. Nakoniec sa pridáva sviatosť manželstva, aby sa riadnym 
a svätým spojením muža a ženy plodili a nábožne vychovávali deti na poctu 
Bohu a na zachovanie ľudského pokolenia. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Všetky sviatosti nemajú rovnakú dôstojnosť a nie je rovnaká ani ich 
potreba. 

I. Je potrebné mať na mysli, že hoci všetky sviatosti majú v sebe Božskú 
a obdivuhodnú moc, napriek tomu nemajú všetky rovnakú dôstojnosť, nie je 
rovnaká ani ich potreba a ani ich význam.  

II. O troch z nich sa hovorí, že sú nevyhnutne potrebné viac ako ostatné, 
hoci ich potreba nie je v tej istej miere. Lebo to, že krst je pre každého jedného 
nevyhnutne potrebný, to vyhlásil Spasiteľ týmito slovami504: „Ak sa niekto 
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“. Avšak 
sviatosť pokánia je potrebná iba tým, ktorí sa po krste previnili nejakým 
smrteľným hriechom, aby sa riadnym pokáním za spáchaný hriech mohli 
vyhnúť večnej smrti. Svätenie kňazstva, hoci nie je potrebné každému 
jednotlivému veriacemu, je ale nevyhnutne potrebné celej Cirkvi. Keď sa však 
berie do úvahy dôstojnosť sviatostí, tu potom Sviatosť oltárna svojou 
svätosťou, množstvom a veľkosťou tajomstiev ďaleko prevyšuje ostatné. To 
všetko bude možné ľahšie pochopiť na tých miestach textu, kde sa bude 
objasňovať to, čo prináleží ku každej jednej sviatosti. 

                                                           
500 Epist. 108. 
501 Lk. 24. 49. 
502 Jn. 6. 55. 
503 Jak. 5. 15. 
504 Jn. 3. 5. 
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* OTÁZKA XVII. 

Od koho sme dostali tieto sväté a Božské tajomstvá a kto je prvotne ich 
udeľovateľom?* 

Ďalej je potrebné, aby sme sa zaoberali tým, od koho sme tieto sväté  
a Božské tajomstvá prijali; lebo nie je možné pochybovať o tom, že dôstojnosť 
nejakého vzácneho daru, aj keď je sám o sebe vynikajúci, nadobúda väčšiu 
hodnotu dôstojnosťou a dokonalosťou toho, od koho pochádza. Táto 
záležitosť si nevyžaduje hlbšie vysvetlenie. Keďže však ľudské 
ospravedlnenie pochádza od Boha a sviatosti sú úžasnými nástrojmi  
na dosiahnutie ospravedlnenia, je zrejmé, že jeden a ten istý Boh v Kristovi 
musí byť uznaný za pôvodcu ospravedlnenia aj pôvodcu sviatostí. Okrem toho 
majú sviatosti v sebe takú moc a pôsobnosť, že prenikajú až do vnútra duše. 
Keďže iba Božia moc má schopnosť prenikať do ľudského srdca a mysle, 
z toho vyplýva, že sviatosti sú ustanovené samotným Bohom skrze Krista a  je 
potrebné s pevnou vierou sa pridržiavať toho, že ním sa udeľujú aj do vnútra 
duše. Takéto svedectvo o Kristovi vydal sv. Ján keď hovorí505: „Ten, čo ma 
poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť 
na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým«“.  

 
* OTÁZKA XVIII. 

Akých služobníkov používa Boh pri vysluhovaní sviatostí? * 

Ale akokoľvek je Boh pôvodcom a udeľovateľom sviatostí, napriek tomu 
sa mu však páčilo, aby ich vo svojej Cirkvi spravovali ľudia a nie anjeli. Ako 
svedčí neporušená tradícia svätých Otcov, na vykonávanie sviatostí je úrad 
ľudí nie menej potrebný ako matéria a forma. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Vysluhovateľ nemôže svojou hriešnosťou prekaziť moc sviatostnej milosti. * 

A keďže vysluhovatelia pri tomto svätom konaní zastupujú nie seba ale 
osobu Krista, to je dôvod, že či už sú dobrí alebo zlí, ale keď zachovávajú formu 
a matériu, ktorú z ustanovenia Kristovho vždy katolícka Cirkev užívala a majú 
v úmysle konať to, čo Cirkev pri tomto úkone koná, tak sviatosti vykonávajú  
a udeľujú platne. Nič teda nemôže prekaziť účinky milosti pochádzajúcej  
zo sviatosti, iba ak by sa príjemcovia sami seba chceli pripraviť o tak veľké 

                                                           
505 Jn. 1. 33. 
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dobro a vzdorovali tak Duchu Svätému. To, že táto zásada v Cirkvi vždy platila, 
to jasne ukázal svätý Augustín v knihách, ktoré napísal proti Donatistom506. 
Keď však potrebujeme svedectvo Písma svätého, počúvajme samotného 
Apoštola, ktorý hovorí týmito slovami507: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale 
vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, 
ktorý dáva vzrast“. Z týchto slov je dostatočne jasné, že tak ako stromom 
nijako neškodí nešľachetnosť tých, ktorých rukou boli vysadené, podobne nie 
je možné spôsobiť škodu ani tým ľuďom, ktorí boli vysadení v Kristovi 
vysluhovaním sviatosti cez zlých ľudí.  

Aj svätí Otcovia z evanjelia svätého Jána odvodzujú, že hoci Judáš 
Iškariotský mnohých pokrstil, predsa nikto z tých, ktorých pokrstil, nebol 
znovu pokrstený. Aby sme použili nezabudnuteľné slová sv. Augustína508: 
„Judáš pokrstil, a napriek tomu potom nebol nikto druhýkrát pokrstený, 
pokrstil Ján a po Jánovi boli znova pokrstení. Lebo krst, ktorý vykonal Judáš, 
bol krst Kristov, ale ten ktorý vykonal Ján, bol Jánovým krstom. Nie že by bol 
uprednostňovaný Judáš pred Jánom, ale krst Kristov, hoci bol udelený skrze 
ruky Judáša, právom kladieme nad krst Jánov, hoci bol udelený skrze Jánove 
ruky“. 

 

* OTÁZKA XX. 

Čo si máme myslieť o tých, ktorí vysluhujú sviatosti s nečistým svedomím? * 

I. Ale keď toto počujú duchovní pastieri alebo iní vysluhovatelia 
sviatostí, nech sa nedomnievajú, že stačí, keď nedbajúc na bezúhonnosť 
mravov a čistotu svedomia, budú mať na mysli iba to, aby sviatosti riadne 
vysluhovali. Aj keď je pravda, že spôsob ich vysluhovania si vyžaduje osobitnú 
starostlivosť. To však samo o sebe nepredstavuje všetko, čo sa týka tejto 
povinnosti. Nikdy by sa nemalo zabúdať na to, že sviatosti, hoci nemôžu nikdy 
stratiť Božskú moc, ktorá je s nimi spojená, prinášajú večnú smrť a zatratenie 
tomu, kto sa odváži vysluhovať ich s nečistým srdcom. 

II. Sväté veci, a to je potrebné nie raz ani dvakrát, ale častejšie 
pripomínať, je nevyhnutné vykonávať sväto a nábožne. Ako povedal Prorok509 
„Hriešnikovi Boh hovorí: „Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu  
v ústach omieľaš? Veď ty nenávidíš poriadok“. Ak je teda pre toho, kto je 
poškvrnený hriechom, nezákonné hovoriť o veciach Božích, akého veľkého 
                                                           
506 1. 3. c. 10; 1. 4. c. 4 i 1. 5. c. 19. 
507 1. Kor. 3. 6, 7. 
508 Tract in Joan. 5. 
509 Žalm 49. 16. 
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zločinu sa dopúšťa človek, ktorý si je vedomý mnohých neprávostí a pritom 
sa nebojí vykonávať sväté tajomstvá poškvrnenými perami, alebo ich brať  
do svojich nečistých rúk, dotýkať sa ich a iným podávať a  vysluhovať ich? 
Obzvlášť, keď svätý Dionýz hovorí, že nešľachetným nebývalo dovolené ani 
dotknúť sa symbolov (tak nazýval sviatosti). Preto nech sa vysluhovatelia 
svätých vecí usilujú predovšetkým o svätosť života, nech pristupujú s čistou 
mysľou k vysluhovaniu sviatostí a pritom nech sa tak cvičia v nábožnosti, aby 
ich častým konaním a užívaním, deň po dni dostávali s Božou pomocou 
hojnejšie milosti.  

 

* OTÁZKA XXI. 

O dvoch hlavných účinkoch sviatostí. * 

 Ale teraz po objasnení týchto vecí je potrebné vyučovať to, aké sú účinky 
sviatostí, lebo ako sa ukazuje, do značnej miery to objasní pojem sviatostí. Sú 
dva hlavné účinky sviatostí. Prvým a po práve najdôležitejším účinkom je 
milosť, ktorú svätí učitelia zvyčajne nazývajú „milosť posväcujúca“. Jasne nás 
o tom poučuje Apoštol510, keď hovorí: „Kristus miluje Cirkev a seba samého 
vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom života“. 
Ľudským rozumom a inteligenciou však nie je možné pochopiť aký veľký 
a podivuhodný účinok spôsobuje sviatosť, ako o tom svedčí aj výrok svätého 
Augustína, že voda očisťuje telo a zasahuje do srdca. Platí totiž, že žiadna 
zmyslovo pochopiteľná vec nemá zo svojej prirodzenosti v sebe takú moc, aby 
mohla preniknúť až do duše. Ale svetlom viery poznávame, že vo sviatostiach 
je moc všemohúceho Boha, ktorou spôsobujú to, čo samotné prirodzené veci 
zo svojej moci učiniť nemôžu.   
 

* OTÁZKA XXII. 

Ako boli v prvotnej Cirkvi zázračným spôsobom potvrdené účinky sviatostí? * 

Aby o tomto účinku sviatostí nebola v mysliach veriacich nikdy žiadna 
pochybnosť, najdobrotivejší Boh ráčil vtedy, keď sa prvýkrát začali sviatosti 
vysluhovať, zázračným spôsobom objasniť to, čo spôsobujú, a tak aby sme 
stále a pevne verili, že vždy sa uskutočňuje to isté, akokoľvek by to bolo 
vzdialené našim zmyslom. Nehovoriac o skutočnosti, že pri krste nášho 
Spasiteľa v rieke Jordán sa nebesia otvorili a Duch Svätý sa objavil vo forme 
holubice, čo nám má pripomenúť, že keď bývame očistení spasiteľnou vodou, 
milosť Ducha Svätého sa vlieva do našej duše – a aby sme vynechali to, čo sa 
                                                           
510 Ef. 5, 25 
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týka skôr významu krstu ako vysluhovania sviatostí – či snáď nečítame, že  
v deň Turíc, keď apoštoli prijali Ducha Svätého, ktorým boli odvtedy 
inšpirovaní a s väčšou rozvahou a odhodlaním hlásali pravdy viery a pre slávu 
Kristovu znášali každé nebezpečenstvo, tak vtedy511 „sa náhle strhol hukot  
z neba, ako keď sa ženie prudký vietor“ a že512 „sa im akoby zjavili ohnivé 
jazyky, ktoré sa rozdelili“? Na základe toho poznávame, že vo sviatosti 
birmovania sa nám udeľuje ten istý Duch Svätý, že sa nám dáva tá istá sila, 
o ktorú sa môžeme skutočne oprieť a odolať telu, svetu aj diablovi - týmto 
našim ustavičným nepriateľom. Kedykoľvek, v počiatkoch vznikajúcej Cirkvi, 
apoštoli túto sviatosť vysluhovali, boli tieto zázraky po nejakú dobu viditeľné, 
a prestali až potom, keď bola viera rozhojnená a utvrdená.  
 

* OTÁZKA XXIII. 

Aká veľká je prednosť sviatostí Nového Zákona pred sviatosťami Starého 
Zákona? * 

Z toho, čo bolo povedané o prvom účinku sviatostí, totiž o milosti 
posväcujúcej, tiež vyplýva, že vo sviatostiach Nového Zákona prebýva 
vznešenejšia a účinnejšia moc, ako bola vo sviatostiach Starého Zákona, ktoré 
sú slabé a úbohé513 a ktoré poškvrnených514 posväcovali k očisteniu tela, nie 
však duše. Preto boli ustanovené iba na znamenie tých vecí, ktoré sa mali 
vyplniť až v našich sviatostiach. Avšak sviatosti Nového Zákona, vychádzajúce 
z boku Kristovho, „ktorý515 skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu  
na obetu bez poškvrny; a očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme 
mohli slúžiť živému Bohu“, skutočne udeľujú tú milosť, ktorú naznačujú 
pôsobením krvi Kristovej. Pri porovnaní našich sviatostí s tými, ktoré sa 
nachádzajú v Starom Zákone, teda zistíme, že sú nielen účinnejšie, ale  
z hľadiska duchovných výhod sú aj plodnejšie a sú sviatosťami vznešenejšími. 
 

  

                                                           
511 Sk. 2. 2. 
512 Sk. 2. 3. 
513 Gal. 4. 9. 
514 Žid. 9. 13. 
515 Žid. 9. 14. 
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* OTÁZKA XXIV. 

Ktoré sviatosti vtláčajú nezrušiteľný znak a čo je tento znak? * 

I. Druhý účinok sviatostí, síce nie všetkým spoločný, ale vlastný iba trom 
– krstu, birmovaniu a sväteniu kňazstva, je nezrušiteľný znak, ktorý vtláčajú 
do duše. Lebo keď Apoštol hovorí516: „Boh nás pomazal, on nás označil svojou 
pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha“, tak jasne naznačil tento znak, 
ktorého vlastnosťou je, že niečo znamená a označuje. 

II.  Je to znak ako pečať vtlačená do duše, ktorú nikdy nie je možné 
zmazať, ale ustavične v nej pretrváva, o ktorej svätý Augustín napísal517: „Či 
snáď kresťanské sviatosti dokážu menej, ako znak na tele, ktorým sú označení 
vojaci? Lebo keď sa vojak vráti späť do vojenskej služby, ktorú opustil, neudelí 
sa mu nová hodnosť, ale rozpozná sa stará a prijme sa za platnú“.   

 

* OTÁZKA XXV. 

Aký účinok má tento znak a prečo sa sviatosti vtláčajúce tento znak nesmú 
opakovať? * 

I. Nezrušiteľný znak spôsobuje to, že sa stávame schopnými vykonávať 
niektoré sväté veci a tiež, že sa navzájom týmto znakom od seba odlišujeme. 

II. Vo svätom krste dosahujeme oboje tak, že sa stávame spôsobilými  
na prijatie iných sviatostí, a tým sa navyše veriaci ľud odlišuje od pohanov, 
ktorí vieru nemajú.   

III. To isté je možné spoznať aj pri znaku sviatosti birmovania a svätení 
kňazstva. V prvej bývame ako Kristovi bojovníci ozbrojení a vyslaní verejne 
vyznávať a obhajovať jeho meno, bojovať proti nášmu vnútornému 
nepriateľovi a proti duchovným silám bezbožnosti. Zároveň sme odlíšení  
od tých, ktorí boli nedávno pokrstení ako novo narodené deti. Znak svätenia 
kňazstva je spojený s mocou konať a vysluhovať sviatosti, a tiež ukazuje 
odlišnosť tých, ktorí sú touto mocou obdarení od zvyšku veriaceho ľudu. 
Musíme sa teda držať pravidla katolíckej Cirkvi, ktoré nás učí, že tieto tri 
sviatosti vtláčajú do duše nezrušiteľný znak, a preto sa nikdy nesmú 
opakovať. To je podstata toho, čo je potrebné vyučovať o sviatostiach. 

  

                                                           
516 2. Kor. 1. 21. 22. 
517 Tract. 6. in Joh. a 1. 1. c. Cresc. c. 30. 
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* OTÁZKA XXVI. 

Akým spôsobom dosiahnu duchovní pastieri to, aby veriaci mali sviatosti 
v úcte a nábožne ich prijímali? * 

I. Nech sa pri vysvetľovaní tohto predmetu duchovní pastieri snažia 
dosiahnuť predovšetkým dve veci. Prvou je tá, aby veriaci nadobudli 
presvedčenie o tom, akú úctu, vážnosť a oddanosť si tieto Božie a nebeské 
dary zasluhujú, druhou je tá, že keď boli najláskavejším Bohom ustanovené  
na spoločnú spásu všetkých, aby ich vrúcne a nábožne užívali, a tak sa 
roznietili túžbou po kresťanskej dokonalosti. Ďalej aby uvážili aj to, že najviac 
im uškodí, keď sa budú po dlhšiu dobu zdržiavať od ich blaženého prijímania, 
obzvlášť od sviatosti pokánia a od najsvätejšieho tela Pánovho.  

II. Duchovní správcovia to môžu jednoducho dosiahnuť, keď budú  
do myslí veriacich častejšie vštepovať to, čo sme o Božskom pôvode 
a prospechu sviatostí uviedli vyššie: predovšetkým že sú ustanovené našim 
Pánom a  Spasiteľom, od ktorého nič dokonalejšie nemôže pochádzať, potom 
keď sa udeľujú, že je prítomné najmocnejšie Božstvo Ducha Svätého, ktorý 
preniká do útrob nášho srdca, potom že je v nich ukrytá zázračná moc, ktorá 
s istotou uzdravuje duše a ďalej, že skrze ne sa na nás prenášajú nesmierne 
poklady plynúce z utrpenia Pána. Nakoniec nech poukážu na to, že hoci celá 
budova kresťanskej Cirkvi spočíva na najpevnejšom základe kameňa 
uholného, napriek tomu, ak nie je na všetkých stranách podporovaná 
hlásaním Božieho Slova a prijímaním sviatostí, treba sa veľmi obávať toho, 
aby sa do veľkej miery nezakolísala a nespadla. Lebo ako bývame sviatosťami 
privedení k životu, taktiež nimi ako pokrmom bývame živení, zachovávaní 
a rozhojnení. 
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HLAVA II. O sviatosti krstu. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo je užitočné častejšie veriacemu svätému ľudu vykladať učenie o krste? * 

 Už z toho, čo bolo doposiaľ vysvetlené o sviatostiach, je možné zistiť ako 
je pre nadobudnutie poznania kresťanského učenia a aj pre cvičenie sa 
v bohabojnosti potrebné poznať to, čo katolícka Cirkev predkladá veriť 
o jednotlivých sviatostiach. Ten, kto dôkladne číta listy sv. Pavla, určite 
nadobudne presvedčenie, že sa tu od veriacich veľmi žiada dokonalá znalosť 
učenia o svätom krste; preto Apoštol nielen často, ale aj vážnymi slovami, 
plnými Ducha Svätého, obnovuje pamiatku tohto tajomstva, vyhlasuje jeho 
Božskú vznešenosť a v ňom nám stavia pred oči smrť, pochovanie aj 
vzkriesenie nášho Spasiteľa a to preto, aby sme o ňom rozjímali, a tiež ho aj 
nasledovali. Preto sa duchovní pastieri nikdy nedomnievajte, že ste  
na vyučovanie o tejto sviatosti vynaložili dosť práce a starostlivosti. 
 

* OTÁZKA II. 

Kedy je obzvlášť potrebné, aby duchovný pastier hovoril o krste svätom? * 

Ale okrem tých dní, kedy sa podľa dávneho zvyku predkov vysvetľovalo 
Božské tajomstvo krstu - na Bielu sobotu a na sobotu pred svätodušnou 
nedeľou - kedy Cirkev slávila tieto slávnosti s najhlbšou nábožnosťou 
a najslávnostnejšími obradmi, je vhodné o tomto predmete hovoriť aj počas 
iných dní. Pre tento účel sa zdá byť najvhodnejšou príležitosťou, keď sa veriaci 
zhromaždia na vysluhovanie sviatosti krstu. Vtedy to bude omnoho 
jednoduchšie, aj keď sa nebude venovať pozornosť všetkým častiam, ktoré 
k tejto sviatosti prináležia, ale vysvetlí sa jedna alebo dve z nich; vtedy veriaci 
môžu s nábožnou a pozornou mysľou rozjímať o význame tých vecí, ktoré 
sluchom prijímajú, a zároveň ich vidia predstavené v obradoch svätého krstu. 

Tak každý účastník je povzbudený tým, keď vidí, ako sa konajú tieto 
obrady na iných a sám v sebe sa rozpomenie, akým sľubom sa Bohu zaviazal, 
keď bol krstom svätým posvätený; a pri tom si pomyslí na to, či vo svojom 
živote a v mravoch skutočne preukazuje to, čo pri prvom vyznaní kresťanskej 
viery sľuboval. 
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* OTÁZKA III. 

Čo vlastne znamená slovo „baptismus“ (krst)? * 

 Slovo krst, ako je známe, je gréckeho pôvodu. Hoci sa vo Svätom písme 
používa na vyjadrenie nielen toho obmytia, ktoré je súčasťou sviatosti, ale aj 
na všetky druhy očisťovania a niekedy obrazne aj na vyjadrenie utrpenia, 
cirkevní Otcovia ho napriek tomu používajú na označenie nie akéhokoľvek 
druhu telesného očistenia, ale iba toho, ktoré je súčasťou sviatosti a vykonáva 
sa predpísanou formou slov. V tomto zmysle veľmi často,  
na základe ustanovenia Krista Pána, používajú toto slovo už apoštoli.  
 

* OTÁZKA IV. 

Akými menami ešte cirkevní Otcovia nazývali sviatostné obmytie? * 

Cirkevní Otcovia používajú ešte ďalšie mená na označenie krstu. Lebo 
svätý Augustín518 dosvedčuje, že krst sa nazýval „sviatosťou viery“ preto, lebo 
tí ktorí ho prijímajú, vyznávajú celú vieru kresťanského náboženstva. Iní zas 
túto sviatosť volali „osvietenie“, pretože viera, ktorú v krste vyznávame, 
osvecuje naše srdce. Apoštol, pripomínajúc veriacim ten čas, keď boli 
pokrstení, hovorí takto519: „Len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste  
po osvietení prestáli veľký boj v utrpení“.  

Okrem toho sv. Ján Zlatoústy v reči ku krstencom, nazýva krst buď 
„vyčistením“ pretože krstom býva vyčistený starý kvas, aby sme našli nové 
pokropenie; buď „pochovaním“, alebo „novým zaštepením“, resp. „krížom 
Kristovým“. Pre všetky tieto pomenovania je možné nájsť pôvod v liste 
Rimanom. Dôvod prečo svätý Dionýz520 nazýva krst „začiatkom najsvätejších 
prikázaní“, je zrejmý z toho, že táto sviatosť je ako brána, ktorou vchádzame 
do spoločenstva kresťanského života a vtedy aj začína poslušnosť voči Božím 
zákonom. Toľko by sa malo stručne vysvetliť, pokiaľ ide o názov (tejto 
sviatosti).   

* OTÁZKA V. 

Aká je definícia sviatosti krstu? * 

 Čo sa týka definície krstu, hoci by sa dali uviesť mnohé od svätých 
spisovateľov, napriek tomu najprimeranejšie a najvhodnejšie je to, čo je 

                                                           
518 Epist. 98. 8. 
519 Žid. 10. 32; 6. 4. 
520 Eccles. Hierar. c. 2. 
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uvedené v slovách nášho Pána zaznamenaných sv. Jánom a aj to, čo je v liste 
Apoštola Efezanom. Lebo keď Spasiteľ hovorí521: „Ak sa niekto nenarodí  
z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ a keď Apoštol potom 
hovorí o Cirkvi522: „aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom“.  
Na základe uvedeného je možné a vhodné povedať, že „krst je sviatosť 
znovuzrodenia skrze vodu v slove“. Na základe prirodzenosti sa zaiste rodíme 
z Adama ako synovia hnevu, skrze krst sa však znovu rodíme v Kristovi ako 
synovia milosrdenstva; lebo523 „tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími 
deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, 
ani z vôle muža, ale z Boha“. 
 

* OTÁZKA VI. 

Ako sa vykonáva sviatosť krstu? *  

Pri definovaní podstaty krstu by mali byť veriaci informovaní o tom, že 
táto sviatosť spočíva v obmytí, ktoré podľa ustanovenia nášho Pána 
nevyhnutne sprevádzajú určité slávnostné slová. Tak to vždy učili svätí 
Otcovia, o čom svedčí aj toto najjasnejšie svedectvo sv. Augustína524: „Slovo sa 
spojí s matériou a stáva sa sviatosťou“. Je potrebné sa o tomto zmieniť, aby 
veriaci neupadli do bludu a nedomnievali sa, ako sa to často hovorí, že voda 
v krstiteľnici používaná pri krste je sviatosť. Lebo o sviatosti krstu môže byť 
len vtedy reč, keď túto vodu skutočne používame na obmytie niekoho, 
vyslovujúc pritom slová, ktoré ustanovil Kristus Pán. Je potrebné, ako sme už 
vyššie uviedli, keď sa hovorilo o všeobecne sviatostiach, aby duchovní pastieri 
poukázali na to, že každá sviatosť pozostáva z matérie a formy a vysvetlili, čo 
predstavuje každú z nich.  

 

* OTÁZKA VII. 

Čo je vlastnou matériou krstu? * 

Matériou alebo vecou tejto sviatosti je akákoľvek prírodná voda, ktorá 
je bez akýchkoľvek prísad a bežne sa nazýva vodou, či už ide o morskú vodu, 
riečnu vodu, vodu z rybníka, studne alebo kaluže. Lebo aj Spasiteľ hovorí525: 
„Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“. 

                                                           
521 Jn. 3. 5. 
522 Efez. 5. 26. 
523 Jn. 1. 12, 13. 
524 Tract. 80 in Joh. 
525 Jn. 3. 5. 
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Apoštol hovorí, že Cirkev526 je očistená obmytím vody a v liste sv. Jána 
čítame527: „Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv a títo traja sú zajedno“. 
Toto je potvrdené aj inými výrokmi Písma svätého. 
 

* OTÁZKA VIII. 

Vysvetľuje sa miesto v evanjeliu sv. Matúša o krste ohňom. * 

 To, čo Ján Krstiteľ povedal, že príde Pán, ktorý bude528 „krstiť Duchom 
Svätým a ohňom“, to netreba chápať v zmysle matérie krstu svätého, ale je to 
nutné vzťahovať na vnútorné pôsobenie Ducha Svätého alebo aspoň na ten 
zázrak, ktorý sa stal v deň Turíc529, keď zostúpil Duch Svätý z neba  
na apoštolov „na spôsob ohňa“, čo aj sám Spasiteľ predpovedal na inom 
mieste530: „Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom 
Svätým“. 
 

* OTÁZKA IX. 

Akými obrazmi a proroctvami je naznačená sila krstnej vody? * 

I. Z Písma svätého vidíme, že Boh naznačil silu krstu obrazmi aj výrokmi 
prorokov. Lebo potopa, ktorou bol svet očistený za „veľké531 ľudské neresti  
na zemi a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé“, bola 
obrazom a podobenstvom tejto vody, čo dosvedčuje sám knieža apoštolov 
svätý Peter vo svojom prvom liste. Prechod cez červené more tej istej vody bol 
predobrazom, ktorý vysvetlil svätý Pavol v liste Korinťanom532. Neuvádzame 
tu zatiaľ očistenie Námana Aramejského533 ani zázračnú moc rybníka zvaného 
Bethesda534 a mnoho iného, na základe čoho je možné spoznať tajomstvo 
podobenstva. 

II. Čo sa týka proroctiev, zaiste nikto nemôže pochybovať o tom, že tie 
vody, ku ktorým prorok Izaiáš535 tak štedro pozýva všetkých smädných, alebo 
tie ktoré v duchu videl Ezechiel536 ako „vyvierali spod chrámu“, alebo tá 

                                                           
526 Efez. 5. 26. 
527 1. Jn. 5. 8. 
528 Mt. 3. 11. 
529 Sk. Ap. 2. 3. 
530 Sk. Ap. 1. 5. 
531 Gen. 6. 5. 
532 1. Kor. 10. 1. 
533 2. Král. 5. 14, 
534 Jn. 5. 2. 
535 Iza. 55. 1. 
536 Ezech. 47. 1. 
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studnica o ktorej predpovedal prorok Zachariáš537, že „V ten deň bude 
Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu 
a  poškvrne“, že všetky sa vzťahujú k naznačeniu a  pripodobeniu  
ku spasiteľnej krstnej vode. 

* OTÁZKA X. 

Prečo pri krste svätom ráčil Boh použiť radšej vodu a nie iné matérie? * 

 To, ako veľmi je prirodzenosti i moci svätého krstu primerané, aby  
za vlastnú matériu bola ustanovená voda, to skrze viacero dôvodov vysvetlil 
svätý Hieronym vo svojom liste Oceanovi. Ale čo sa tejto témy týka, duchovní 
pastieri môžu vysvetľovať predovšetkým to, že keď je táto sviatosť  
bez výnimky potrebná na dosiahnutie života všetkým ľuďom, tak matéria 
vody bola najvhodnejšou, lebo býva vždy po ruke a všetci si ju môžu ľahko 
zaobstarať. Okrem toho voda najlepšie pripodobňuje účinok krstu. Lebo ako 
voda zmýva špinu, tak aj najlepšie naznačuje silu a pôsobenie krstu svätého, 
ktorým sa zahladzujú škvrny hriechu. K tomu pristupuje aj to, že tak ako sa 
voda najlepšie hodí na ochladenie tela, tak aj pri krste svätom sa z veľkej časti 
hasí zápal žiadostivosti.  

 

* OTÁZKA XI. 

Prečo sa k samotnej a prirodzenej vode pridáva svätá krizma? * 

Treba ešte poznamenať, že hoci obyčajná voda, ktorá v sebe nemá nič 
primiešané, je dostatočnou matériou pre udelenie tejto sviatosti, tak 
kedykoľvek vznikne nevyhnutná potreba udelenia krstu, tak sa podľa 
apoštolského podania vždy v katolíckej Cirkvi zachovávalo, aby sa pri 
slávnostnom obrade udelenia krstu, do nej pridávala aj svätá krizma, čím sa 
jasnejšie vyjadruje účinok svätého krstu. Ľudia by mali byť tiež poučení, že 
hoci niekedy môže byť pochybnosť o tom, či je táto alebo oná voda vhodná  
na vykonanie sviatosti, nikdy však nemôže byť predmetom pochybností to, že 
jedinou matériou, ktorou sa môže sviatosť krstu platne vykonať, je iba 
podstata prírodnej vody.  
 

 

 

                                                           
537 Zach. 13. 1. 
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* OTÁZKA XII. 

Prečo sa má všetkým veriacim bez rozdielu zrozumiteľne vysvetliť celá forma 
udelenia krstu? * 

Ale akonáhle sa primerane objasní prvá z oboch častí, z ktorých sa musí 
skladať krst – teda matéria, s takou istou starostlivosťou by mali duchovní 
pastieri vysvetliť aj formu udelenia krstu, ktorá je jeho druhou mimoriadne 
dôležitou a potrebnou súčasťou. Pri vysvetľovaní tejto sviatosti vzniká 
potreba zvýšenej starostlivosti a úsilia preto, lebo poznanie tak svätého 
tajomstva môže byť pre veriacich zdrojom radosti, nie len samé o sebe, ako sa 
to bežne stáva pri poznaní každej Božskej veci, ale je tiež veľmi žiaduce pre 
takmer každodenné praktické využitie. Veď ako vysvetlíme na inom k tomu 
primeranom mieste, často vznikajú situácie, keď si krst vyžaduje, aby bol 
udelený laikmi, najčastejšie ženami, a preto je potrebné, všetkých veriacich 
bez rozdielu, dobre oboznámiť s tým, čo patrí k podstate tejto sviatosti. 
 

* OTÁZKA XIII. 

Aká je úplná a dokonalá forma tejto sviatosti? * 

Preto by duchovní pastieri mali učiť jasným, jednoznačným  
a pre každého zrozumiteľným jazykom, že úplnou a dokonalou formou krstu 
sú slová: „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Takto to zaiste 
nariadil náš Pán a Spasiteľ, keď ako čítame v evanjeliu sv. Matúša538, dal 
svojim apoštolom príkaz: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich  
v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého“. 

Katolícka Cirkev, poučená Bohom, veľmi dobre pochopila, že pod slovom 
„krstite“, by forma sviatosti mala vyjadrovať činnosť vysluhovateľa a toto sa 
deje, keď vyslovuje slová „Ja ťa krstím“. Keďže okrem vysluhovateľa sviatosti 
bolo potrebné označiť aj osobu toho, kto je krstený a hlavnú účinnú príčinu 
krstu, bolo pridané zámeno „ťa“  a následne príslušné mená Božských osôb. 
Dokonalá forma sviatosti je teda vyjadrená uvedenými slovami: „Ja ťa krstím 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. 

Avšak nie je to iba samotná osoba Syna Božieho, o ktorom svätý Ján539 
píše: „To je ten, čo krstí“, ale pri sviatosti krstu pôsobia všetky tri Božské 
osoby. To, že sa potom hovorí „v mene“ a nie „v menách“ , to jasne poukazuje 
na to, že v Trojici je jedna Prirodzenosť a Božstvo. Lebo výraz „v mene“ sa tu 

                                                           
538 Mt. 28. 19. 
539 Jn. 1. 33. 



 

~ 152 ~ 

HLAVA II. O sviatosti krstu. 

nevzťahuje na osoby, ale na Božskú podstatu, silu a moc, ktoré sú rovnaké  
vo všetkých Troch osobách. 
 

* OTÁZKA XIV. 

Sú vo forme krstu rovnako potrebné všetky slová? * 

Je vhodné poznamenať, že v tejto forme, ktorá je jedine úplná  
a dokonalá, sú niektoré slová absolútne nevyhnutné a keby sa  opomenuli, tak 
by to znemožnilo platné udelenie sviatosti. Niečo však tak potrebné nie je, aby 
bez toho nebola sviatosť platná, a to je slovo „Ja“, ktorého moc je obsiahnutá 
v slove „krstím“. Áno, v gréckych cirkvách, ktoré používajú pozmenenú formu 
reči, sa to úplne vypúšťa, pretože veria, že nie je treba robiť osobitnú zmienku 
o vysluhovateľovi sviatosti; z čoho vyplynulo, že pri krste často používajú 
formu: „Krstí sa služobník Kristov v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého“. To, 
že aj oni celkom platne udeľujú sviatosť, vyplýva z výroku a ustanovenia 
Florentského koncilu, pretože týmito slovami je jasne vyslovené to, čo 
prináleží k platnosti krstu, totiž obmytie, ktoré sa tu skutočne vykonáva. 
 

* OTÁZKA XV. 

Ako krstili apoštoli v Kristovom mene? * 

Kedykoľvek keď apoštoli krstili iba v mene Pána Ježiša Krista540, 
môžeme si byť istí, že tak robili na základe vnuknutia Ducha Svätého, aby 
v počiatkoch vznikajúcej Cirkvi sa ich kázanie v mene Ježiša Krista stalo 
slávnostnejším a aby sa viac oslavovala jeho Božská a nekončená moc. Ak však 
túto záležitosť preskúmame podrobnejšie, zistíme, že v tejto forme nie je 
vynechané nič, čo sám Spasiteľ prikázal; lebo ten, kto menuje Ježiša Krista  
(t. j. pomazaného Pána), pripomína aj osobu Otca, od ktorého je pomazaný, aj 
osobu Ducha Svätého, ktorým je pomazaný. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Musíme veriť, že apoštoli zamlčaním ostatných dvoch osôb v Trojici nikdy 
nekrstili iba v mene Kristovom. * 

 Mohlo by sa snáď zdať byť pochybným, či apoštoli krstili takýmto 
spôsobom, keď akceptujeme názory Ambróza541 a Bazila542 teda svätých Otcov 
významných svojou svätosťou a učenosťou, ktorí interpretujú krst v mene 
                                                           
540 Sk. ap. 2. 38. a 8. 12. 
541 De Spiritu s. c, 3.  
542 De Spir. s. 12. 
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Ježiša Krista tak, že je to krst ustanovený Kristom, naším Pánom, odlišujúci sa 
od krstu, ktorým krstil Ján, a ktorí hovoria, že apoštoli sa neodchýlili od bežnej 
a obvyklej formy, ktorá v sebe obsahuje náležite oddelené mená Troch osôb. 
Zdá sa, že svätý Pavol sa vo svojom liste Galaťanom tiež vyjadril podobným 
spôsobom, keď hovorí543: „Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste 
si obliekli“, aby naznačil, že boli pokrstení v Kristovej viere, avšak nie inou 
formou ako tou, ktorú ustanovil ten istý náš Pán a Spasiteľ. Toto nech sa 
vysvetlí o matérii a forme, ktoré nevyhnutne patria k podstate sviatosti krstu. 
 

* OTÁZKA XVII. 

Akým spôsobom sa pri tomto tajomstve znovuzrodenia má uskutočniť 
obmytie? * 

Pretože pri vysluhovaní tejto sviatosti sa patrí zachovať aj spôsob 
obmytia, mali by duchovní pastieri v krátkosti vysvetliť prijatý zvyk a obyčaj 
Cirkvi svätej, aby sa krst vykonával jedným z nasledujúcich troch spôsobov. 
Lebo tí, ktorí majú byť posvätení touto sviatosťou, sú buď ponorení do vody, 
alebo sa na nich voda leje alebo sú vodou pokropení. Bez ohľadu na to, ktorý 
z týchto spôsobov sa používa, je potrebné veriť, že krst sa skutočne udeľuje. 
Lebo pri krste sa voda používa na označenie duchovného obmývania, ktoré sa 
ním dosahuje. Preto Apoštol544 nazýva krst „obmytím“ alebo „kúpeľom“.  
Obmytie sa potom rovnako uskutočňuje tak, že je niekto ponorený do vody, 
ako sa to v Cirkvi zachovávalo od najstarších dôb; alebo poliatím vodou, ako 
sa to bežne robí dnes; alebo pokropením, o čom sa môžeme domnievať, že tak 
to urobil svätý Peter, keď za jeden deň545 obrátil na vieru a pokrstil asi tri tisíc 
ľudí.  
 

* OTÁZKA XVIII. 

Je potrebné jedno alebo trojité obmytie? * 

To, či sa obmytie uskutoční raz alebo trikrát, je bezpredmetné. Z listu 
svätého Gregora Veľkého, ktorý napísal Leandrovi je zrejmé, že krst sa  
za starých čias v Cirkvi platne vysluhoval oboma spôsobmi a môže sa tak 
vysluhovať aj teraz. Veriaci by sa však napriek tomu mali riadiť praxou Cirkvi, 
do ktorej patria. 
 

                                                           
543 Gal. 3. 27. 
544 Tit. 3. 5; Efes. 5. 26. 
545 Sk. ap. 2. 41. 
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* OTÁZKA XIX. 

Prečo sa obmýva obzvlášť hlava? * 

 Potrebné je hlavne pripomenúť, že obmyť sa má nie ktorákoľvek časť 
tela, ale predovšetkým hlava, pretože v nej sa nachádzajú všetky vnútorné 
a vonkajšie zmysly. Podobne aj ten, kto krstí, musí vyslovovať slová, ktoré sú 
formou sviatosti, nie pred obmytím, ani po obmytí vodou, ale počas tejto 
chvíle, kedy sa toto obmytie koná. Po vysvetlení týchto vecí je vhodné ešte 
veriacim objasniť a vštepiť im do pamäti, že krst podobne ako ostatné 
sviatosti je ustanovený Pánom Ježišom Kristom. 
 

* OTÁZKA XX. 

Ustanovil Ježiš Kristus krst pred svojim umučením alebo po ňom? * 

V tejto súvislosti by mali duchovní pastieri často učiť a poukazovať  
na to, že existujú dve rôzne obdobia, ktoré sa týkajú krstu; prvé, keď ho 
Spasiteľ ustanovil a druhé, kedy bol prijatý zákon o jeho prijímaní. Čo sa týka 
prvého z nich, je zrejmé, že Pánom bola táto sviatosť ustanovená vtedy, keď 
on sám bol Jánom pokrstený a udelil vode moc posväcujúcu. Svätý Gregor 
Naziánsky546 a svätý Augustín547 dosvedčujú, že vtedy bola vode daná moc 
rodiť k duchovnému životu. Svätý Augustín na inom mieste píše takto: „Od tej 
doby, čo sa Kristus ponoril do vody, voda zmýva všetky hriechy“. A na inom 
mieste hovorí548: „Kristus prijíma krst nie preto, že bolo potrebné jeho 
očistenie, ale aby, dotknúc sa vody svojim čistým telom, ju očistil a mala v sebe 
očisťovaciu moc“. 

Hlavným dôvodom tohto mohlo byť, že najsvätejšia Trojica, v ktorej 
mene sa krst udeľuje, vtedy preukázala prítomnosť svojho Božstva. Lebo 
„z neba zaznel549 Otcov hlas, bola prítomná Osoba Syna, Duch Svätý zostúpil 
vo forme holubice a otvorili sa nebesia“, do ktorých sa cez krst môžeme 
dostať. Ale keby niekto chcel vedieť, akým spôsobom bola tak veľká Božia moc 
prepožičaná od Pána vodám, to presahuje hranice ľudského rozumu. 

Môžeme to dostatočne pochopiť z toho, keď Pán prijal krst a voda  
po kontakte s jeho najsvätejším a najčistejším telom sa stala posvätenou  
na spasiteľné užívanie krstu, ale takým spôsobom, že i keď bola táto sviatosť 

                                                           
546 Orat. in Nativ. Salv.  
547 Aug. serm. 24. 36 a 37. de temp. 
548 Serm. 135. in App. 
549 Mt. 3. 16, 17 ; Mk. 1. 9, 10; Lk. 3. 21, 22. 
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ustanovená pred utrpením, ale až po umučení Pána nadobudla moc svojho 
pôsobenia, ktoré bolo cieľom všetkých Kristových činov. 
 

* OTÁZKA XXI. 

Odkedy sa stal zákon krstu pre ľudí povinnosťou? * 

Ale ani o druhom období, totiž kedy bol ustanovený zákon krstu, niet 
žiadnych pochybností. Lebo všetci svätí spisovatelia sa zhodujú v tom, že  
po zmŕtvychvstaní Pána, keď prikázal apoštolom, hovoriac550: „Choďte teda, 
učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého“,  tak  
od tohto času všetci ľudia, ktorí chceli dosiahnuť večnú spásu, začali byť 
viazaní zákonom krstu. 

To vyplýva z výroku kniežaťa apoštolov, keď hovorí551: „Ktorý nás  
vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu 
zrodil pre živú nádej“ a to isté je možné poznať na tom mieste, kde svätý Pavol 
hovorí o Cirkvi552: „Seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným 
kúpeľom vody a slovom života“. Odtiaľ vidíme, že obaja apoštoli vzťahovali 
ustanovenie povinnosti krstu k tomu obdobiu, ktoré nasledovalo po smrti 
Pána. Nemôžeme teda nijako pochybovať o tom, že slová553: „Ak sa niekto 
nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“, sa vzťahujú na to obdobie, 
ktoré malo nasledovať po jeho utrpení. 

 

* OTÁZKA XXII. 

V akej veľkej úctivosti máme mať sviatosť krstu? * 

Keď budú duchovní pastieri všetko toto starostlivo vysvetľovať, niet 
pochýb o tom, že veriaci pochopia veľkú vznešenosť tejto sviatosti a budú si 
ju ctiť s najvrúcnejšou nábožnosťou a to tým viac, keď uvážia, že tie vznešené 
a prehojné dary, ktoré pri krste Krista Pána boli zázračnými znameniami 
oznámené, sa udeľujú vnútorným pôsobením Ducha Svätého a prepožičiavajú 
sa každému, kto krst prijíma. Zaiste keby sa nám stalo to, čo služobníkovi 
Elizeovi554 a oči by sa nám otvorili tak, že by sme mohli vidieť nebeské veci, 
určite by nikto nebol tak bez rozumu, aby ho neuchvátili Božské tajomstvá 
svätého krstu k najväčšiemu obdivu. Prečo by sme si teda aj my nemali byť 

                                                           
550 Mt. 28. 19. 
551 Petr. 1. 3. 
552 Efez. 5. 25. 
553 Jn. 3. 5. 
554 2. Král. 6, 17. 
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vedomí toho, že sa stane to isté, keď duchovní pastieri tak objasnia hojné 
poklady tejto sviatosti, aby ich veriaci mohli vidieť nie telesnými očami, ale 
pohľadom mysle osvietenej svetlom viery? 
 

* OTÁZKA XXIII. 

Akí ľudia môžu byť vysluhovateľmi krstu? * 

Ukazuje sa, že je nielen užitočné, ale aj potrebné poučovať o tom, kto má 
túto sviatosť vykonávať. Jednak preto, aby tí ktorým je tento úrad osobitne 
zverený, sa ho snažili sväto a nábožne vykonávať a jednak preto, aby nikto 
neprekročil svoje vlastné hranice a nezasahoval do práv iných, alebo ich 
nerušil; lebo ako učí apoštol, vo všetkých555 veciach treba dbať na poriadok.  

Nech sa teda veriacim vysvetlí, že existujú tri skupiny ľudí, ktorí môžu 
krstiť; do prvej patria biskupi a kňazi, ktorým je dané, aby tento úrad 
vykonávali na základe svojho vlastného práva a nie nejakou mimoriadnou 
mocou. Im prikázal Pán, keď povedal: „Choďte a krstite“ a to i napriek tomu, 
že biskupi vysluhovanie krstu prenechávajú kňazom, aby kvôli tejto 
povinnosti nemuseli opustiť dôležitejšie povinnosti pri vedení veriacich. To, 
že kňazi na základe ich oprávnenia môžu túto sviatosť vysluhovať a krstiť aj 
v prítomnosti biskupa, je známe z učenia cirkevných Otcov a platného 
cirkevného práva. Prirodzene, keď kňazi sú ustanovení premieňať chlieb 
a víno na telo a krv Pána, čo je sviatosť pokoja a jednoty, tak je primerané, aby 
mali aj moc vykonávať všetko to, čo je potrebné pre to, aby sa ktokoľvek 
mohol stať účastným tohto pokoja a jednoty. Keď niekedy Otcovia hovoria, že 
kňazom nebolo dané právo krstiť bez dovolenia biskupa, to treba chápať tak, 
že sa to týka toho krstu, ktorý sa konal so slávnostnými obradmi v isté dni 
v roku.  

Druhú skupinu vysluhovateľov predstavujú diakoni, ktorým však nie je 
dovolené túto sviatosť vysluhovať bez povolenia biskupa alebo kňaza, ako to 
aj dokazujú mnohé tvrdenia svätých Otcov. Poslednú skupinu tvoria tí, ktorí 
môžu krstiť v čase núdze a bez akýchkoľvek slávnostných obradov. V tejto 
skupine sú všetci laici, muži alebo ženy, a to aj keby sa priznávali k akejkoľvek 
viere. Lebo aj Židom, neveriacim aj heretikom je v čase veľkej núdze dovolené 
krstiť a to keď majú v úmysle konať to, čo pri vysluhovaní tejto sviatosti činí 
katolícka Cirkev. Toto dosvedčujú mnohé dekréty starovekých Otcov  
a koncilov; a tak obzvlášť svätý Tridentský koncil vyhlásil kliatbu nad tými, 
ktorí by sa odvážili povedať, že keď je krst vysluhovaný heretikmi v mene 

                                                           
555 1. Kor. 14. 40. 
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Otca, i Syna a Ducha Svätého a s úmyslom robiť to, čo robí Cirkev, nie je 
pravým krstom. V tomto musíme zaiste obdivovať najväčšiu múdrosť 
a dobrotivosť nášho Pána. Lebo keď je pre každého nevyhnutné, aby prijal 
túto sviatosť, a keď za jej matériu ustanovil vodu, od ktorej nič obyčajnejšieho 
neexistuje, tak rovnako nechcel nikoho vylúčiť od jej vysluhovania. Hoci ako 
už bolo uvedené, každému nie je dovolené konať slávnostné obrady a to nie 
síce preto, že by tieto obrady mali mať v sebe viac vznešenosti ako sviatosť 
samotná, ale preto že sú menej potrebné. 

 

* OTÁZKA XXIV. 

Aký postup sa musí zachovať, keď je treba krstiť v čase núdze? * 

Veriaci by sa však nemali domnievať, že tento svätý úkon je dovolený 
všetkým bez rozdielu tak, akoby v ňom neexistoval nejaký poriadok. Lebo keď 
je prítomný muž, tak žena by nemala krstiť; duchovný má prednosť  
pred laikom a kňaz pred jednoduchým duchovným. Pôrodným babám, ktoré 
obyčajne krstia, by sa nemalo zabraňovať v tom, aby samy vykonali krst, aj 
keď je niekedy prítomný nejaký muž, ktorý by však túto sviatosť vysluhovať 
nevedel, hoci by sa mohlo zdať, že je to vtedy jeho povinnosť. 
 

* OTÁZKA XXV. 

Prečo sú okrem krstiaceho pri sviatosti znovuzrodenia prítomní aj krstní? * 

I. Okrem vysluhovateľov, ktorí ako už bolo vysvetlené, vysluhujú 
sviatosť krstu, sú ešte aj iní prisluhovatelia, ktorí podľa najstaršieho zvyku 
katolíckej Cirkvi, bývajú prítomní pri vysluhovaní svätého a spasiteľného 
obmytia. Tí sa nazývajú krstní. Pred tým sa podľa svätých spisovateľov 
označovali za opatrovateľov (susceptores), prísľubcov (sponsores), alebo 
rukojemníkov (fidejussores). Keďže ide o povinnosti, ktoré sa týkajú takmer 
všetkých laikov, mali by ich duchovní pastieri starostlivo vysvetliť, aby veriaci 
pochopili, čo je na riadne vykonávanie tejto služby potrebné. Najskôr je 
potrebné vysvetliť, čo bolo dôvodom, pre ktorý sa ku krstu priberali krstní 
a opatrovatelia. To, že sa to stalo plným právom pochopí každý, keď uváži, že 
krst je duchovným znovuzrodením, skrze ktoré sa rodíme ako synovia Boží. 
S istotou o tom hovorí sv. Peter takto556: „Ako novonarodené deti túžte  
po nefalšovanom duchovnom mlieku“.  Keď niekto prišiel na tento svet, tak 
potreboval niekoho, kto ho kojil a opatroval, vychovával a vzdelával ho. Tak 
podobne je potrebné, aby tí, ktorí po krste svätom začínajú žiť duchovným 
                                                           
556 1. Petr. 2. 2. 
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životom, boli zverení niekomu, od koho môžu nasávať pravidlá kresťanského 
náboženstva a môžu byť vychovávaní vo všetkej nábožnosti, a teda postupne 
rásť v Kristovi, až kým sa pomocou Pána nestanú dokonalými ľuďmi. Táto 
nevyhnutnosť sa musí javiť ešte naliehavejšie, ak si uvedomíme, že duchovní 
pastieri, ktorí sa starajú o verejnú správu svojej farnosti, nemajú dostatok 
času na to, aby sa mohli súkromne venovať starostlivosti a výchove detí  
vo viere. 

II. O tomto starobylom zvyku máme prekrásne svedectvo od sv. Dionýza, 
ktorý hovorí557: „Našim Božským vodcom“ (takto nazýva apoštolov) „napadlo 
a videlo sa dobrým nariadiť, aby sa deti prijímali (do Cirkvi) takým svätým 
spôsobom, že prirodzení rodičia ich dajú do starostlivosti niekomu ako 
pestúnovi, kto je v Božích veciach zbehlý, pod ktorým by ako pod duchovným 
otcom a ochrancom svojej svätej spásy viedli zvyšok svojho života“. Rovnaký 
názor zastáva aj Hyginius.  

 
* OTÁZKA XXVI. 

Duchovná príbuznosť, spôsobená krstom, je prekážkou manželstva a ruší ho. * 

 Z tej istej príčiny veľmi múdro stanovila Cirkev svätá, že nielen ten kto 
krstí ale aj krstný, ktorý ho držal na rukách aj s jeho vlastnými rodičmi 
vstupujú s pokrsteným do príbuzenstva tak, že riadny manželský zväzok 
s týmito všetkými sa nemôže uzatvoriť a keď bol uzatvorený, že nie je platný. 

 

* OTÁZKA XXVII. 

Aké sú povinnosti krstných rodičov a čo sa od nich žiada? * 

 Okrem toho musí byť ľud o povinnostiach krstných rodičov poučený, 
lebo v tejto veci sa niekedy v Cirkvi koná tak nedbalo, že z celého tohto 
inštitútu zostalo iba meno, ba zdá sa, že to čo je v ňom posvätné, o tom mnohí 
ľudia nemajú ani tušenia. Krstní rodičia by mali mať vždy na pamäti, že sa 
zaviazali k tomu, aby sa neustále o svoje duchovné deti starali a pozorne ich 
viedli ku kresťanskému životu,  aby ich krstné deti boli takými, ako za nich  
pri slávnostnom sľube sľubovali, že budú. Vypočujme si, čo o tom píše sv. 
Dionýz, keď sa o sľube krstných rodičov vyjadruje takto558: „Sľubujem, že toto 
dieťa povediem neustálym povzbudzovaním k tomu, aby až do času keď príde 
k duchovnému poznaniu, sa úplne odriekalo zlého, činilo a prikláňalo sa 
                                                           
557 De eccles. Hier, c. 12, 
558 De eccl. Hierar. c. 2. 
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k dobrému tak, ako to sľubujem“. Podobne hovorí aj sv. Augustín559: „Vás 
predovšetkým, muži a ženy, ktorí ste pri svätom krste držali dietky na rukách, 
napomínam, aby ste nezabúdali, že pred Bohom ste sa stali rukojemníkmi  
za tých, ktorých ste pri posvätnej studnici vzali na ruky“. Sluší sa, aby ten, kto 
na seba prevzal nejakú povinnosť a sľúbil, že bude pestúnom a ochrancom 
iného, nikdy neopustil toho, koho kedysi dostal pod svoju starostlivosť 
a ochranu, najmä keby videl, že jeho pomoc a ochranu potrebuje. To, k čomu 
by mal krstný rodič svoje duchovné dietky povzbudzovať, to stručne vyslovil 
svätý Augustín, keď o povinnostiach krstných rodičov hovorí: „Majú ich 
napomínať, aby zachovávali čistotu, milovali spravodlivosť, zostávali v láske 
a predovšetkým ich majú naučiť vyznanie viery a modlitbu Pána, Desatoro 
prikázaní a základy kresťanského náboženstva“. 
 

* OTÁZKA XXVIII. 

Za krstného nemá byť pripustený každý bez rozdielu. * 

I. Je ľahké pochopiť, komu sa toto sväté opatrovníctvo zverovať nemá: 
totiž tým, ktorí nie sú ochotní byť krstnými rodičmi alebo tým, ktorí to 
nemôžu trvalo a svedomito vykonávať.  

II. Preto, okrem vlastných rodičov, ktorí majú mať na pamäti aký veľký 
je rozdiel medzi duchovnou a telesnou výchovou, musia byť z tohto 
postavenia vylúčení predovšetkým heretici, Židia a neveriaci, pretože ich 
myslenie a snaha neustále smeruje k tomu, aby svojimi bludmi zatemňovali 
pravdy viery a každú pravú kresťanskú nábožnosť podvrátili.  

 

* OTÁZKA XXIX. 

Koľko má byť krstných rodičov? * 

Tridentský koncil560 stanovil, aby pri krste nebolo viac krstných rodičov 
ako jeden muž a jedna žena alebo buď muž alebo žena, a to sčasti preto, že 
v prípade viacerých vychovávateľov by mohol nastať zmätok v poriadku 
a učení a aj preto, aby sa nerozmáhalo duchovné príbuzenstvo, čo by bolo 
prekážkou pri uplatňovaní riadnych manželských zväzkov. 

  

                                                           
559 Serm. 163. de temp. 
560 Sess. 24. c. 20. 
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* OTÁZKA XXX. 

Svätý krst je každému pre spásu potrebný. * 

 Akokoľvek je znalosť všetkých vecí, ktoré boli doposiaľ vysvetľované, 
veriacim nad mieru užitočná, predsa nič nemôže byť považované za tak 
potrebné ako to, aby boli poučení, že zákon krstu je daný Pánom pre všetkých 
ľudí a že keď sa skrze milosť krstu v Bohu znova nezrodia, či už sú ich rodičia 
veriaci alebo neveriaci, budú splodení iba k večnej biede a záhube. Teda nech 
sa duchovnými pastiermi často veriacim vysvetľuje to, čo čítame 
v evanjeliu561: „Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha Svätého, nemôže uzrieť 
Božie kráľovstvo“. 
 

* OTÁZKA XXXI. 

Pre deti je krst nevyhnutne potrebný. * 

 To, že tento zákon sa týka nielen dospelých, ale aj nemluvniat, je treba 
chápať tak, že Cirkev to prijala z apoštolského podania a že to jednohlasne 
potvrdzujú výroky a svedectvá Otcov. Okrem toho každý iste pochopí, že 
Kristus Pán nechcel odoprieť sviatosť milosti krstu dietkam, o ktorých 
povedal562: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí 
nebeské kráľovstvo“, tých ktorých563 „objímal, kládol na ne ruky a požehnával 
ich“. Ďalej keď čítame, že celá Pavlova564 rodina bola pokrstená, tak z toho 
jasne vysvitá, že spasiteľným prameňom krstu boli obmyté aj deti. Okrem toho 
aj predpisy o obriezke, ktorá bola predobrazom svätého krstu, osobitne tento 
zvyk odporúčajú. Je známe, že chlapci bývali obrezaní na ôsmy deň  
po narodení. Ak teda „obriezka565 urobená rukou, narušením mäsa na tele“, 
bola pre deti prospešná, potom je zrejmé, že je pre ne tiež prospešný krst, 
ktorý je obrezanie učinené nie rukou ale Kristom. Konečne, apoštol učí566: 
„Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze 
jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti 
a darovanej spravodlivosti“. Ak sú teda deti hneď od počiatku zaťažené vinou 
skrze Adamov hriech, potom tým viac môžu skrze Krista Pána dosiahnuť 
milosť a spravodlivosť, aby kraľovali v živote a to sa bez krstu svätého 
nemôže nijako stať.  

                                                           
561 Jn. 3. 5 
562 Mt. 19. 14 
563 Mk. 10. 16 
564 1. Kor. 1. 16 
565 Kol. 2. 11. 
566 Rim. 5. 17. 
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 Nech duchovný pastier vysvetlí, že deti musia byť nevyhnutne krstené 
a už v útlom veku sa majú vychovávať v pravej nábožnosti podľa predpisov 
kresťanského učenia, lebo ako hovorí múdry Kazateľ567: „Navykaj chlapca  
na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani  
v starobe“.  
 

* OTÁZKA XXXII. 

Duchovnú milosť prijímajú pri krste svätom aj deti. * 

 Nie je možné pochybovať o tom, že deti obmyté krstom svätým prijímajú 
svätosť viery, no nie preto, že by samy prisvedčením svojej mysle verili, ale 
vierou svojich rodičov, ak sú títo veriaci; a keď nie sú, použijúc slová  
sv. Augustína568, potom sú opatrení vierou univerzálnej spoločnosti svätých. 
Lebo právom sa hovorí, že tieto deti sú prinášané na krst všetkými tými, ktorí 
si to prajú, aby boli pokrstené a ich láskou vchádzajú do spoločenstva Ducha 
Svätého. 
 

* OTÁZKA XXXIII. 

Krst detí sa nemá odkladať. * 

 Veriacich je potrebné upozorniť na to, aby sa postarali o prinesenie 
svojich detí do chrámu, hneď ako to bude možné a aby ich dali pokrstiť  
so slávnostnými obradmi. Keďže deti okrem krstu svätého nemajú žiadne iné 
prostriedky na dosiahnutie spásy,  môžeme ľahko pochopiť, akú veľkú vinu 
na seba uvaľujú tí, ktorí im dlhšie než je to potrebné, dovoľujú zostať  
bez sviatostnej milosti a to tým viac, že deti najmä v mladom veku sú 
vystavené nespočetným ohrozeniam života. 
 

* OTÁZKA XXXIV. 

Ako majú byť dospelí pred krstom poučení? * 

Pokiaľ ide o osoby krstené v dospelom veku, ktoré plne užívajú rozum, 
teda osoby, ktoré sa narodili z neveriacich rodičov, starobylá prax  Cirkvi 
zdôrazňuje, že by sa malo postupovať odlišne. Lebo takým sa musí kresťanské 
učenie predkladať a majú byť všemožne povzbudzovaní, presviedčaní 
a pozývaní k tomu, aby krst prijali. Keď sa už obrátili k Pánu Bohu, je potrebné 
ich upozorniť, aby v  Cirkvou ustanovenom čase neodkladali sviatosť krstu, 

                                                           
567 Prísl. 22. 6. 
568 In Enchir. c. 42; of. Ang. ep. 98. 
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lebo je napísané569: „Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi, ani to 
neodsunuj zo dňa na deň“. Taktiež musia byť poučení, že dokonalé obrátenie 
sa zakladá jedine v novom zrodení skrze krst, navyše čím neskôr pristúpia  
ku krstu svätému, tým dlhšie budú musieť byť bez užívania milostí z ostatných 
sviatostí, ktorými vzrastá kresťanská nábožnosť, lebo prístup k iným 
sviatostiam bez krstu nie je možný. Ďalej sa tiež ochudobňujú o prehojné 
úžitky, ktoré v krste dostávame: krst nielen úplne zmýva všetky viny  
za predtým spáchané hriechy, ale nás aj ozdobuje milosťou Božou, s  pomocou 
a podporou ktorej sme schopní sa vyvarovať ďalších hriechov a zachovať si 
spravodlivosť a nevinnosť. Každý ľahko pochopí, že na týchto vlastnostiach 
spočíva dokonalosť kresťanského života.  
 

* OTÁZKA XXXV. 

Krst dospelých sa má na nejaký čas odložiť. * 

Cirkev však nebola zvyknutá udeľovať dospelým sviatosť krstu ihneď, 
ale stanovila, aby sa s ňou istý čas počkalo. Lebo s týmto oneskorením nie je 
spojené také nebezpečenstvo ako sme uviedli, že hrozí deťom. Navyše ak by 
akákoľvek nepredvídaná udalosť znemožnila dospelým obmytie spasiteľnou 
vodou, ich úmysel a predsavzatie prijať krst a ľútosť nad minulým hriešnym 
životom by im na dosiahnutie milosti a spravodlivosti postačili. Taktiež sa 
ukazuje, že toto odloženie prináša mnohoraký prospech. Prvý je ten, že Cirkev 
musí veľmi prihliadať k tomu, aby nikto s neúprimným úmyslom  
a pretvarovaním sa nepristupoval k tejto sviatosti; takto sa lepšie spozná 
a preskúma zmýšľanie tých, ktorí si krst žiadajú. Z tohto dôvodu bolo  
na dávnych konciloch ustanovené, aby tí ktorí zo Židov prestupujú  
na katolícku vieru, skôr ako sa im udelí svätý krst, zostali niekoľko mesiacov 
medzi katechumenmi. Ďalším dôvodom je, že týmto odložením sa 
dokonalejšie poučia o pravdách viery, ktorú majú vyznávať a o pravidlách 
kresťanského života. Okrem toho sa tejto sviatosti vzdáva väčšia 
bohoslužobná pocta, keď krst svätý prijímajú v rámci slávnostných obradov  
a to iba počas určitých Veľkonočných a Svätodušných dní. 
 

* OTÁZKA XXXVI. 

Nie vždy je nutné krst dospelých odkladať. * 

Častokrát sa však z nejakej vážnej a potrebnej príčiny nesmie čas krstu 
odkladať ako napr. keď sa vie, že hrozí nebezpečenstvo smrti a hlavne keď tí, 
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ktorí majú krst prijať, sú už v tajomstvách viery úplne vzdelaní. Je známe, že 
takto to urobil Filip a tiež knieža apoštolov Peter, pričom prvý z nich ihneď 
bez akéhokoľvek otáľania pokrstil veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaké570 
a druhý Kornélia, potom ako títo vyznali, že vieru prijímajú. 
 

* OTÁZKA XXXVII. 

Ako majú byť pripravení tí, ktorí pristupujú ku krstu ? * 

Okrem toho sa má ľudu povedať a vysvetliť, ako majú byť pripravení tí, 
ktorí majú prijať krst. Predovšetkým je potrebné, aby chceli a mali 
predsavzatie prijať sviatosť krstu, keďže pri krste svätom odumiera každý 
hriech a pokrstený berie na seba spôsob a pravidlá nového života, sluší sa, aby 
nikomu nebol krst udeľovaný, pokiaľ by ho nechcel alebo by mu dokonca 
odporoval, ale bol udelený iba tým, ktorí ho dobrovoľne a s ochotou prijímajú. 
Z posvätnej tradície vidíme zachovávanie toho, že nikomu nebol krst 
vysluhovaný bez toho, aby sa ho predtým neopýtali, či chce byť pokrstený. 
Nech sa nikto nedomnieva, že pri nemluvňatách táto ochota chýba, pretože je 
tu zrejmá vôľa Cirkvi, ktorá za nich ručí. 

 
* OTÁZKA XXXVIII. 

Kedy sa môžu a nemôžu krstiť ľudia zbavení rozumu? * 

 Ľudia zbavení rozumu a šialení, ktorí kedysi mali zdravú myseľ a potom 
sa im zmysly pominuli, nesmú byť pokrstení, pretože v tom čase nemali vôľu 
byť pokrstení, iba ak by upadli do nebezpečenstva smrti. V takých prípadoch, 
ak pred šialenstvom nejako naznačili prianie, aby boli pokrstení, má sa 
sviatosť vykonať. Ak sa takto naznačené želanie nevyskytlo, nech sa  
od vysluhovania sviatosti upustí. Rovnaké pravidlo je potrebné dodržiavať aj 
v prípade osôb, ktoré sú v bezvedomí. 

 Ak takí ľudia nikdy pri zmysloch neboli a nikdy svoj rozum neužívali, 
vtedy sa majú krstiť na vieru Cirkvi, podobne ako deti, ktoré ešte rozum 
nemajú, ako nás o tom poučuje svedectvo a obyčaj Cirkvi. 
 
 
  

                                                           
570 Sk. ap. 8. 36. sq. a 10. 47. sq. 
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* OTÁZKA XXXIX. 

Čo sa ešte žiada k prijatiu krstu svätého? * 

 Aby sme dosiahli milosť posväcujúcu, je okrem vôli prijať krst 
mimoriadne potrebná aj viera. Lebo náš Pán a Spasiteľ povedal571: „Kto uverí 
a dá sa pokrstiť, bude spasený“. Ďalej je potrebné, aby každý oľutoval 
spáchané hriechy a bezbožný život a predsavzal si, že sa chce v budúcnosti 
vyvarovať všetkých neprávostí. Inak by zaiste musel byť odmietnutý ten, kto 
by si krst žiadal, ale pritom by nechcel svoju náchylnosť ku hriechu potláčať. 
Lebo nič nie je milosti a účinkom krstu tak na odpor ako myslenie a povaha 
tých osôb, ktoré nikdy nechcú prestať hrešiť. 

 Keďže krst je možné si žiadať iba s tým úmyslom, aby sme si obliekli 
Krista572 a spojili sa s ním, z toho je zrejmé, že zo svätého obmytia je potrebné 
vylúčiť toho, kto má vôľu zotrvať vo svojich hriechoch a neprávostiach,  
a to tým viac, lebo tie veci ktoré sa týkajú Krista a Cirkvi, sa nesmú prijímať 
nadarmo. Veď keď berieme do úvahy milosť ospravedlnenia a spasenia, vtedy 
dostatočne chápeme, že krst bude zmarený u toho, kto zamýšľa573: „žiť podľa 
tela a nie podľa ducha“. Pokiaľ však ide o sviatosť, tak ju bezpochyby platne 
prijíma ten, kto je riadne krstený a má v úmysle prijať to, čo Cirkev udeľuje. 
Preto, ako hovorí Písmo, veľkému zástupu ľudí, ktorí sa574 „s bolesťou v srdci“ 
pýtali Petra a ostatných apoštolov, čo majú robiť, on im odpovedal takto: 
„Robte pokánie a nech sa dá každý z vás dá pokrstiť“ a na inom mieste575: 
„Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy“. Podobne sv. Pavol 
v liste Rimanom576 vysvetľuje, že ten kto je pokrstený, musí úplne odumrieť 
hriechom a napomína nás, aby sme nevydávali „svoje údy hriechu za nástroj 
neprávosti, ale oddali sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych“.  

 

* OTÁZKA XL. 

Ako veľmi prospieva rozprávanie o týchto veciach? * 

Keď o tom veriaci budú často uvažovať, privedie ich to predovšetkým 
k tomu, že budú veľmi obdivovať najväčšiu dobrotivosť Boha, ktorý pohnutý 
iba svojím milosrdenstvom, nám udeľuje tak vznešený Boží dar krstu svätého, 
hoci si nič také nezasluhujeme. Keď potom budú mať pred očami to, že život 

                                                           
571 Mk. 16. 16. 
572 Gal. 3. 27. 
573 Rim. 8. 4. 
574 Sk. ap. 2. 37, 38. 
575 Sk. ap. 3. 19. 
576 Rim. 6. 11.; 6. 13. 
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tých, ktorí sú takýmto darom ozdobení, musí byť bez akejkoľvek neprávosti, 
tak spoznajú, že od kresťana sa žiada, aby stále  - deň po dni -  tak sväto 
a nábožne viedol svoj život, akoby iba v ten deň prijal sviatosť a milosť krstu. 
Ale aby sa roznietila ich myseľ túžbou po pravej nábožnosti, k tomu nič tak 
neprispeje, ako keď sa dôkladne objasní, aké sú účinky krstu svätého.  
 

* OTÁZKA XLI. 

Ktoré sú hlavné účinky krstu ? * 

Keďže je potrebné o tejto veci častejšie hovoriť, aby veriaci lepšie 
poznávali, že sú postavení na veľmi vysokom stupni dôstojnosti a aby sa nikdy 
z neho ani ľsťou ani útokmi svojho nepriateľa nedali zvrhnúť, preto je treba 
najskôr učiť, že hriech ktorý sme buď zdedili po prvých rodičoch, alebo ten, 
ktorý sme snáď sami spáchali a aj keby bol akokoľvek ohavný, sa zázračnou 
mocou tejto sviatosti odpúšťa a zahladzuje. Už dávno predtým to predpovedal 
prorok Ezechiel, skrze ktorého takto hovorí Pán Boh577: „Budem vás kropiť 
čistou vodou, že sa očistíte od všetkých svojich poškvrnení“.  Apoštol v liste 
Korinťanom uvádza dlhý rad hriechov a potom hovorí578: „A niektorí ste toto 
boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení“. Je dokázané, že túto náuku Cirkev 
svätá vždy vyučovala. Sv. Augustín v spise o krste maličkých hovorí takto: 
„Telesné splodenie uvaľuje iba do prvotného hriechu, ale duchovné 
znovuzrodenie poskytuje odpustenie nielen prvotného, ale aj hriechov 
spáchaných“. Svätý Hieronym v liste Oceanovi hovorí: „Všetky hriechy sa  
na krste odpúšťajú“. A aby nikto o tejto veci nepochyboval,  
po predchádzajúcich konciloch aj Tridentský koncil vyslovil kliatbu nad tými, 
ktorí by sa odvážili zmýšľať inak, alebo ktorí by neváhali tvrdiť, že hoci sa pri 
krste hriechy odpúšťajú, tak nie sú úplne zahladené ani nie sú úplne 
vykorenené, ale že sú iba akosi odstránené na povrchu a že korene hriechu 
stále zostávajú v duši vtlačené. Lebo, aby sme použili slová svätého koncilu579: 
„U znovuzrodených nemá Boh v nenávisti nič, pretože nie je nič na odsúdenie 
u tých, ktorí boli s Kristom skutočne pochovaní na smrť skrze krst, ktorí 
nechodia podľa tela, ale odložili starého človeka a obliekli si nového, ktorý je 
stvorený podľa Boha, tí sú učinení nevinnými, nepoškvrnenými, sú čistými, 
bez úhony a Bohu milými“. 
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578 1. Kor. 6. 11. 
579 Sess. V. die 17. m. Junii 1546. 
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* OTÁZKA XLII. 

Je žiadostivosť, ktorá zostáva v pokrstených, hriechom? * 

 Je treba povedať, ako to bolo rozhodnuté výrokom tohto koncilu, že 
žiadostivosť alebo palivo pre hriech u pokrstených zostáva, ale v skutočnosti 
žiadostivosť sama o sebe nie je hriechom. Lebo podľa výroku svätého 
Augustína580: „V pokrstených deťoch sa odníma vina žiadostivosti, ale 
žiadostivosť samotná sa potom ponecháva pre zápas“ a na inom mieste 
svedčí581: „Vina žiadostivosti sa pri krste zahladzuje, ale slabosť zostáva“.  
Žiadostivosť, ktorá pochádza z hriechu, nie je zaiste nič iné ako snaha mysle 
vo svojej prirodzenosti odporujúca rozumu. Ale keď táto snaha nie je spojená 
so súhlasom vôle alebo s nedbanlivosťou, je ďaleko vzdialená od pravej 
podstaty hriechu. A keď svätý Pavol píše582: „Veď by som nevedel  
o žiadostivosti, keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš!“  tak to znamená, že 
nechcel, aby sa tieto slová vzťahovali na samotnú silu žiadania, ale  
na zvrátenosť vôle. To isté učenie podáva svätý Gregor, keď píše takto 583:  
„Čo môže byť bludnejšie od toho, ako keď niekto tvrdí, že krstom sa hriechy 
odpúšťajú iba povrchne? Skrze sviatosť viery je duša od koreňa zbavená 
hriechu a pretrváva v spojení s Bohom“. Na dokázanie tejto záležitosti používa 
svedectvo nášho Spasiteľa, ktorý v evanjeliu svätého Jána hovorí584: „Kto sa 
okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý“. 

 

* OTÁZKA XLIII. 

Dokazuje sa, že krstom sa snímajú všetky hriechy. * 

Keby niekto chcel mať zreteľnú predstavu a obraz o účinku krstu, nech 
uvažuje o príhode sýrskeho malomocného Námana585, ktorý keď sa 
sedemkrát umyl vo vodách Jordánu, bol podľa svedectva Písma, tak očistený 
od malomocenstva, že jeho telo bolo telom dieťaťa. Odpustenie každého 
hriechu, buď zdedeného po rodičoch alebo aj spáchaného vlastnou vinou, je 
preto zvláštnym účinkom krstu. To, že z tohto dôvodu bol naším Pánom 
a Spasiteľom ustanovený svätý krst, pominúc iné svedectvá, to jasne 

                                                           
580 De pece. merit, et remiss. 2. 4. 
581 Retract. 1. 15. 
582 Rim. 7. 7. 
583 Epišt. 1. 11. ep. 45. 
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585 2. Král. 5. 1. 
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vysvetľuje knieža apoštolov, keď hovorí586: „Robte pokánie a nech sa dá každý 
z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov“. 

 
OTÁZKA XLIV. 

Podobne ako vina odpúšťa sa aj trest za všetky hriechy. * 

 Boh na krste svätom dobrotivo odpúšťa nielen hriechy, ale aj všetky 
tresty za hriechy a neprávosti. Akokoľvek je pre všetky sviatosti spoločné, že 
sa v nich sprostredkúva moc utrpenia Kristovho, predsa však iba o krste 
apoštol povedal587, že v ňom zomierame spolu s Kristom a spolu bývame 
pochovaní. Z toho Cirkev svätá vždy vyrozumievala, že bez najväčšej urážky 
tejto sviatosti sa nemôže stať, aby sa tomu kto má byť obmytý krstom ukladali 
ešte nejaké skutky nábožnosti, ktoré svätí Otcovia nazývajú známym slovom 
„zadosťučinenie“.  

Nie je tu ani rozpor medzi tým, čo bolo povedané a obyčajom starej 
Cirkvi, ktorá niekedy po krste prikazovala Židom, aby sa štyridsať po sebe 
nasledujúcich dní postili. Lebo toto nariadenie sa nevzťahovalo  
na zadosťučinenie, ale tí, ktorí prijali krst, boli takto napomenutí, aby sa z úcty 
pred vznešenou sviatosťou po istý čas nepretržite odovzdali pôstu  
a modlitbám.  

 

* OTÁZKA XLV. 

Pokrstený nie je oslobodený od svetských trestov. * 

Hoci odpustenie trestov za hriech skrze krst nemožno spochybniť, avšak 
nikto nebýva zbavený tých trestov, ktoré za nejaký ťažký zločin uložili svetské 
súdy. Krstom sa teda osoba odsúdená na smrť nezachráni pred takýmto 
trestom ustanoveným zákonom. A to aj keby nábožnosť panovníkov, ktorí by 
takýto trest vinníkom odpustili, aby jasnejšie zažiarila Božia sláva v jeho 
sviatostiach, bola veľmi chvályhodná a dobrotivá. 
 

* OTÁZKA XLVI. 

Pri krste sa odpúšťajú aj tresty, ktoré je potrebné vytrpieť po tomto živote. * 

 Okrem toho krst spôsobuje odpustenie všetkých trestov, po ukončení 
tohto života, ktoré sú následkom prvotného hriechu. To, že máme účasť  
na týchto veciach sa stalo pre zásluhy smrti nášho Pána. Pri krste potom, ako 
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už bolo uvedené vyššie, zomierame s Kristom. Lebo Apoštol hovorí takto588: 
„Ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní 
aj v zmŕtvychvstaní“. 
 

* OTÁZKA XLVII. 

Prečo sa krstom človeku hneď neprinavracia stav neporušenej prirodzenosti? 
* 

 Keby sa potom niekto pýtal, prečo hneď po krste aj v tomto smrteľnom 
živote nebývame zbavení svetského trápenia a prečo mocou slávnostného 
obmytia nebývame prenesení do toho dokonalého spôsobu života, v ktorom 
sa človek nachádzal pred Adamovým hriechom – prvým otcom ľudského 
pokolenia – na to odpovedáme, že je to hlavne z dvoch príčin. Prvou je tá, že 
nás, ktorí sme spojení skrze krst s telom Kristovým a stali sme sa jeho údmi, 
sa nepatrilo viac poctiť, ako bolo dané samotnej hlave. Keď teda Kristus Pán, 
ktorý mal od svojho narodenia plnosť milosti a pravdy, aj napriek tomu  
neodložil krehkosť svojej ľudskej prirodzenosti skôr ako vytrpel muky a smrť 
a až potom vstal z hrobu na slávu nesmrteľného života, kto by sa potom divil 
tomu, že veriaci ktorí pri krste svätom prijali milosť nebeskej spravodlivosti, 
aj napriek tomu ešte zostávajú v krehkom, hynúcom tele, aby podstúpiac 
mnoho práce a ťažkostí pre Krista, boli raz po smrti opäť povolaní do života  
a uznaní za hodných, aby požívali večnú blaženosť s Kristom.  

 Druhou príčinou prečo v nás po krste zostáva slabosť tela, choroby, pocit 
bolesti i pohnútky žiadostivosti, je tá že v nich môžeme mať semeno a  pole 
cnosti, odkiaľ môžeme raz žať hojnejšie ovocie slávy a bohatú odplatu. Lebo 
keď s trpezlivou mysľou znášame všelijaké protivenstvá života a s pomocou 
Božou podrobujeme zlé žiadosti nášho srdca pod vládu rozumu, potom 
môžeme prechovávať pevnú nádej keď sme s Apoštolom589 „dobrý boj 
bojovali, beh dokončili, vieru zachovali, že nám v onen deň Pán, spravodlivý 
sudca, dá aj korunu spravodlivosti“. Vidíme že podobne učinil aj Pán so synmi 
Izraelskými, ktorých síce vyslobodil z egyptského otroctva, potopiac 
faraónovo vojsko v mori, avšak neuviedol ich ihneď do šťastnej zasľúbenej 
krajiny, ale najskôr ich cvičil rozmanitým skúškami a potom, keď im dal moc 
nad zasľúbenou krajinou a vyvrhol bývalých obyvateľov z ich rodného 
územia, ponechal niekoľko ďalších národov, ktorých Izraeliti nemohli 
vyhladiť, aby takto vyvolenému národu nikdy nechýbala príležitosť cvičiť sa 
vo vojenskej chrabrosti a odvahe.  

                                                           
588 Rim. 6. 5. 
589 2 Tim. 4. 7. 
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K tomu sa pridáva aj to, že keby sa pri krste svätom udeľovali okrem 
nebeských darov, ktoré ozdobujú dušu, aj telesné dobrodenia, právom by 
mohla vzniknúť pochybnosť, že snáď mnohí pristupujúc ku krstu, chcú 
dosiahnuť skôr výhody pozemského života než budúceho prisľúbeného života 
v sláve. Veď kresťan by sa mal vždy snažiť, nie o tieto klamlivé a neisté veci, 
ktoré sú viditeľné, ale hlavne o pravé a večné statky, ktoré vidieť nie sú. 

 

* OTÁZKA XLVIII. 

Pokrstení nachádzajú pravé duchovné radosti v strastiach tohoto života. * 

 Tento život, hoci je plný biedy, predsa však nie je ochudobnený o svoje 
rozkoše a potešenia. Pre nás, ktorí sú krstom zaštepení590 ako vetvy v Kristovi, 
čo by mohlo byť príjemnejšie alebo žiadanejšie, ako keď vezmeme na svoje 
plecia kríž, nasledujeme Ho ako nášho vodcu, nedáme sa unaviť  žiadnymi 
ťažkosťami, ani vystrašiť nebezpečenstvami, aby sme sa v horlivej snahe 
ponáhľali za odmenou Božieho povolania; keď niektorí dostávajú korunu 
panenstva, iní slávu učiteľov a kazateľov, iní palmu mučeníkov a iní sú 
vyznamenaní ďalšími cnosťami od Pána? Tieto vzácne znamenia oslávenia by 
nikto z nás nedostal, keby sme sa predtým necvičili v boji a nevytrvali 
nepremožení na bojisku tunajšieho strastiplného života. 
 

* OTÁZKA IL. 

Čo sa okrem odpustenia viny a trestu udeľuje človeku pri krste? * 

 Aby sme sa vrátili opäť k účinkom krstu: je potrebné objasniť, že mocou 
tejto sviatosti bývame nielen oslobodení od toho zla, ktoré je skutočne 
potrebné pokladať za najväčšie zlo, ale bývame aj hojne obdarení 
mimoriadnymi darmi a milosťami. Naša duša býva naplnená milosťou Božou, 
ktorou tým že sa stávame spravodlivými a synmi Božími, bývame tiež 
ustanovení za dedičov večnej spásy. Lebo je napísané591: „Kto uverí a dá sa 
pokrstiť, bude spasený“ a Apoštol svedčí592, že Cirkev je očistená obmytím 
vodou skrze slovo života. V zmysle definície Tridentského koncilu593, sme  
pod trestom exkomunikácie povinní veriť tomu, že táto milosť nielen odpustí 
hriech, ale je aj Božou hodnotou vliatou do duše, ako krása a žiarivé svetlo, 
ktoré zahladzuje všetky škvrny našich hriechov a samotnú dušu činí krajšou 

                                                           
590 Jn. 15. 5. 
591 Mk. 16. 18. 
592 Efez. 5. 26. 
593 Sess. 6. de justif. c. 11. 
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a skvelejšou. Toto tiež vyplýva z Písma svätého, ktoré hovorí, že Božia milosť 
sa rozlieva, aj keď ju zvyčajne nazýva prísľubom Ducha Svätého. 
 

* OTÁZKA L. 
S Božou milosťou, ktorá sa pri krste vlieva do duše, sú spojené cnosti ako 

družky. * 

 K tejto milosti sa potom pridáva vznešené spoločenstvo všetkých cností, 
ktoré sa s milosťou zhora vlievajú do duše. Svätý Pavol v liste Títovi hovorí594: 
„Spasil nás ... kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého  
na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa“. A svätý Augustín 
vykladajúc slová „hojne vylial“ hovorí595: „totiž na odpustenie hriechov  
a na hojnosť cností“.    
 

* OTÁZKA LI. 

Skrze krst bývame s Kristom spojení v jedno telo. * 

 Navyše pri krste svätom bývame spojení a pripojení ku Kristovi ako údy 
k hlave. Podobne ako z hlavy vychádza moc, ktorá vedie jednotlivé časti tela 
k riadnemu vykonávaniu ich úkonov, takisto z plnosti Krista Pána sa  
na všetkých, ktorí sú ospravedlnení, vylieva Božia moc a milosť, ktorá nás činí 
schopnými ku všetkým povinnostiam kresťanskej nábožnosti. 
 

* OTÁZKA LII. 

Čím to je, že ľudia obdarení pri krste toľkými cnosťami, sú tak váhaví  
k nábožnosti. * 

 Nikomu by sa nemalo zdať zvláštne, že hoci sme tak podporovaní silnou 
škálou cností, že aj napriek tomu nedokážeme bez veľkého úsilia a ťažkostí 
vykonávať alebo naplniť skutky nábožnosti a morálnej cnosti. Ak je to tak, nie 
je to preto, že Božia dobrota nám nedarovala cnosti, z ktorých tieto dobré 
skutky vychádzajú, ale preto že po krste stále pretrváva tvrdý boj žiadostivosti 
tela proti duchu. V tomto zápase sa však kresťanovi nesluší, aby upadal  
na mysli alebo bol znechutený. Spoliehajúc sa na Božiu dobrotivosť by sme sa 
mali s istotou držať nádeje, že každodenným cvičením sa v dobrých skutkoch 
sa všetko to čo596 je pravdivé, spravodlivé a sväté, ukáže ako ľahké a príjemné. 

                                                           
594 Tít. 3. 5. 
595 De Bapt. Parv. 1. 26. 
596 Fil. 4. 8. 
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O tom radi uvažujme a s radostnou mysľou konajme, aby Boh597 pokoja bol  
s nami.   
 

* OTÁZKA LIII. 

Pri krste svätom sa do duši vtláča nezmazateľný znak. * 

 Okrem toho bývame pri krste označení znakom, ktorý sa z duše nedá 
vymazať. O tom však nie je potrebné širšie hovoriť, nakoľko to čo bolo 
všeobecne o sviatostiach uvedené už vyššie, je možné z väčšej časti preniesť 
aj na túto tému.  
 

* OTÁZKA LIV. 

Krst sa nesmie nikdy opakovať. * 

 Keďže kvôli povahe a účinnosti tohto znaku Cirkev stanovila, že túto 
sviatosť nemožno v žiadnom prípade opakovať, pastieri by mali o tejto 
záležitosti často a usilovne poučovať veriacich, aby nikdy neupadli do bludu. 
Tak učí aj Apoštol, keď hovorí598: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst“.  Potom, 
keď napomína Rimanov, aby zomrúc skrze krst v Kristovi sa vyvarovali toho, 
aby nestratili život, ktorý od neho prijali, hovorí599: „Lebo keď zomrel, zomrel 
raz navždy hriechu“, a to jasne poukazuje na to, že tak ako Kristus už viac 
nemôže zomrieť, tak ani my v krste druhýkrát nemôžeme zomrieť. Preto 
Cirkev svätá tiež otvorene vyznáva, že verí v jeden krst. To, že toto učenie 
zodpovedá prirodzenej povahe vecí i rozumu, vyplýva z toho, že krst je akýmsi 
duchovným znovuzrodením. Teda tak ako z prirodzenej moci sa rodíme iba 
raz a iba raz prichádzame na svet a ako hovorí svätý Augustín: „Do života 
matky nie je možné sa opäť navrátiť: podobne existuje len jedno duchovné 
znovuzrodenie a krst sa nikdy opakovať nesmie“.  
 

* OTÁZKA LV. 

Druhýkrát sa nekrstia ani tí, ktorým sa udeľuje krst s istou podmienkou. * 

Nech sa nikto nedomnieva, že Cirkev krst opakuje, keď niekoho krstí, 
o kom nie je isté, či už bol predtým pokrstený, pretože používa slová: „Ak si 
pokrstený, nekrstím ťa druhýkrát; ak však pokrstený nie si, krstím ťa v mene 
Otca, i Syna, i Ducha Svätého“. V takých prípadoch sa krst nepovažuje  
za bezbožne opakovaný, ale za svätý a vysluhovaný s prídavkom.  
 

                                                           
597 2. Kor. 13. 12. 
598 Efez. 4. 5. 
599 Rim. 6. 10. 
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* OTÁZKA LVI. 

Krst s podmienkou sa nesmie udeľovať bez akéhokoľvek rozdielu. * 

 V tejto veci však duchovní pastieri musia svedomite prešetriť niektoré 
okolnosti, pri ktorých sa hreší takmer denne a nie bez veľkej urážky svätosti. 
Lebo sú mnohí, ktorí sa domnievajú, že sa nemôžu dopustiť žiadnej chyby, keď 
s týmto prídavkom pokrstia kohokoľvek. Keď k nim prinesú dieťa, tak 
nepokladajú za potrebné sa opýtať, či už nebolo pokrstené skôr, ale hneď mu 
vysluhujú krst a neváhajú s uvedeným prídavkom opakovať svätý krst 
v chráme so slávnostnými obradmi a to aj napriek tomu, keď s istotou vedia, 
že už bolo doma pokrstené. To však nemôžu učiniť bez svätokrádeže, a tým  
na seba uvaľujú škvrnu, ktorú spisovatelia svätých vecí nazývajú 
nespôsobilosťou (irregularitas). Lebo takýto spôsob krstu sa podľa výroku 
pápeža Alexandra600 pripúšťa len u tých, u ktorých po starostlivom skúmaní 
veci zostáva pochybnosť, či krst riadne prijali; inak nie je nikdy dovolené 
druhýkrát niekomu krst s prídavkom vysluhovať. 
 

OTÁZKA LVII. 

Aký je posledný účinok, ktorý ľudia dostávajú pri krste? * 

 I. Okrem iných výhod, ktoré pre nás vyplývajú z krstu, ako posledná  
a ku ktorej všetko ostatné smeruje je tá, že každému z nás nám krst otvára 
prístup do neba, ktoré nám bolo predtým pre hriech uzavreté. To, čo sa v nás 
uskutočňuje mocou krstu, je možné jasne spoznať z toho, čo sa podľa 
svedectiev svätých evanjelií dialo pri krste Spasiteľa. Lebo nebo sa otvorilo 
a Duch Svätý sa ukázal pod spôsobom holubice a zostúpil na Krista Pána. Tým 
sa naznačuje, že pokrsteným sa udeľujú dary Ducha Svätého a otvára sa im 
brána nebeská; nie síce aby hneď potom, ako sú pokrstení, vošli do nebeskej 
slávy, ale až raz v príhodnom čase, keď zbavení všetkých strastí, ktoré v tom 
blaženom živote nemajú miesto, vymenia život smrteľný za nesmrteľný. 

II. Toto sú teda účinky krstu, o ktorých pokiaľ sa berie do úvahy moc 
sviatosti, nie je možné pochybovať, že ich dostávajú všetci rovnako. Keď však 
zoberieme do úvahy rozpoloženie ducha a s akou prípravou sa k prijatiu tejto 
sviatosti pristupuje, tak tu je potrebné uviesť, že všetci jednotlivci nezdieľajú 
nebeské milosti a dary v rovnakom rozsahu.  

 

                                                           
600 c. 2. X. de bapt. III. 42. 
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OTÁZKA LVIII. 

Aká je moc a úžitok krstných obradov? * 

I. Zostáva ešte jasne a v krátkosti vysvetliť, čo je treba povedať 
o modlitbách, zvykoch a obradoch tejto sviatosti. Lebo to, čo spomenul 
Apoštol601 o dare jazykov, že je bez úžitku, keď niekto hovorí a veriaci mu 
nerozumejú, to isté je možné povedať aj o svätých zvykoch a obradoch. 
Predstavujú obraz a vyjadrujú význam tých vecí, ktoré sa konajú vo sviatosti. 
Keď však veriaci ľud nerozumie moci a významu týchto znakov, nie je možné 
z týchto obradov očakávať veľký úžitok. Duchovní pastieri by sa preto mali 
snažiť, aby ich veriaci pochopili a aby nadobudli pevné presvedčenie, že hoci 
obrady nie sú absolútne nevyhnutné, sú veľmi dôležité a zaslúžia si veľkú 
úctu. 

II. K tomu nás vedie aj autorita tých, ktorí ich ustanovili, a to svätých 
apoštolov, a aj účel pre ktorý užívanie obradu zaviedli. Je zrejmé, že takto sa 
vysluhuje sviatosť s väčšou nábožnosťou a svätosťou a že sa veriacim 
predostierajú úžasné a vznešené dary, ktoré sú v nej obsiahnuté a že sa tak 
veriacim vtlačia hlbšie do duše úžasné Božie dobrodenia.  

 

* OTÁZKA LIX. 

Aké sú časti obradu krstu? * 

 Aby pri vysvetľovaní mohol byť zachovaný istý poriadok a aby si ľudia 
zapamätali to, čo duchovní pastieri povedia, je možné všetky obrady  
a modlitby, ktoré Cirkev používa pri vysluhovaní krstu, rozdeliť na tri časti. 
Prvou časťou sú tie, ktoré sa konajú skôr, ako sa príde pred krstiteľnicu; 
druhou, sú tie keď sa príde ku krstiteľnici; a treťou tie ktoré sa pridávajú  
po vykonanom obrade. 
 

* OTÁZKA LX. 

Kedy sa má podľa všeobecného zvyku svätiť voda potrebná ku krstu? * 

 Najskôr sa musí pripraviť voda, ktorá sa použije ku krstu. Krstná voda 
sa totiž svätí a pridáva sa do nej olej mystického pomazania. Nie je to však 
dovolené robiť kedykoľvek, ale podľa dávneho zvyku iba počas istých 
slávnostných dní, ktoré sú plným právom považované za najslávnostnejšie 
a najsvätejšie. Ako bolo v starej Cirkvi zvykom, krstná voda sa svätila počas 

                                                           
601 1. Kor. 14. 2. 
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vigílií týchto dní, keďže v starej Cirkvi bolo zvykom vysluhovať svätý krst len 
počas týchto významných dní, ak si to inak nevyžadovala potreba. Ale hoci 
dnes Cirkev kvôli nebezpečenstvám, ktorým je život neustále vystavený, 
nepovažuje za potrebné dodržiavať tento zvyk, napriek tomu stále 
s najväčšou nábožnosťou zachováva svätenie krstnej vody počas 
slávnostných Veľkonočných a Svätodušných dní.   
 

* OTÁZKA LXI. 

Prečo sa krstenci nepúšťajú hneď do kostola? * 

 Po svätení vody nech sa vysvetlia ďalšie obrady, ktoré predchádzajú 
krstu. Ku kostolným dverám sa prinášajú alebo sa privádzajú tí, ktorí majú byť 
krstení, ale vstúpiť dovnútra sa im zabráni, pretože sú nehodní vojsť do domu 
Božieho, pokiaľ zo seba nezvrhnú najhoršie jarmo a úplne sa nezasľúbia 
Kristovi Pánovi a jeho najspravodlivejšej vláde. 
 

* OTÁZKA LXII. 

Poučenie o tom, prečo sa krstencom kladie otázka, čo si žiadajú. * 

 Potom sa ich kňaz pýta, čo si od Cirkvi Božej žiadajú. Keď to kňaz spozná, 
potom ich poučí o náuke kresťanskej viery, ktorú majú na krste vyznať, čo sa 
vykoná podľa katechizmu. O tom, že tento spôsob poučovania pochádza 
z príkazu Pána a Spasiteľa, nemôže nikto pochybovať, veď Kristus apoštolom 
prikázal602: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, 
i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“.  Z toho 
je možné usúdiť, že krst sa nemá vysluhovať dovtedy,  dokiaľ neboli 
vysvetlené aspoň najdôležitejšie články našej viery. 
 

* OTÁZKA LXIII. 

Ako sa podľa dávneho nariadenia Cirkvi majú poučovať neznalí? * 

 Pre jednoduchšie poučovanie je katechizmus zložený z mnohých otázok. 
Ak osoba, ktorá je poučovaná, je dospelá, tak na otázky, ktoré sa jej kladú 
odpovedá sama. Ak je to nemluvňa, tak zaňho riadne odpovedá a slávnostný 
sľub činí krstný rodič. 
 
 
 

                                                           
602 Mt. 28. 19. 
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* OTÁZKA LXIV. 

Prečo sa vykonáva exorcizmus? * 

 Potom, aby bol vyhnaný diabol a jeho moc bola zlomená a zoslabená, 
nasleduje exorcizmus, ktorý sa vykonáva svätými a nábožnými slovami 
a modlitbami stanovenými pre tento účel. 
 

* OTÁZKA LXV. 

Prečo sa dáva krstencovi do úst soľ? * 

 Po exorcizme nasledujú iné obrady, z ktorých niektoré sú tajomné  
a majú zvláštny a vznešený význam. Tak, keď sa tomu kto je prinášaný  
ku krstu, vkladá do úst soľ, znamená to, že dostane učenie viery a dar milosti, 
aby bol oslobodený od hniloby hriechov, aby poznal chuť dobrých skutkov 
a aby v pokrme Božej múdrosti nachádzal potešenie. 
 

* OTÁZKA LXVI. 

Čo znamená znak kríža urobený na viacerých častiach tela? * 

 Okrem toho sa znakom kríža poznačuje čelo, oči, prsia, ramená a uši. 
Týmto sa dáva najavo, že vo sviatosti krstu sa krstencovi otvárajú zmysly a je 
posilňovaný, aby mohol prísť k Bohu, aby mohol Boha poznávať a zachovávať 
jeho prikázania.  
 

* OTÁZKA LXVII. 

Prečo sa potierajú slinami uši a nosné dierky? * 

 Ďalej sa krstencovi potierajú uši a nosné dierky slinami a až potom je 
pripustený ku krstu. Týmto obradom je nám naznačené, že tak ako tomu 
slepému v evanjeliu603, ktorému Pán pomazal oči blatom a prikázal mu, aby sa 
umyl vodou v Siloe a tým nadobudol zrak, tak prostredníctvom svätého 
obmytia prináša sa do duše svetlo, ktoré jej umožňuje poznanie nebeskej 
pravdy.   
 
 
 
 

                                                           
603 Jn. 9. 6. sq. 
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* OTÁZKA LXVIII. 

Čo znamená zriekanie sa diabla, ktoré vyslovuje krstenec spolu s vyznaním 
viery? * 

Potom pristupujú ku krstiteľnici, kde sa konajú ďalšie obrady a zvyky, 
z ktorých je možné poznať obsah kresťanského náboženstva. Kňaz sa totiž 
trikrát pýta toho, kto má byť pokrstený: „Zriekaš sa diabla aj všetkých jeho 
skutkov aj všetkej jeho pýchy?“ Krstenec alebo krstný rodič v jeho mene  
na každú otázku  jednotlivo odpovedá: „Zriekam“. Každý, kto má teda úmysel 
sa upísať Kristovi Pánovi, musí najprv sväto a slávnostne sľúbiť, že sa vzdáva 
diabla i sveta a že ich vždy bude mať v úplnej nenávisti ako najhoršieho 
nepriateľa.  

Potom už stojac pri samotnej krstiteľnici sa ho kňaz pýta: „Veríš v Boha 
Otca všemohúceho?“ načo odpovedá: „Verím“. Podobne slávnostne a nábožne 
vyzná svoju vieru potom ako sa ho kňaz opýtal na ostatné články viery. Je 
zrejmé, že tieto dva sľuby v sebe nesú celý obsah aj učenie Kristovho zákona.  

 

* OTÁZKA LXIX. 

Prečo je potrebné pýtať sa toho, kto má byť pokrstený, či chce byť pokrstený? 
* 

 Keď teraz má byť krst už vyslúžený, kňaz sa ešte opýta krstenca: či chce 
byť pokrstený a keď buď sám alebo ak je nemluvňa, tak jeho krstný rodič, 
prisvedčí, ihneď ho obmýva spasiteľnou vodou v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého. Tak ako bol človek zatratený potom, keď zo svojej slobodnej vôle 
poslúchol hada, tak Pán chce medzi svojich bojovníkov prijať len toho, kto sa 
mu dobrovoľne zasľúbi a aby poslúchaním Božích príkazov  dosiahol večné 
spasenie. 
 

* OTÁZKA LXX. 

Prečo sa hlava pokrsteného hneď pomazáva krizmou ? * 

 Keď je už krst vykonaný, kňaz pomaže krizmou temeno hlavy 
pokrsteného na znamenie toho, že od tohto dňa je ako úd spojený s Kristom - 
Hlavou a že je do jeho tela vštiepený. Z toho dôvodu sa podľa Krista nazýva 
kresťanom (Kristus znamená Pomazaný). Čo však krizma znamená, to ako 
hovorí svätý Ambróz604, je možné ľahko zistiť z toho, čo sa pritom kňaz modlí. 

                                                           
604 De sacram. 2. 7. a 3. 
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* OTÁZKA LXXI. 

Čo znamená biele rúcho alebo biela šatka, ktorá sa dáva pokrstenému? * 

 Potom kňaz pokrýva pokrsteného bielym rúchom, hovoriac pritom: 
„Prijmi na seba biele rúcho, ktoré prines nepoškvrnené pred trón Pána nášho 
Ježiša Krista, aby si došiel do života večného“. Deťom, ktoré odev nepoužívajú, 
sa tými istými slovami dáva biela šatka. Podľa učenia svätých Otcov tento 
obrad znamená aj slávu vzkriesenia, ku ktorému sa rodíme skrze krst, aj jas 
a krásu, ktorou duša obmytá od škvŕn hriechu, býva pri krste okrášlená, ako 
aj nevinnosť a čistotu, ktorú má pokrstený zachovávať po celý svoj život.   
 

* OTÁZKA LXXII. 

Aký je význam horiacej sviečky, ktorú pokrstený drží v ruke? * 

 Potom sa mu dáva do ruky horiaca sviečka na znamenie toho, že 
horlivosťou v dobrých skutkoch má vždy zachovávať a rozhojňovať láskou 
roznietenú vieru, ktorú pri krste prijal. 
 

* OTÁZKA LXXIII. 

Prečo a aké meno sa má dávať pokrsteným? * 

 Nakoniec sa pokrstenému dáva meno, ktoré je vhodné dať podľa toho, 
kto pre silu svojho ducha, nábožnosť a oddanosť Bohu bol zaradený do počtu 
svätých. To určite prispeje k tomu, že podobnosť mena bude pokrsteného 
motivovať k napodobňovaniu cností a svätosti svätého a okrem toho, že ho 
chce nasledovať, chce ho aj modlitbou prosiť a dúfať v to, že sa bude zaňho 
prihovárať za zachovanie blaha tak duchovného ako aj telesného. Preto si 
zasluhujú pokarhanie tí, ktorí vyhľadávajú a  deťom dávajú mená pohanov  
a zvlášť takých ľudí, ktorí boli zo všetkých najbezbožnejší. Takýmto činom 
prakticky dokazujú, ako málo si kresťanskú dokonalosť cenia, keď si tak 
láskavo uchovávajú spomienku na bezbožných, že si želajú, aby ich bezbožné 
mená neustále zaznievali v ušiach veriacich. 
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* OTÁZKA LXXVI. 

Zhrnutie toho, čo bolo povedané o tajomstvách krstu. * 

Keď duchovní pastieri toto všetko o sviatosti krstu vysvetlili, potom sa 
zdá, že neopomenuli nič, čo by pre poznanie tohoto bolo veľmi potrebné. Lebo 
bolo vysvetlené, čo znamená samotný názov krstu, aká je jeho prirodzenosť 
a podstata a z akých častí pozostáva. Bolo povedané, kým bol krst ustanovený, 
kto je na vysluhovanie tejto sviatosti potrebný a kto sa ku krstu priberá ako 
krstný, aby dával pozor na slabosti pokrsteného. Vysvetlené bolo aj to, komu 
sa krst vysluhuje a akú má mať duchovnú dispozíciu, aká je moc a aké sú 
účinky krstu. Nakoniec, ako si to stanovený cieľ vyžadoval, bolo obšírnejšie 
vysvetlené, aké zvyky a obrady sa pri krste zachovávajú. Toto všetko nech sa 
duchovní pastieri snažia vysvetľovať hlavne preto, aby veriaci mali ustavične 
na mysli a starali sa o tie veci, ktoré pri krste sväto a nábožne prisľúbili, aby 
zachovali vernosť a viedli život hodný svätosti, ktorá by mala sprevádzať 
meno a život kresťana. 
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HLAVA III. O sviatosti birmovania. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo je hlavne dnes potrebné vysvetľovať moc svätého birmovania? * 

I. Ak bolo niekedy od duchovných pastierov potrebné žiadať usilovnosť 
pri vysvetľovaní sviatosti birmovania a aby sa jej venovala osobitná 
pozornosť, tak je to iste v týchto dňoch. Je to preto, že v svätej Cirkvi Božej sa 
nachádza mnoho ľudí, ktorí ju celkom zanedbávajú a je len veľmi málo tých, 
ktorí by sa snažili, tak ako je treba, získať z nej ovocie Božej milosti.  

II. Veriaci majú byť o povahe tejto sviatosti, o jej moci a dôstojnosti 
poučovaní počas Svätodušných dní, kedy sa táto sviatosť predovšetkým 
vysluhuje, ale aj počas iných dní, kedy to je podľa uznania duchovného 
prospešné, a to preto aby porozumeli, že sa nielen nemá zanedbávať, ale sa 
má prijímať s najväčšou nábožnosťou a bohabojnosťou, aby ich vlastnou 
vinou a na ich najväčšiu škodu sa na nich neukázalo, že im bolo toto Božie 
dobrodenie podávané nadarmo.  

 

OTÁZKA II. 

Prečo Cirkev túto sviatosť nazvala birmovaním ? * 

 Ale aby sa začalo od názvu, nech je vysvetlené, že Cirkev túto sviatosť 
preto nazýva birmovaním, lebo keď biskup pokrsteného pomaže svätou 
krizmou a pridajú sa sviatostné slová: „Značím ťa znamením kríža 
a posilňujem ťa krizmou spásy v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ a keď 
pôsobeniu sviatosti nič neprekáža, tak silou novej cnosti sa birmovanec stáva 
silnejším a aj dokonalejším bojovníkom Kristovým. 
 

* OTÁZKA III. 

Birmovanie je pravá sviatosť Nového Zákona. * 

 Katolícka Cirkev vždy uznávala birmovanie za pravú a osobitnú sviatosť, 
ako to jasne dosvedčuje pápež Melchiades605 a mnoho iných svätých 
a dávnych pápežov. Pravda o tomto učení nemohla byť potvrdená pevnejšie 
ako keď sv. Klement606 hovorí: „Všetci by sa mali bez váhania ponáhľať, aby sa 
znovuzrodili v Bohu, a aby boli poznamenaní biskupom, to znamená, aby 
                                                           
605 epist. ad episcop. Hispan. 
606 ep. 4. ad Julian. 
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prijali sedemnásobnú milosť Ducha Svätého, lebo ako sme to prijali  
od svätého Petra a ako učili ostatní apoštoli na základe príkazu Pána, ten kto 
svojou vinou a nie z nevyhnutnosti zanedbal prijatie tejto sviatosti, nemôže 
byť dokonalým kresťanom“. Túto istú vieru potvrdili, ako je to vidieť z ich 
dekrétov, rímski pápeži Urban, Fabián a Eusebius, ktorí naplnení rovnakým 
duchom vyliali svoju krv pre Krista. 
 

* OTÁZKA IV. 

Svätí učitelia Cirkvi, ktorí sa o tejto sviatosti zmieňujú. * 

 K tomu sa pridávajú súhlasné svedectvá svätých Otcov, z ktorých Dionýz 
Areopagita607, biskup Aténsky, hovoriac o tom akým spôsobom sa má tento 
svätý olej pripravovať a ako sa má používať, hovorí takto: „Kňazi oblečú 
pokrsteného do primeraného rúcha čistoty a privedú ho k biskupovi, tento 
potom poznamenajúc pokrsteného posväteným a skutočne Božským olejom, 
ho činí účastným na presvätom spoločenstve“. Rovnako aj Eusebius608, biskup 
Cézarejský, prikladá takú vážnosť tejto sviatosti, že neváha tvrdiť, že heretik 
Novatus si nemohol zaslúžiť prijatie Ducha Svätého, pretože po pokrstení  
v stave vážnej choroby nebol pomazaný znakom svätej krizmy. Avšak 
najjasnejšie svedectvá o tejto sviatosti máme od svätého Ambróza v knihe, 
ktorú napísal o tých, ktorí dosahujú posvätenie609 a od svätého Augustína610 
v knihách, ktoré vydal proti listom donatovca Petiliana. Obe svedectvá 
pokladajú pravosť tejto sviatosti za istú nad všetky pochybnosti a dokazujú to 
aj textami Písma svätého. Ako výroky, ktoré sa vzťahujú k sviatosti 
birmovania, uvádzajú slová svätého Pavla611: „Nezarmucujte Svätého Božieho 
Ducha, v ktorom ste označení“ a tiež to, čo sa píše v žalme612: „Je to sťa vzácny 
olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu“ ako aj výpoveď toho istého 
apoštola613: „Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali“. 
 
 
 
 
 

                                                           
607 De eccles. hier. c. 2. 
608 porov. Hist. eccl. lib. 6. 43. 
609 cap. 7. et lib. 3. de sacram, c. 2. 
610 lib. 2. 104. 
611 Efez. 4. 30. 
612 Žalm. 132. (133.) 2. 
613 Rim 5. 5. 
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* OTÁZKA V. 

Aký je rozdiel medzi sviatosťami krstu a birmovania? *  

 Hoci pápež Melchiades614 hovorí, že krst je s birmovaním veľmi spojený, 
napriek tomu sa nesmie považovať za jednu a tú istú sviatosť, ale za dve 
sviatosti od seba navzájom veľmi odlišné. Keď sú totiž odlišné milosti, ktoré 
sa vo sviatostiach udeľujú a odlišné sú aj viditeľné znaky, ktoré samotnú 
milosť naznačujú, tak toto činí sviatosti zjavne rozdielnymi a odlišnými. Keď 
sa teda ľudia milosťou krstu rodia k novému životu, vo sviatosti birmovania 
sa potom tí, ktorí sú znovuzrodení, stávajú dospelými a stráca sa v nich to, čo 
bolo detské615. Je dostatočne zrejmé, že ako sa v prirodzenom živote odlišuje 
splodenie od rastu, taký istý veľký rozdiel existuje aj medzi krstom, ktorý 
spôsobuje znovuzrodenie a birmovaním, ktorého pôsobením veriaci 
prospievajú a nadobúdajú dokonalú silu ducha. Okrem toho, keďže je vhodné 
stanoviť nový a odlišný druh sviatosti, keď duša musí čeliť nejakým novým 
ťažkostiam, je možné ľahko pochopiť, že tak ako je pre dušu potrebná milosť 
krstu k nadobudnutiu viery, tak je mimoriadne prospešné, keď duše veriacich 
môžu byť posilnené inou milosťou, aby sa od vyznávania pravej viery nedali 
odstrašiť žiadnym nebezpečenstvom alebo strachom pred trestami, mukami 
alebo smrťou. A keď toto spôsobuje pri birmovaní svätá krizma, z toho jasne 
vyplýva, že povaha tejto sviatosti je odlišná od krstu. Rozdielnosť oboch 
sviatostí opisuje Pápež Melchiades vo svojom liste španielskym biskupom 
takto616: „Pri krste je človek prijímaný do vojenskej služby a pri birmovaní 
býva ozbrojený k boju. Obmytím krstu udeľuje Duch Svätý hojnosť nevinnosti, 
v birmovaní potom podáva dokonalosť v milosti. Pri krste sa znovu rodíme 
k životu, po krste bývame posilnení k boju. V krste sme očistení, po krste 
nadobúdame sily. Znovuzrodenie samé o sebe vedie pokrstených v pokoji 
k spáse, birmovanie pripravuje a ozbrojuje k zápasom“. Toto vyjadrili nielen 
iné koncily, ale bolo to predovšetkým potvrdené Tridentským koncilom, takže 
o tom nie je možné nijak inak zmýšľať a nie je možné o tom ani pochybovať.  
 

* OTÁZKA VI. 

Kto ustanovil sviatosť birmovania? * 

 I. Keďže už skôr bolo povedané, že tak ako je pri každej sviatosti 
potrebné ukázať, od koho pochádza, tak je to potrebné uviesť aj pri birmovaní, 
aby veriaci boli svätosťou tejto sviatosti o to viac dojatí. 
                                                           
614 ep. ad episc. Hispan. in med. 
615 1. Kor. 13. 11. 
616 in ead. ep 
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 II. Je preto potrebné, aby duchovní pastieri objasnili, že Kristus Pán je 
nielen pôvodcom tejto sviatosti, ale že podľa svedectva svätého Fabiána617, 
rímskeho biskupa, ustanovil aj používanie svätej krizmy a aj slová, ktoré 
katolícka Cirkev pri vysluhovaní používa. Tým, ktorí birmovanie uznávajú  
za sviatosť, je to možné ľahko dokázať, pretože všetky sväté tajomstvá 
presahujú sily ľudskej prirodzenosti a nemôžu byť ustanovené nikým iným 
iba Bohom. Teraz je potrebné hovoriť o častiach tejto sviatosti a hlavne o jej 
matérii. 
 

* OTÁZKA VII. 

Čo je matériou tohto posvätného tajomstva? * 

 Matéria sa nazýva krizma - slovo prijaté z gréckeho jazyka. Hoci svetskí 
spisovatelia týmto slovom označujú každý druh masti, ale podľa všeobecného 
zvyku vyjadrovania ho tí, ktorí písali o svätých veciach, používali iba  
na označenie tej masti, ktorá sa slávnostným svätením biskupom pripravuje  
z oleja a balzamu. Matériu birmovania tvorí zmes dvoch hmotných vecí a táto 
zmes rôznych vecí nielen naznačuje mnohonásobnú milosť Ducha Svätého, 
ktorá je pri birmovaní udeľovaná, ale aj zreteľne ukazuje vznešenosť tejto 
sviatosti. To, že krizma je matériou tejto sviatosti, to vždy učila Cirkev svätá 
a koncily618. Podobne to tvrdí aj svätý Dionýz619 a mnoho iných veľavážených 
Otcov, obzvlášť pápež Fabián620, ktorý dosvedčuje, že prípravu krizmy prijali 
apoštoli od Pána a nám to odovzdali. 
 

* OTÁZKA VIII. 

Čo predstavuje olej v matérii birmovania? * 

 Skutočne na vyznačenie účinkov toho, čo táto sviatosť spôsobuje, 
nemôže byť nič vhodnejšie ako krizma. Lebo olej, ktorý je hustý a svojou 
prirodzenou povahou sa rozteká, znamená plnosť milosti, ktorá cez Ducha 
Svätého steká a rozlieva sa z hlavy Krista na iných „ako masť621, ktorá stekala 
po Áronovej brade až na okraj jeho rúcha“; lebo ho „Boh pomazal622 olejom 
radosti viac ako tvojich druhov“ a  „z jeho plnosti623 sme my všetci dostali 
milosť za milosťou“. 

                                                           
617 Epist. 2. ad Episo. Orient. 
618 Concil. Laodic. c. 48; Carthagin. 2. c. 3. 
619 Eceles. Hier. o. 4.  
620 Fabian, in ead. ep. 
621 Žalm 132. (133.) 2, 3. 
622 Žalm 44. (45.) 8. 
623 Jn. 1. 16. 
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OTÁZKA IX. 

Čo predstavuje balzam pridaný do oleja? * 

 Balzam, ktorého vôňa je najľúbeznejšia, predstavuje to, že keď sa veriaci 
skrze sviatosť birmovania zdokonaľujú, vydávajú zo seba takú ľúbeznosť 
všetkých cností, že môžu s Apoštolom povedať624: „Lebo sme Kristovou 
ľúbeznou vôňou pre Boha“. Okrem toho balzam má tú moc, že čokoľvek ním 
bolo potreté, bude uchránené od hniloby. Taktiež je najvhodnejším  
pre naznačenie účinkov tejto sviatosti, pretože je známe, že duše veriacich 

pripravené nebeskou milosťou, ktorá sa v birmovaní udeľuje, sa ľahko 
uchránia pred nákazou hriechov. 
 

* OTÁZKA X. 

Prečo musí byť krizma vysvätená biskupom? * 

  Biskup svätí krizmu pri slávnostných obradoch. Tak to určil náš Spasiteľ 
pri poslednej večeri, keď apoštolom odporučil spôsob prípravy krizmy, o čom 
podáva správu pápež Fabián vyznačujúci sa svätosťou a mučeníckou slávou, 
hoci to, že sa tak musí konať, je možné preukázať aj rozumovo. A zaiste aj  
pri ďalších sviatostiach Kristus ustanovil ich matériu tak, že jej udelil aj 
svätosť. Lebo keď povedal625: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže 
vojsť do Božieho kráľovstva,“ tak tým nechcel, aby voda bola iba nástrojom 
obmytia, ale keďže aj on sám bol vodou pokrstený, tak tým učinil, aby voda 
mala aj posväcujúcu moc. Preto svätý Chryzostom hovorí626: „Krstná voda by 
nemohla zmývať hriechy veriacich, keby nebola posvätená telom Pána“. 
Keďže teda Pán túto konkrétnu matériu sviatosti birmovania nepoužíval 
a dotykom neposvätil, je potrebné, aby bola posvätená svätými a obradnými 
modlitbami, a to aj keď toto svätenie prináleží niekomu inému ako biskupovi, 
ktorý je ustanovený za riadneho vysluhovateľa tejto sviatosti.  
 

* OTÁZKA XI. 

Aká je forma tejto sviatosti? * 

 Potom je potrebné vysvetliť druhú časť, z ktorej sa táto sviatosť skladá, 
totiž formu a slová, ktoré sa pri svätom pomazaní používajú. Veriacich je 
potrebné aj upozorniť, aby prijímajúc túto sviatosť a počúvajúc slová, si tak 
v mysli vzbudili nábožnosť, vieru a lásku, aby v nich nič neprekážalo milosti 
                                                           
624 2. Kor. 2. 15. 
625 Jn. 3. 5. 
626 hom. 4. in Matt. 
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Božej. Forma tejto sviatosti pozostáva zo slov: „Značím ťa znamením kríža 
a posilňujem ťa krizmou spásy v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. To, že je 
to skutočne tak, je možné ľahko dokázať, aj keď túto pravdu skúmame 
rozumom. Lebo forma sviatosti by mala obsahovať všetky to, čo vysvetľuje 
prirodzenosť a podstatu samotnej sviatosti. 
 

* OTÁZKA XII. 

Ako je možné dokázať, že toto je pravá forma sviatosti? * 

 I. Pri birmovaní musíme dávať pozor hlavne na tri veci: na Božiu moc, 
ktorá pôsobí vo sviatosti ako hlavná príčina; potom na posilnenie mysle 
a ducha, ktoré veriaci dostávajú skrze sväté pomazanie; a potom na znamenie, 
ktorým býva poznamenaný ten, ktorý má vstúpiť do šíkov kresťanského 
vojska. Prvou vecou sú slová, ktoré sú uvedené nakoniec: „V mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého,“ druhou sú slová, ktoré sú uprostred: „Posilňujem ťa 
krizmou spásy“ a nakoniec treťou, ktoré sú na začiatku formy: „Značím ťa 
znamením kríža“.   

 II. Ak by sme však neboli schopní dokázať, že to je pravá a úplná forma 
tejto sviatosti, tak je tu autorita katolíckej Cirkvi, ktorá vždy takto vyučovala  
a nepripúšťa, aby sme mali o tejto veci nejaké pochybnosti. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Kto je riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania ? * 

 Ďalej má duchovný správca vyučovať to, komu je zverené túto sviatosť 
vysluhovať. Pretože ako sú mnohí, ktorí, ako hovorí prorok, behajú bez toho, 
aby boli poslaní,627 tak je potrebné vysvetliť, kto sú praví a riadni 
vysluhovatelia, aby veriaci ľud mohol dostať sviatosť a milosť birmovania. To, 
že iba biskup má riadnu moc vysluhovať túto sviatosť, dokazuje Písmo sväté. 
Lebo v Skutkoch apoštolov628 čítame, že keď Samária prijala slovo Božie, tak 
k nim boli poslaní Peter a Ján, ktorí sa nad nimi modlili, aby prijali Ducha 
Svätého, lebo Duch Svätý ešte na žiadneho z nich nezostúpil, keďže boli iba 
pokrstení. Z tohto miesta je zrejmé, že ten ktorý krstil, nemal žiadnu moc 
birmovať, pretože bol iba diakonom, ale že tento úrad bol vyhradený vyšším 
služobníkom teda apoštolom. Áno, to isté môžeme pozorovať všade, kde sa 
Písmo sväté zmieňuje o tejto sviatosti. 

                                                           
627 Jerem. 23. 21. 
628 Sk. Ap. 8. 14. 
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 Na dôkaz tejto veci nech slúžia najjasnejšie svedectvá svätých Otcov  
a pápežov Urbana, Eusebia, Damasa, Innocenta a Lea, ako to vyplýva z ich 
dekrétov. Svätý Augustín629 sa tiež veľmi sťažuje na zvrátený zvyk Egypťanov 
a Alexandrijčanov, ktorých kňazi sa odvážili vysluhovať sviatosť birmovania. 

 To, že bolo právom ustanovené, aby tento úrad patril biskupovi, to môžu 
duchovní pastieri objasniť nasledujúcim podobenstvom. Tak ako pri stavbe 
domu existujú remeselníci ako nižší robotníci pripravujúcimi kameň, vápno, 
drevo a ostatné potreby, no vedenie a dokončenie diela je zverené staviteľovi, 
tak podobne je potrebné, aby túto sviatosť, ktorou sa takmer dokončuje 
duchovná stavba, nevysluhoval nikto iný, iba najvyšší kňazi. 
 

* OTÁZKA XIV. 

Prečo sa k birmovaniu priberajú aj birmovní rodičia a do akého 
príbuzenského vzťahu sa tým vstupuje?* 

 Podobne ako pri krste, ako už bolo spomenuté, aj k birmovaniu sa 
priberajú birmovní rodičia. Lebo tak ako tí, ktorí sa oddávajú šermu, 
potrebujú niekoho, koho umením a radou by sa cvičili v útokoch a obrane, aby 
mohli odolať protivníkovi a pritom sami zostali v bezpečí, tak aj veriaci budú 
tým viac potrebovať vodcu a radcu, keď sviatosťou birmovania ako zbrojou 
budú pevne krytí a chránení a budú vstupovať do duchovného zápasu, 
ktorého cieľom a odmenou je večná spása. Z tohto dôvodu je aj  
pri vysluhovaní tejto sviatosti vhodné pribrať birmovných rodičov, s ktorými 
birmovanec vstupuje do toho istého duchovného príbuzenstva, ktoré je 
prekážkou k uzavretiu riadneho manželského zväzku, tak ako sme už skôr 
učili, keď sme hovorili o krstných rodičoch pri sviatosti krstu. 

 

* OTÁZKA XV. 

Sviatosť birmovania nie je síce nevyhnutne potrebná, nemá sa však vynechať. 
* 

 Ale keďže sa často stáva, že veriaci k prijímaniu tejto sviatosti pristupujú 
buď prekvapivo unáhlene, alebo si počínajú s akousi nedbanlivosťou 
a váhavosťou (veď o tých, ktorí tak hlboko klesli v bezbožnosti, že sa 
opovažujú touto sviatosťou pohŕdať a ňou opovrhovať, nebude zmarené ani 
slovo), preto sa patrí, aby duchovní pastieri vysvetlili  kto, v akom veku 
a s akou náboženskou prípravou, by mali byť vybavení tí, ktorým sa má 

                                                           
629 Aug. in Quaest. vet. et nov. test. p. 1. qu, 101. 
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vyslúžiť sviatosť birmovania. Nech sa tiež vysvetlí, že táto sviatosť nie je 
nevyhnutne potrebná tak, že by bez nej človek nemohol byť spasený. Napriek 
tomu, že nie je takto potrebná, predsa by ju nemal nikto vynechať, ale každý 
by sa mal vystríhať toho, aby sa v tak vznešenej a svätej veci, v ktorej sa nám 
dostáva toľkých hojných Božích milostí, nedopustil nejakej nedbanlivosti. 
Lebo to, čo Boh ustanovil na posvätenie pre všetkých, to majú tiež všetci 
s najväčšou horlivosťou vyhľadávať. 
 

* OTÁZKA XVI. 

Dôkaz toho, že sviatosť birmovania má prijať každý. * 

 Svätý Lukáš opisuje toto obdivuhodné vyliatie Ducha Svätého a takto 
hovorí630: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor  
a naplnil celý dom.“ a trochu ďalej: „všetkých naplnil Duch Svätý“. Keďže tento 
dom niesol v sebe obraz a podobenstvo o Cirkvi svätej, tak z týchto slov 
môžeme pochopiť, že sviatosť birmovania sa vzťahuje na všetkých veriacich  
a jej začiatok sa odvodzuje od tohto dňa. 

 To sa dá pochopiť aj z podstaty samotnej sviatosti. Svätou krizmou majú 
byť posilnení tí, ktorí majú potrebu duchovného rastu a chcú dosiahnuť 
dokonalý stav kresťanského náboženstva. To je však každému jednému 
mimoriadne potrebné, lebo tak ako samotná príroda smeruje k tomu, aby ten 
kto sa narodí, rástol a dospel do dokonalého veku, hoci často nie vždy 
dosiahne to, čo chce, tak aj spoločná matka všetkých ľudí – Cirkev katolícka - 
si vrúcne praje, aby tí ktorí boli krstom znovuzrodení, sa vyvinuli podľa vzoru 
do dokonalého človeka kresťana. Keďže sa to stáva vo sviatosti tajomného 
pomazania, je zrejmé, že sa to vzťahuje rovnako na všetkých veriacich. 

 

* OTÁZKA XVII. 

V akom veku majú byť kresťania pripustení k tejto sviatosti? * 

 Tu je potrebné mať na zreteli, že po krste svätom sa môže každému 
vyslúžiť sviatosť birmovania, ale že je to s menším prospechom, dokiaľ dietky 
nenadobudli rozum. Ak sa nezdá byť potrebné odložiť birmovanie  
na dvanásty rok života, je vhodné odložiť túto sviatosť aspoň na siedmy rok. 
Lebo birmovanie nebolo ustanovené z potreby dosiahnutia spásy, ale preto že 
vďaka nemu môžeme byť najlepšie vyzbrojení a pripravení v prípade potreby 

                                                           
630 Sk. ap. 2. 2. 
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bojovať za Kristovu vieru a pre tento boj určite nebude nikto považovať  
za schopné deti, ktoré ešte neužívajú rozum. 
 

* OTÁZKA XVIII. 

Ako sa majú na túto sviatosť pripraviť tí, ktorí sú už v dospelejšom veku? * 

 Z toho teda vyplýva, že tí ktorí majú byť birmovaní v dospelom veku  
a  chcú sa stať účastnými na milosti a daroch tejto sviatosti, musia byť 
naplnení nielen vierou a nábožnosťou, ale musia aj zo srdca ľutovať všetky 
ťažké hriechy, ktorých sa dopustili. V tejto veci majú byť vedení k tomu, aby 
sa predtým z týchto hriechov vyspovedali a povzbudení duchovným 
pastierom sa roznietili k pôstu a k vykonávaniu iných nábožných skutkov. 
Taktiež sa má prihliadať na obnovenie chválitebného zvyku starej Cirkvi, aby 
túto sviatosť prijímali iba nalačno. Veriacich určite nebude ťažké k tomu 
priviesť, keď nadobudnú vedomosti o daroch a zázračných účinkoch tejto 
sviatosti. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Aké sú účinky birmovania? 

 Duchovní pastieri teda budú učiť, že birmovanie má s ostatnými 
sviatosťami spoločné to, že udeľuje nové milosti, ak zo strany prijímajúceho 
pre to neexistuje žiadna prekážka. Lebo ako už bolo ukázané, tieto sväté 
a tajomné znaky majú takú povahu, že naznačujú a spôsobujú milosť, z čoho 
vyplýva, že zahladzujú a odpúšťajú aj hriechy, veď Božie milosti si spolu 
s hriechom nie je možné ani predstaviť.  

 Ale okrem toho, čo má spoločné s inými sviatosťami, birmovaniu sa 
pripočítava hlavne to, že milosť krstu činí dokonalou. Lebo tí, ktorí sa stali  
pri krste kresťanmi v čase keď boli nemluvňatá a tak sa zrodili, majú v sebe 
ešte akúsi útlosť a slabosť. No sviatosťou krizmy sa stávajú odolnejšími voči 
rozličným útokom tela, sveta a diabla a ich myseľ sa úplne utvrdzuje vo viere, 
aby vyznávali a oslavovali meno nášho Pána Ježiša Krista. Na základe účinku 
birmovania bolo tiež dané aj meno tejto sviatosti, o čom nikto nebude 
pochybovať. 
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* OTÁZKA XX. 

Odkiaľ sa vzalo slovo birmovanie? * 

 Zaiste názov nepochádza, ako si to niektorí bezbožne a možno aj 
z nevedomosti mysleli, z toho že kedysi tí, ktorí boli pokrstení ako deti, keď 
dorástli, bývali privedení pred biskupa, aby osvedčili kresťanskú vieru, ktorú 
pri krste prijali. V tom prípade by sa birmovanie nijako neodlišovalo  
od katechézy. O takomto zvyku však nie je možné uviesť žiadne platné 
svedectvo. Názov (confirmationis) sa ale odvodzuje od toho, že mocou tejto 
sviatosti v nás Boh posilňuje to, čo krstom začal spôsobovať, a tak nás 
privádza k dokonalej kresťanskej stálosti a rýdzosti. A nielen nás utvrdzuje, 
ale v nás aj rozhojňuje to, o čom svedčí Melchiades takto631: „Duch Svätý, ktorý 
spasiteľným znížením zostúpil na krstné vody, pri  krste udeľuje plnosť 
k nevinnosti, v birmovaní dáva vzrast k milosti“. Potom nielen rozhojňuje, ale 
rozhojňuje zázračným spôsobom. Toto veľmi krásne naznačilo a vyjadrilo 
Písmo obrazom výstroje, lebo hovoriac o tejto sviatosti, náš Pán Spasiteľ 
povedal632: „Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte  
v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ 
 

* OTÁZKA XXI. 

Moc birmovania sa vysvetľuje podľa toho, čo sa dialo s apoštolmi. * 

 Keď budú chcieť duchovní pastieri vysvetliť pôsobenie tejto Božskej 
sviatosti (nie je možné pochybovať o tom, že to bude mať veľmi veľký vplyv 
na roznietenie myslí veriacich), postačí objasniť to, čo sa ukázalo  
na samotných apoštoloch. Pred utrpením ale aj počas samotného utrpenia 
Pána, boli tak slabí a malomyseľní, že keď Pán bol zajatý, hneď sa dali na útek. 
A Peter ktorý bol ustanovený za skalu a základ Cirkvi a dával najavo najväčšiu 
vytrvalosť a vznešenú veľkosť mysle, bol tak vystrašený rečami jednej ženy, 
že nie raz, nie dvakrát, ale trikrát zaprel, že je učeníkom Ježiša Krista.  
A po zmŕtvychvstaní Pána zo strachu pred Židmi sa všetci ukrývali zatvorení 
v dome. Ale na deň Turíc boli všetci naplnení takou mocou Ducha Svätého, že 
bez bázne a slobodne ohlasovali evanjelium, ktoré im bolo odovzdané, nielen 
v židovských krajoch ale po celom svete, a tak nič nepovažovali za väčšie 
šťastie ako byť uznanými633 za „hodných“, aby „pre meno Kristovo znášali 
potupu“, okovy, muky a kríže.   
 
                                                           
631 Ep. ad Epise. Hisp. 
632 Lk. 24. 49. 
633 Sk. ap. 5. 41. 
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* OTÁZKA XXII. 

Birmovanie vtláča nezrušiteľný znak a nemôže sa opakovať. * 

 Okrem toho má birmovanie v sebe tú moc, že vtláča do duše znak, čo je 
dôvodom pre to, že sa nesmie za žiadnych okolností opakovať, podobne ako 
to bolo už predtým uvedené pri krste a ako to bude neskôr širšie objasnené 
pri sviatosti svätenia kňazstva. 

 Keď sa bude toto všetko často a starostlivo veriacim vysvetľovať, tak 
tým, že spoznajú vznešenosť a užitočnosť tejto sviatosti, sa s najväčším úsilím 
pričinia o to, aby ju horlivo a sväto prijali. Teraz ešte zostáva v krátkosti 
povedať niečo o zvykoch a obradoch, ktoré Cirkev katolícka pri vysluhovaní 
tejto sviatosti používa. Duchovní pastieri ľahko zistia, že ich objasnenie 
povedie k veľkému úžitku, keď si spomenú na to, čo bolo už o tomto predmete 
uvedené vyššie.  

 

* OTÁZKA XXIII. 

Prečo sa birmovancom pomazáva čelo znakom svätého kríža? * 

 Birmovanci bývajú pomazaní na čele svätou krizmou. Touto sviatosťou 
sa totiž Duch Svätý vlieva do sŕdc veriacich a rozhojňuje v nich silu 
a statočnosť, aby v duchovnom boji dokázali mužne bojovať a odolali 
najkrutejším protivníkom. Týmto sa dáva najavo, že sa nemajú dať odstrašiť 
od slobodného vyznávania kresťanského mena žiadnym strachom 
a ostychom, ktorých prejavy sa najviac objavujú na čele. Okrem toho sa zaiste 
patrí, aby toto znamenie, ktorým sa kresťan rozoznáva od ostatných, tak ako 
sa vojak líši od iných, bolo vyznačené na najviditeľnejšej časti tela. 
 

* OTÁZKA XXIV. 

Kedy je najvhodnejšie túto sviatosť vysluhovať ? * 

 V Cirkvi Božej sa zachováva nábožný zvyk, že táto sviatosť sa vysluhuje 
hlavne počas Svätodušných sviatkov, pretože práve v týchto dňoch boli 
apoštoli posilnení a utvrdení mocou Ducha Svätého. A skrze pamiatku tohto 
Božieho skutku nech sú veriaci upozornení na to, ktoré a aké veľké tajomstvá 
je potrebné mať na mysli pri svätom pomazaní.  
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* OTÁZKA XXV. 

Prečo  dáva biskup birmovanému facku a vyprosuje mu pokoj? * 

 Potom ten, kto je pomazaný a birmovaný, býva biskupom zľahka udrený 
po tvári, aby mal na pamäti, že ako statočný bojovník, musí byť pre meno 
Kristovo pripravený s nezlomnou mysľou znášať každé protivenstvo. 
Nakoniec mu je vyžiadaný pokoj, aby vedel, že prijal plnosť Božej milosti  
a „pokoj634, ktorý prevyšuje každú chápavosť“.  

 To je teda súhrn toho, čo majú duchovní správcovia o sviatosti krizmy 
vysvetľovať, ani nie tak holými slovami a rečou, ale skôr sa majú snažiť to 
objasňovať s akousi roznietenou nábožnosťou, aby bolo vidieť, že to veriacim 
vštepujú do srdca a do ich najhlbších myšlienok. 

 

 

  

                                                           
634 Fil. 4. 7. 
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HLAVA IV. O Sviatosti oltárnej. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo sa má o tajomstvách tejto sviatosti hovoriť a počúvať to s najväčšou 
úctivosťou? * 

 Zo všetkých posvätných tajomstiev, ktoré nám ako najistejšie 
prostriedky Božej milosti odkázal náš Spasiteľ, žiadne nie je také, aby sa 
mohlo porovnávať s najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, a preto za žiaden zločin 
nie je ťažší trest, ktorého by sme sa mali od Boha obávať, než za tú neprávosť, 
keď veriaci nezaobchádzajú sväto a nábožne s tým, čo je plné všetkej svätosti, 
alebo skôr čo v sebe uchováva samotného pôvodcu a prameň svätosti. Apoštol 
to múdro spoznal a jasne nás na to upozornil. Lebo keď povedal, akou 
neprávosťou sa previňujú tí, ktorí nerozlišujú telo Pána („Kto je a pije,  
a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“), tak hneď na to dodáva635: 
„Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú“. Aby teda 
veriaci ľud, poznajúc, že je potrebné tejto nebeskej sviatosti preukazovať 
Božskú úctu a aby tiež nadobudol hojné ovocie milosti a vyhol sa 
najspravodlivejšiemu hnevu Božiemu, preto je potrebné, aby duchovní 
pastieri s najväčším úsilím vysvetlili všetko, čo by mohlo objasniť najväčšiu 
vznešenosť tejto sviatosti. 
 

* OTÁZKA II. 

Z akého dôvodu a kedy bola ustanovená Sviatosť oltárna? * 

 V tejto záležitosti bude potrebné, aby sa podľa príkladu svätého Pavla, 
ktorý vyznal, že to čo prijal od Pána, odovzdal Korinťanom636, vysvetlilo 
veriacim predovšetkým ustanovenie tejto sviatosti. Z evanjelií je tiež známe, 
že sa to takto aj stalo. Lebo Pán, keď „miloval637 svojich a miloval ich do 
krajnosti“, tak aby poskytol nejaký základ tejto Božej lásky a vediac, že nadišla 
jeho hodina, keď mal odísť z tohto sveta k Otcovi, tak neopísateľnou 
múdrosťou, ktorá prevyšuje akýkoľvek poriadok a obyčaj prirodzenosti, 
učinil, aby nikdy v žiadnej dobe nebol vzdialený od svojich vyvolených. 
A zaiste, keď s učeníkmi konal večeru veľkonočného baránka, tak aby ustúpil 
obraz skutočnosti a tieň pravde „vzal638 chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával 
učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. 
                                                           
635 1. Kor. 11. 30. 
636 1. Kor. 11. 23. 
637 Jn. 13. 1. 
638 Mt. 26. 26, 28; Lk. 22. 19. sq; Mk. 14. 22  
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Toto robte na moju pamiatku“. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento 
kalich je nová zmluva v mojej krvi. Kedykoľvek budete piť z neho robte to  
na moju pamiatku“.  
 

* OTÁZKA III. 

Prečo sa táto sviatosť nazýva Eucharistia? * 

 Svätí spisovatelia, ktorí videli, že nie je vôbec možné, aby jedným menom 
vyjadrili vznešenosť a dôstojnosť tejto obdivuhodnej sviatosti, tak sa ju snažili 
vyjadriť mnohými slovami. Lebo niekedy ju nazývajú Eucharistia, čo je grécke 
slovo, ktoré je možné preložiť ako dobrá milosť, alebo vďakyvzdanie. 
Po pravde jej prináleží nazývať ju dobrou milosťou preto, lebo predobrazuje 
večný život, o ktorom je napísané639: „Milosť Božia je život večný“, a to preto 
že v sebe uchováva samotného Krista Pána, ktorý je pravá milosť a pôvod 
všetkých milostí. Podobne vhodne prekladáme toto slovo ako 
„vďakyvzdávanie“, nakoľko prinášajúc túto najčistejšiu obetu, každodenne 
Bohu činíme nekonečnú vďaku za všetky nám preukázané dobrodenia 
a obzvlášť potom za ten jeho úžasný dar milosti, ktorý nám preukazuje v tejto 
sviatosti. Avšak tento názov sa dá vhodne prirovnať aj k tomu, čo ako čítame, 
činil Kristus Pán pri ustanovení tejto sviatosti. Lebo „vzal chlieb, lámal 
a vzdával vďaky“. Aj Dávid, predtým, ako predniesol onen chválospev640: 
„Hospodin ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky a pokrm dal tým, 
čo sa ho boja“ a keď premýšľal o veľkosti tohto tajomstva, uznal za potrebné 
najskôr učiniť vďaku, volajúc: „Sláva a vznešenosť je jeho dielo“.  
 

* OTÁZKA IV. 

Prečo sa táto sviatosť nazýva spoločenstvom a sviatosťou pokoja a lásky? * 

 Často sa vysvetľuje aj znamením obety, ale o tomto tajomstve sa širšie 
zmienime neskôr. Okrem toho sa nazýva aj spoločenstvom (communio), tento 
názov sa asi prevzal z toho miesta u svätého Pavla, kde píše641: „Požehnaný 
kalich642, ktorý požehnávame, či nie je zúčastnením sa na krvi Kristovej?  
A chlieb ktorý lámeme, či nie je zúčastnením sa na tele Pánovom“. Lebo ako 
vykladá Ján Damascénsky643: „Táto sviatosť nás spája s Kristom a činí nás 

                                                           
639 Rim. 6. 23.  V novom preklade Písma sv. je: „Boží dar je večný život“. 
640 Žalm. 110. 4, 5. 
641 1. Kor. 10. 16.  
642 V novom preklade Písma sv. je: „kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme“ 
643 de orthod. fide 1. 4. c. 13. 
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účastnými na jeho tele a jeho Božstve, zmieruje a zjednocuje nás spolu v tom 
istom Kristovi a ako jedno telo nás spája dohromady“.  

 Tiež sa nazýva aj sviatosťou pokoja a lásky, aby sme tak pochopili, akí 
nehodní mena kresťan sú tí, ktorí zotrvávajú v nepriateľstve a že hnev 
a nenávisť, vady a konflikty ako najohavnejšia nákaza veriacich, majú byť 
úplne odstránené; najmä preto že každodennou obetou nášho náboženstva 
vyznávame, že nebudeme zachovávať nič s väčšou starostlivou ako pokoj  
a lásku. 

* OTÁZKA V. 

Prečo sa táto sviatosť nazýva tiež posilou na cestu a večerou? * 

 Svätí spisovatelia644 ju často nazývajú aj posilou na cestu (viaticum) a to 
jednak preto, že je to duchovný pokrm, ktorým sa v tomto pozemskom 
putovaní živíme a jednak preto, že nám razí cestu do večnej blaženosti a slávy. 
Preto sa aj podľa starobylého zvyku katolíckej Cirkvi vždy zachováva, aby 
nikto z veriacich neodchádzal zo života bez tejto sviatosti. A najstarší Otcovia 
potom nasledujúc príklad apoštolov, nazývajú Sviatosť oltárnu niekedy 
„večera“, pretože bola Kristom Pánom ustanovená pri onom spasiteľnom 
tajomstve poslednej večere. 
 

* OTÁZKA VI. 

Sviatosť oltárna nesmie byť konaná ani prijímaná tým, ktorý toho dňa už jedol 
alebo pil. * 

 Nikto nesmie vykonávať alebo prijímať túto sviatosť po jedle alebo pití 
preto, lebo ako o tom svedčia dávni spisovatelia, toto spasiteľné a apoštolmi 
ustanovené nariadenie, vždy platilo a zachovávalo sa tak, že táto sviatosť bola 
prijímaná len nalačno. 
 

* OTÁZKA VII. 

Sviatosť oltárna je v pravom zmysle sviatosť. * 

 Ale po vysvetlení významu názvu je potrebné učiť, že je to pravá sviatosť 
a jedna z tých siedmich, ktoré si Cirkev svätá vždy s nábožnosťou ctila a draho 
vážila. Lebo keď sa koná posvätenie kalicha, nazýva sa to tajomstvom viery. 
Okrem toho, keď opomenieme skoro nespočetné výroky svätých 
spisovateľov, ktorí vždy verili, že túto sviatosť treba počítať medzi pravé 
                                                           
644 Con. Nic. c. 12. Carth. 4. c. 77. et 78. 
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sviatosti, tak je to možné odvodiť aj z pravej povahy a podstaty sviatosti, lebo 
sú v nej isté vonkajšie znaky, ktoré podliehajú zmyslom. Ďalej táto sviatosť 
nielen naznačuje milosť, ale ju aj spôsobuje. A o tom, že bola ustanovená 
Kristom, svedectvá evanjelistov a svätého Pavla nedávajú ani najmenší 
priestor na pochybnosti. Keďže v tejto veci sa všetci pri preukazovaní pravosti 
tejto sviatosti zhodujú, nie sú potrebné žiadne ďalšie dôkazy. 
 

* OTÁZKA VIII. 

V tejto sviatosti je mnoho vecí, ktorým prislúcha názov sviatosť. * 

 Duchovní pastieri by si mali pozorne všimnúť, že v tomto tajomstve 
existuje veľa vecí, ktorým svätí spisovatelia čas od času pripisujú názov 
sviatosti. Lebo niekedy si zvykli nazývať sviatosťou aj posvätenie svätých 
častí, aj prijímanie a často tiež aj samotné telo a krv nášho Pána, ktoré sú 
obsiahnuté v Eucharistii. Svätý Augustín hovorí645, že táto sviatosť pozostáva 
z viditeľnej podoby a neviditeľného tela a krvi samotného nášho Pána Ježiša 
Krista. A v tomto zmysle tvrdíme, že táto sviatosť má byť uctievaná, keď  
pod ňou rozumieme telo a krv nášho Pána. Je zrejmé, že všetko vyššie uvedené 
sa nie menej správne nazýva sviatosťami. Pravý a presný význam tohto 
označenia majú aj samotné spôsoby chleba a vína. 
 

* OTÁZKA IX. 

Ako sa líši Sviatosť oltárna od všetkých ostatných sviatostí? * 

 Ale to, ako veľmi sa táto sviatosť od všetkých ostatných líši, je možné 
ľahko pochopiť. Lebo ostatné sviatosti, keď sú niekomu vyslúžené, sa 
vykonajú až použitím matérie. Tak krst zaiste nadobudne povahu sviatosti až 
vtedy, keď je človek skutočne obmytý vodou. Ale na vykonanie Sviatosti 
oltárnej postačuje konsekrácia matérie; lebo obidve čiastky neprestávajú byť 
sviatosťou, hoci by sa aj prechovávali v nádobe. Ďalej pri konaní iných 
sviatostí sa neuskutočňuje premena žiadnej matérie a hmoty na inú podstatu, 
tak napr. krstná voda a olej krizmy, keď sa tieto sviatosti vysluhujú, nestrácajú 
svoju predchádzajúcu prirodzenosť. Vo Sviatosti oltárnej sa však  
po vykonanej konsekrácii to, čo bolo pred posvätením v skutočnosti chlieb 
a víno, stáva sa podstatou tela a krvi Pána. 
 
 
 

                                                           
645 De Catech. Rudib. c. 11. 
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* OTÁZKA X. 

Dvojitá matéria Sviatosti oltárnej nepredstavuje dve sviatosti. * 

 Hoci sú dve matérie, totiž chlieb a víno, z ktorých sa skladá celá Sviatosť 
oltárna, predsa však - poučení učením Cirkvi - vyznávame, že je to iba jediná 
a nie viac sviatostí; inak by zaiste nemohol obstáť počet siedmich sviatostí, čo 
sa vždy vyučovalo a čo bolo deklarované koncilom Lateránskym, Florentským 
i Tridentským. Lebo keď milosť tejto sviatosti spôsobuje jediné tajomné telo, 
potom aby samotná sviatosť bola primeraná k tomu, čo spôsobuje, musí byť 
jediná; a síce jedna nie tým, že by bola nerozdelená, ale že má v sebe jediný 
význam. Lebo ako pokrm a nápoj, čo sú dve rozličné veci, smerujú len k jednej 
veci, aby sa totiž obnovovali telesné sily, tak bolo tiež vhodné, aby podľa 
dvojakej telesnej potravy boli v sviatosti tiež dva rozličné spôsoby, ktoré by 
znamenali duchovný pokrm, ktorým sa duše oživujú a posilňujú. Preto náš 
Pán a Spasiteľ povedal646: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý 
nápoj“. Je však potrebné starostlivo vysvetliť, aký je význam Sviatosti oltárnej, 
aby veriaci, keď očami hľadia na sväté tajomstvá, spolu s tým tiež živili svoju 
dušu rozjímaním o Božích veciach. 
 

* OTÁZKA XI. 

Aké skutočnosti označuje táto sviatosť? * 

I. Existujú tri skutočnosti, ktoré označuje táto sviatosť. Prvou je utrpenie 
Krista, nášho Pána, ktoré sa stalo, lebo to učí sám Pán, keď hovorí647: „Toto 
robte na moju pamiatku“ a apoštol hovorí648: „Keď budete jesť tento chlieb  
a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde“. 

II. Druhou je prítomnosť Božej a nebeskej milosti, ktorá sa udeľuje ako 
výživa pre zachovanie duše. Podobne ako sa v krste rodíme k novému životu 
a prostredníctvom birmovania sme posilňovaní, aby sme mohli odolávať 
diablovi a otvorene vyznávali Kristovo meno, tak vo Sviatosti oltárnej 
prijímame pokrm k zachovaniu duchovného života. 

III. Po tretie je to predzvesť budúcej večnej radosti a slávy, ktorú podľa 
Božieho prisľúbenia dostaneme v našej nebeskej vlasti. 

Tieto tri skutočnosti, ktoré sa zreteľne odlišujú odkazom na minulosť, 
súčasnosť a budúcnosť, sa v týchto tajomstvách tak naznačujú, že celá 

                                                           
646 Jn. 6. 55. 
647 Lk. 22. 19. 
648 1. Kor. 11. 26. 
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sviatosť, hoci pozostáva z rôznych spôsobov, tak označuje každú jednu 
z týchto skutočností, akoby sa vzťahovala iba na označenie jednej skutočnosti. 

 

* OTÁZKA XII. 

Aká je matéria tejto sviatosti a ako treba konsekrovať chlieb? * 

Pre duchovných pastierov je predovšetkým potrebné, aby poznali 
matériu tejto sviatosti, jednak aby mohli sviatosť sami správne konať a jednak 
aby boli schopní poučiť veriacich aké skutočnosti  označuje, a tak v nich 
zapálili túžbu a lásku po tom, čo znamená. Matéria tejto sviatosti je dvojitá: 
jednou je pšeničný chlieb, o ktorom budeme teraz hovoriť. Druhou sa budeme 
zaoberať neskôr. Lebo ako učia evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš, Kristus Pán 
vzal chlieb do svojich rúk, dobrorečil a lámal ho, hovoriac649: „Toto je moje 
telo“; a podľa svätého Jána sa ten istý náš Spasiteľ sám seba nazval chlebom, 
hovoriac650: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba“. 

Keďže však existujú rôzne druhy chleba, buď preto že pozostávajú  
z rôznych surovín ako napríklad z pšenice, jačmeňa, strukovín a iných plodov 
zeme, alebo že majú rôzne vlastnosti (podľa toho či sú kvasené alebo sú úplne 
bez kvasníc), tak je potrebné poznamenať, že čo sa týka suroviny, slová 
Spasiteľa poukazujú na to, že chlieb by mal byť pripravený z pšeničnej múky, 
lebo keď bežne hovoríme o chlebe, rozumieme tým pšeničný chlieb. Dokazuje 
to aj príklad v Starom Zákone, lebo Hospodin prikázal, aby „posvätné chleby“, 
ktoré túto sviatosť predobrazovali boli upečené „z jemnej múky“.651 

 

* OTÁZKA XIII. 

Chlieb, ktorý sa používa k sviatosti, má byť nekvasený. * 

 Ale tak ako sa žiadny iný ako pšeničný chlieb nemá považovať za vhodnú 
matériu Sviatosti oltárnej (lebo tak nás učí apoštolská tradícia a potvrdzuje to 
autorita katolíckej Cirkvi), tak tento chlieb má byť nekvasený, ako to je ľahko 
možné zistiť zo skutkov Krista Pána. Lebo sám Pán túto sviatosť konal  
a ustanovil „v prvý deň sviatku nekvasených chlebov“652, kedy Židom nebolo 
dovolené mať vo svojom dome nič pripravené kvasením. A keby niekto 
namietal svedectvom evanjelistu Jána, ktorý hovorí, že toto všetko sa stalo 

                                                           
649 Mt. 26. 26; Mk. 14. 22; Lk. 22. 19. 
650 Jn. 6. 41. 
651 Levit. 24. 5. 
652 Mt. 26. 17. Exod. 12. 19. 
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„pred sviatkom Veľkej noci“653, tak túto námietku je možné ľahko vyvrátiť. 
Lebo za deň pred Veľkou nocou Ján označuje ten istý deň, ktorý ostatní 
evanjelisti nazvali „prvým dňom nekvasených chlebov“. Ján tým chcel 
zdôrazniť prirodzený deň, ktorý sa začína pri východe slnka; kým evanjelisti 
chceli zdôrazniť, že náš Spasiteľ slávil Veľkú noc vo štvrtok večer, práve keď 
sa začínali dni nekvasených chlebov. Preto aj svätý Ján Zlatoústy vysvetľuje, 
že prvý deň nekvasených chlebov je deň, keď sa má večer jesť nekvasený 
chlieb654. O tom, že posvätenie nekvaseného chleba je obzvlášť vhodné  
na vyjadrenie nepoškvrnenosti a čistoty ducha, s akou by veriaci mali 
pristupovať k tejto sviatosti, o tom nás poučuje apoštol, keď hovorí655: 
„Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený 
chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. Preto slávme 
sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti ale s nekvaseným 
chlebom čistoty a pravdy“. 
 

* OTÁZKA XIV. 

Nekvasený chlieb nie je k Sviatosti oltárnej nevyhnutne potrebný. *  

Napriek tomu sa však nesmie táto charakteristika chleba považovať  
za tak potrebnú, aby sa pri jej nedostatku nemohla sviatosť konať, lebo oba 
spôsoby sa nazývajú chlebom a majú pravú a vlastnú prirodzenosť aj názov 
chleba. Avšak nikomu nie je dovolené na základe jeho vlastnej autority alebo 
skôr opovážlivosti, aby prekročil chvályhodný poriadok svojej Cirkvi. Takýto 
postup sa obzvlášť zakazuje kňazom latinskej Cirkvi, ktorým boli pápežmi656 
dané zvláštne nariadenia, aby sväté tajomstvá konali iba s nekvaseným 
chlebom.  

Toľko nech je vysvetlené o prvej matérii tejto sviatosti. K tomu je však 
potrebné poznamenať, že nie je ustanovené, aké množstvo tejto matérie sa má 
konsekrovať, keďže nie je možné ani vymedziť počet tých, ktorí môžu alebo 
sú povinní prijímať posvätné tajomstvá.   

 

 

 

                                                           
653 Jn. 13. 1. 
654 Hom. 81. in Mt. 
655 1. Kor. 5. 7. 
656 Lib. 3. decret. tit. de celebrat, c. Litteras. 
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* OTÁZKA XV. 

Akú matériu je vhodné používať pri konsekrácii krvi Pána? * 

Zostáva ešte povedať o druhej matérii a podstate tejto sviatosti. Je ňou 
víno vytlačené z plodov viniča, ku ktorému sa primieša trochu vody. Lebo 
Kristus Pán, tak ako to katolícka Cirkev vždy učila, použil víno pri ustanovení 
tejto sviatosti, pričom sám povedal657: „Odteraz už nebudem piť z tohto plodu 
viniča až do onoho dňa ...“. K tomuto miestu svätý Ján Zlatoústy hovorí658: „Pán 
hovorí o plode viniča, ktorý zaiste vydáva víno a nie vodu, ako keby mal  
v úmysle, dokonca aj v tak skorom období, vyvrátiť herézy tých, ktorí si 
zmysleli, že pri týchto tajomstvách stačí používať iba vodu“. 
 

* OTÁZKA XVI. 

Pri sviatosti sa má do vína pridávať voda. * 

Cirkev Božia vždy pridávala do vína vodu, a to predovšetkým preto, lebo 
tak činil aj Kristus Pán, ako o tom svedčia výroky cirkevných koncilov 
a svedectvo svätého Cypriána659, a aj preto že sa týmto primiešaním obnovuje 
pamiatka vody a krvi, ktorá vyšla z boku Pána. Taktiež, ako čítame  
vo Zjavení660, vody znamenajú národ, pričom voda primiešaná do vína 
naznačuje spojenie veriaceho ľudu s Kristovou hlavou. Podľa apoštolskej 
tradície toto Cirkev svätá vždy zachovávala. 
 

* OTÁZKA XVII. 

Pridávať vodu nie je nevyhnutne potrebné a má jej byť vždy menej ako vína. * 

 Hoci pre primiešanie vody do vína existujú vážne dôvody, ktoré nie 
je dovolené bezhriešne opomenúť, predsa však je možné sviatosť uskutočniť, 
aj keby vody nebolo. Kňazom však treba pripomenúť, že tak ako sa má  
pri svätých tajomstvách pridávať voda do vína, tak je potrebné, aby sa jej 
prilievalo iba málo. Lebo podľa výrokov a úsudkov cirkevných spisovateľov 
sa táto voda zmení na víno. Pápež Honorius o tejto záležitosti píše takto661:  
„V tvojich krajoch vznikol zlozvyk, že sa totiž pri svätej obeti používa viac vody 
než vína; avšak podľa odôvodneného zvyku všeobecnej Cirkvi sa má používať 
oveľa viac vína ako vody“. 

                                                           
657 Mt. 26. 29 ; Mk. 14. 45. 
658 Hom. 82. in Mt. 
659 Lib. 2. epist. 63. ad Caecil. 
660 Zjav. 17. 15. 
661 Lib. 3. decr. tit. de celebr. miss. c. Perniciosus. 
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Pri tejto sviatosti sú teda právom mnohými ustanoveniami662 nariadené 
len tieto dve látky, aby okrem chleba a vína nebolo možné obetovať nič iné, 
ako sa to niektorí neostýchali vykonávať. Teraz vidíme aké primerané sú tieto 
dva spôsoby chleba a vína pre objasnenie tých vecí, ktoré vo sviatosti  
predstavujú a v čo veríme a čo vyznávame.  

 

* OTÁZKA XVIII. 

Ktoré a aké veľké veci v tejto sviatosti predstavujú spôsoby chleba a vína. * 

I. Predovšetkým označujú Krista ako pravý život ľudí, lebo sám Pán 
povedal663: „Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“. Keďže 
telo nášho Pána Ježiša Krista poskytuje pokrm večného života tým, ktorí túto 
sviatosť čisto a sväto prijímajú a keď sa táto sviatosť správne vykonáva 
látkami, ktoré slúžia pre zachovanie života, veriaci ľahko chápu, že prijímaním 
najdrahšieho tela a krvi Kristovej býva nasýtená ich myseľ aj ich duša. 
Samotné tieto látky tiež napomáhajú veriacim, aby boli presvedčení  
o skutočnej prítomnosti tela a krvi Pána v tejto sviatosti. 

II. Lebo keď každodenne vidíme, že chlieb a víno sa prirodzenou mocou 
menia na ľudské telo a krv, tak vďaka tejto analógii ľahšie prídeme  
k presvedčeniu, že podstata chleba a vína sa nebeským  požehnaním mení  
na skutočné telo a skutočnú krv Kristovu. Táto obdivuhodná premena 
podstaty tiež pomáha k naznačeniu toho, čo sa deje v duši. Aj keď sa navonok 
neobjavuje žiadna zmena chleba a vína, avšak ich podstata sa skutočne mení 
na Kristovo telo a krv. Podobne, keď vo Sviatosti oltárnej prijímame pravý 
život, a aj keď na nás nevidno žiadnu zmenu, napriek tomu sme vnútorne 
obnovení k životu. Navyše, tak ako sa telo Cirkvi664 skladá z mnohých údov, 
nič toto spojenie nevysvetľuje lepšie, ako spôsoby chleba a vína. Lebo chlieb 
sa vyrába z mnohých zŕn a víno sa lisuje z mnohých bobúľ hrozna. Tým sa 
dáva najavo, že hoci je nás mnoho, spolu sme úzko spojení zväzkom tohto 
Božského tajomstva a tvoríme jedno telo. 

 

  

                                                           
662 De consecr. dist. 2. 
663 Jn. 6. 56. 
664 1. Kor. 12. 12. 
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* OTÁZKA XIX. 

Aká  forma sa má používať pri konsekrácii chleba? * 

Teraz je potrebné vysvetliť, aký spôsob sa má používať pri konsekrácii 
chleba, nie však preto, aby sa veriacim tieto tajomstvá vysvetľovali, pokiaľ to 
nie je nevyhnutné (pretože tí, ktorí nie sú vysvätení na kňazov, tieto znalosti 
nemusia mať), ale aby sa kňazi pri vysluhovaní tejto sviatosti nedopúšťali 
hrozných chýb. Svätí evanjelisti665 Matúš a Lukáš i apoštol Pavol nás učia, že 
forma pozostáva z týchto slov: „Toto je moje telo“, lebo je napísané: „Pri večeri 
vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite  
a jedzte: Toto je moje telo“. A keďže túto formu konsekrácie používal sám 
Kristus Pán, preto ju katolícka Cirkev neustále zachovávala. Na tomto mieste 
môžeme prejsť mlčaním nespočetné svedectvá sv. Otcov ako aj závery 
Florentského koncilu, ktoré sú dostatočne známe a to tým skôr, že to vyplýva 
zo slov Spasiteľových666: „Toto robte na moju pamiatku“. Lebo to, čo im tu Pán 
prikazuje robiť, je treba vzťahovať nielen na to, čo činil, ale aj na to, čo hovoril. 
Áno, musíme veriť tomu, že sa to vzťahuje predovšetkým na slová, ktoré boli 
prednesené nielen kvôli forme ale aj kvôli naznačeniu. O tom je možné sa 
ľahko presvedčiť aj rozumom. Formou nazývame to, čím sa vyslovuje to, čo 
sviatosť spôsobuje. Keď však tieto slová naznačujú a oznamujú to, čo sa deje, 
teda premenenie chleba na skutočné telo nášho Pána, tak z toho vyplýva, že 
forma sviatosti spočíva v  samotných týchto slovách. V tomto zmysle možno 
chápať to, čo povedal evanjelista667: „Dobrorečil“, lebo sa zdá, že je to rovnaké 
ako keby povedal: „Berúc chlieb, dobrorečil hovoriac: „Toto je moje telo“. 
 

* OTÁZKA XX. 

Nie všetky slová, ktoré sa podľa zvyku Cirkvi pri konsekrácii hovoria, sú 
nutné. * 

 Hoci evanjelista umiestnil slová668 „Vezmite a jedzte“ pred slová „Toto je 
moje telo“, predsa však, ako je zrejmé, sa týmito slovami nenaznačuje 
posvätenie sviatostnej matérie, ale iba jej užívanie. Preto aj keď to  
na konsekráciu sviatosti nie je potrebné, musia byť kňazmi tieto slová  
za každých okolností vyslovené, podobne ako sa vyslovuje spojka  
pri konsekrácii tela a krvi. Inak by sa stalo, že keby sa táto sviatosť nepodala 
nikomu, že by nemala ani nemohla byť vykonaná. Nie je možné pochybovať 

                                                           
665 Mt. 26. 26; Lk. 22. 19 ; 1. Kor. 11. 24. 
666 Lk. 22. 19. 
667 Mt. 26. 26. 
668 Mt. 26. 26; Mk. 14. 24.; Lk. 22. 20. 
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o tom, že kňaz vyslovovaním slov Pána, podľa zvyku a ustanovenia Cirkvi 
svätej, skutočne konsekruje matériu chleba, a to aj keby sa potom stalo, že by 
najsvätejšia sviatosť nebola podaná nikomu. 
 

* OTÁZKA XXI. 

Aká je forma pri konsekrácii krvi Pána? * 

 Čo sa týka konsekrácie vína, ktorá je druhou matériou tejto sviatosti, je 
z toho istého dôvodu, ktorý sme uviedli vyššie, potrebné, aby kňaz dobre 
poznal a porozumel jej forme. Je nutné veriť, že je obsiahnutá v týchto 
slovách669: „Toto je kalich mojej krvi nového a večného zákona, tajomstvo 
viery, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých670 na odpustenie hriechov“. 
Z týchto slov bolo viacero vybraných z Písma svätého a ďalšie sa v Cirkvi 
zachovali z podania apoštolov. Lebo slová „Toto je kalich“ sa nachádzajú 
u svätého Lukáša671 a Pavla672  a to, čo nasleduje: „mojej krvi“ alebo „moja krv 
nového zákona, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých  na odpustenie hriechov“ 
sa nachádzajú sčasti u sv. Lukáša673 a sčasti u sv. Matúša674. A slová „večného“ 
a „tajomstvo viery“ nás naučila svätá tradícia, ktorá vysvetľuje a stráži 
katolícke pravdy. 
 

* OTÁZKA XXII. 

Toto je pravá konsekračná forma. * 

O tejto forme nemôže pochybovať nikto, kto berie do úvahy aj to, čo už 
bolo povedané o forme používanej pri konsekrácii chleba. Lebo je známe, že 
v slovách ktoré označujú premenu podstaty vína na krv Pánovu, je obsiahnutá 
aj forma tejto matérie. A keďže tieto slová to vyjadrujú jasne, je zrejmé, že nie 
je možné ustanoviť žiadnu inú formu. Tieto slová okrem toho vyjadrujú aj 
niektoré zázračné účinky krvi preliatej pri umučení Pána - účinky ktoré k tejto 
sviatosti najviac prináležia. Jedným z nich je prístup k večnému dedičstvu, 
ktoré po práve dostávame podľa nového a večného zákona; druhým je prístup 
ku spravodlivosti skrze tajomstvá viery, lebo Boh ustanovil Ježiša  
za uzmierovateľa skrze vieru v jeho krv675, aby on sám bol spravodlivý 

                                                           
669 Mt. 26. 28 
670 V novom preklade Písma sv. je: „ ... za všetkých“ (pozn. prekladateľa) 
671 Lk. 22. 20. 
672 1. Kor. 11. 25. 
673 Lk. 22. 20. 
674 Mt. 26. 28. V novom preklade Písma sv. je: „ ... za všetkých“ 
675 Rim. 3. 25. 
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a spravodlivým učinil toho, kto je z viery Ježiša Krista; tretím účinkom potom 
je odpustenie hriechov. 
 

* OTÁZKA XXIII. 

Vysvetľuje sa forma pri konsekrovaní krvi Pána. * 

Keď už samotné konsekračné slová sú plné tajomstiev a sú veľmi 
výstižne, je potrebné sa nad nimi osobitne zamyslieť. Keď sa hovorí: „Toto je 
kalich mojej krvi“, tak sa to má chápať takto: Toto je moja krv, ktorá sa v tomto 
kalichu nachádza. Zmienka o kalichu pri konsekrácii krvi je správna  
a primeraná, pretože krv je nápojom veriacich, a to by nebolo dostatočne 
naznačené, keby nebola obsiahnutá v nejakej nádobe. Potom nasleduje: 
„Nového Zákona“, čo bolo pridané preto, aby sme poznali, že krv Krista Pána, 
sa dáva ľuďom nie obrazne, ako sa to dialo v Starom Zákone (o čom čítame 
v liste svätého Pavla Židom676, že „ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi“), 
ale že sa dáva skutočne a pravdivo, podľa Nového Zákona. Preto apoštol 
hovorí677: „A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou 
na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú 
povolaní, prisľúbenie večného dedičstva“. Slovo „večného“ sa má vzťahovať 
na večné dedičstvo, ktoré smrťou večného sprostredkovateľa Krista Pána 
právom prešlo na nás. 

Ďalšie pripojené slová: „tajomstvo viery“ nevylučujú danú skutočnosť, 
ale oznamujú, že pevnou vierou máme veriť to, čo sa nachádza utajené 
a skryté a čo je veľmi vzdialené vnímaniu zraku. V tejto pasáži však majú tieto 
slová iný význam ako tie, ktoré sa používajú pri krste. Lebo to, že Kristovu krv 
ukrytú pod spôsobom vína, vidíme vierou, sa nazýva tajomstvom viery. Kým 
krst preto, že obsahuje celé vyznanie kresťanskej viery, sa nazýva jednak 
sviatosťou viery a po latinsky fídei Sacraméntum, jednak tajomstvom a grécky 
mystériom. Ďalším dôvodom, prečo nazývame Pánovu krv tajomstvom viery 
je to, že ľudský rozum práve v tejto záležitosti zakúša najviac ťažkostí 
a námahy, keď nám viera predkladá, aby sme verili, že Kristus Pán, pravý Syn 
Boží a súčasne Boh aj človek, pre nás podstúpil smrť a táto smrť sa označuje 
ako sviatosť jeho krvi.  

 
 
 
 

                                                           
676 Žid. 9. 18. 
677 Žid. 9. 15. 
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* OTÁZKA XXIV. 

Prečo sa práve pri konsekrácii krvi koná zmienka o smrti Pána? * 

Na tomto mieste je vhodnejšie, ako pri konsekrácii tela, pripomínať si 
umučenie nášho Pána, a to slovami678: „Ktorá sa vylieva na opustenie 
hriechov“. Pretože krv, samostatne konsekrovaná, má väčší význam a silu  
k tomu, aby každý mal pred očami utrpenie Pána, jeho smrť aj spôsob 
utrpenia. Slová, ktoré sa tu pridávajú: „Za vás a za mnohých“, sú prevzaté 
jedno zo sv. Matúša a druhé zo sv. Lukáša a Cirkev svätá poučená Duchom 
Božím ich spojila do jedného. Tieto slová slúžia k naznačeniu ovocia a úžitku 
utrpenia Pána. Lebo keď berieme do úvahy cenu jeho utrpenia, je potrebné 
vyznať, že krv Spasiteľova je vyliata pre spásu všetkých ľudí, ale keď 
uvažujeme nad úžitkom, ktorý z toho ľudia majú, ľahko poznávame, že úžitok 
z toho nemajú všetci, ale účasť na ňom majú iba mnohí. Keď teda povedal:  
„Za vás“, tak tým myslel buď tých, ktorí boli prítomní, alebo vyvolených  
zo židovského národa, ktorými boli okrem Judáša učeníci, s ktorými hovoril. 
Keď potom pripojil: „Za mnohých679“, tak tým chcel označiť ostatných 
vyvolených zo Židov i z pohanov. Stalo sa dobre, že nebolo povedané:  
„Za všetkých“, lebo na tomto mieste je reč len o úžitku z utrpenia Pána, ktoré 
prinieslo ovocie spásy iba vyvoleným. Sem smerujú tiež slová Apoštola680: 
„Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých“; ako aj to, čo hovorí Pán 
v evanjeliu svätého Jána681: „Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, 
ktorých si mi dal, lebo sú tvoji“. V týchto konsekračných slovách sa ukrývajú 
ešte iné tajomstvá, ktoré pri častej meditácii a štúdiu posvätných vecí 
duchovní pastieri s milosťou Božou sami ľahko pochopia. 
 

* OTÁZKA XXV. 

Pri tejto sviatosti nie je vhodné používať úsudok formovaný na základe 
zmyslov. * 

Ale obráťme reč na vysvetľovanie tých vecí, ktoré v žiadnom prípade 
nesmú zostať veriacim neznáme. Keďže Apoštol pripomína, že ťažkého 
zločinu sa dopúšťa ten682: „Kto nerozoznáva telo Pána“, tak vy duchovní 
pastieri, vysvetľujte predovšetkým to, že tu je potrebné čo najviac oddeľovať 
myseľ a rozum od zmyslov. Lebo ak by sa veriaci domnievali, že táto sviatosť 

                                                           
678 Mt. 26. 28. 
679 V novom preklade Písma sv. je: „ ... za všetkých“ 
680 Žid. 9, 28. 
681 Jn. 17. 9. 
682 1. Kor. 11. 29. 
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obsahuje iba to, čo odhalia zmyslami, zaiste by upadli do obrovskej 
bezbožnosti, keby usudzovali, že táto sviatosť neobsahuje nič iné ako chlieb  
a víno, pretože očami, hmatom, čuchom a chuťou nič iného okrem podoby 
chleba a vína nezaznamenajú. Nech je postarané o to, aby mysle veriacich boli 
čo najviac odvrátené od úsudku zmyslov a boli podnietené k uvažovaniu 
o neskutočnej Božej moci a sile. 

 
* OTÁZKA XXVI. 

Čo sa v tejto sviatosti deje mocou tajomného posvätenia? * 

 Katolícke učenie s úplnou istotou verí a vyznáva, že v tejto sviatosti 
existujú tri skutočnosti hodné najvyššej úcty a obdivu, ktoré spôsobujú slová 
konsekrácie. Prvou je, že táto sviatosť obsahuje skutočné telo Krista Pána, to 
ktoré sa narodilo z Panny a sedí po pravici Otcovej v nebi. Druhou je, 
akokoľvek by to mohlo odporovať zmyslom a zdalo by sa to byť nemožným,  
že po konsekrovaní nezostáva vo sviatosti žiadna z podstaty chleba a vína. 
Treťou skutočnosťou je tá, hoci to slová konsekrácie jasne vyjadrujú, že 
spôsoby, ktoré je možné očami vidieť alebo inými zmyslami chápať, akýmsi 
zázračným a nepochopiteľným spôsobom pretrvávajú, a to bez toho, aby sa im 
ako základ prikladala nejaká iná vec. Všetky vlastnosti chleba a vína, ktoré 
môžeme vidieť, však existujú samy o sebe a sú nezávislé na akýchkoľvek iných 
substanciách, pretože podstata chleba a vína sa tak premení na telo a krv 
nášho Pána, že prestáva byť podstatou chleba a vína. 
 

* OTÁZKA XXVII. 

Dôkaz z Písma svätého, že vo sviatosti je skutočné telo Kristovo. * 

Aby sme teda najskôr hovorili o prvej skutočnosti, nech sa duchovní 
pastieri snažia vysvetliť to, aké zreteľné a jasné sú slová nášho Spasiteľa, 
ktorými sa vyjadruje jeho skutočná prítomnosť vo sviatosti. Lebo keď hovorí: 
„Toto je moje telo, toto je moja krv“, tak nikto, kto má zdravý rozum, nemôže 
nerozumieť, ako je treba tieto slová chápať, a to tým skôr že tu ide o ľudskú 
prirodzenosť, ktorú skutočne Kristus mal a o ktorej katolícka viera nikomu 
nedovoľuje pochybovať. Preto svätý a vzdelaný muž Hilarius prekrásne 
napísal, že podľa vyznania samotného Pána a aj podľa našej viery, jeho telo je 
naozajstný pokrm a o prítomnosti skutočného tela a krvi Pána nie je vôbec 
možné pochybovať683. Duchovní pastieri by mali tiež vysvetliť ďalšiu pasáž,  
z ktorej je zrejmé, že vo Sviatosti oltárnej je obsiahnuté skutočné telo 

                                                           
683 de Trin. lib. 8. 
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a skutočná krv nášho Pána. Lebo Apoštol pripomenúc, že Pán požehnal chlieb 
a víno a dával svojim apoštolom sväté tajomstvo, ďalej dodal684: „Nech teda 
človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, 
a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“.  

Keby sa vo sviatosti nemalo uctievať nič iné iba pamiatka a znamenie 
utrpenia Pána, ako to hovoria heretici, na čo by potom bolo treba adresovať 
tak závažné slová veriacim, aby skúmali sami seba? Prísnym slovom 
odsúdenia dal Apoštol najavo, že bezbožného zločinu sa dopúšťa ten, kto 
nehodne prijímajúc Pánovo telo, ktoré je skryté vo Sviatosti oltárnej, 
nerozoznáva ho od iného druhu pokrmu. Apoštol to vysvetlil v tom istom liste 
vyššie, keď hovorí685: „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, 
účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou  
na Kristovom tele?“ Tieto slová zaiste vyjadrujú skutočnú podstatu tela a krvi 
Krista Pána. Pasáže Písma svätého je preto potrebné vysvetliť a hlavne 
poukázať na to, že keď ich Cirkev svätá takto vysvetľuje, tak že v nich nie je 
nič pochybné, nič neisté či zvláštne.  

 

* OTÁZKA XXVIII. 

Ako je treba chápať vysvetlenie Cirkvi o zmysle Písma svätého a o skutočnej 
prítomnosti tela Pána vo Sviatosti oltárnej? * 

 K poznaniu tohto tvrdenia je možné prísť dvoma cestami a spôsobmi. 
Prvou je odkazovanie na svätých Otcov, ktorí sa preslávili od počiatku Cirkvi 
a tiež v každom období a sú najlepšími svedkami učenia Cirkvi svätej. Všetci  
v úplnej jednote a mimoriadne jasne podávajú pravdu tohto článku viery. Ale 
keďže by bolo ťažké a zložité uviesť ich jednotlivé výroky, stačí vybrať 
niektoré z nich, alebo ich skôr naznačiť, z čoho bude možné ľahko usúdiť 
o ostatných. Nechajme teda najskôr osvedčiť svoju vieru u sv. Ambróza.  
Vo svojej knihe686: „O tých, ktorí dosahujú posvätenie vo sviatostiach“, hovorí, 
že v tejto sviatosti je prijímané skutočné telo Kristovo, rovnako ako pravé 
Kristovo telo bolo prijaté od Panny Márie a že tejto pravde treba veriť  
s pevnou istotou. Na inom mieste učí687, že pred konsekrovaním je tu chlieb, 
po posvätení ale telo Kristovo. Druhým svedkom nech je svätý Ján Zlatoústy, 
nie menej hodnoverný a vážený, ktorý tú istú pravdu vyznáva a učí  
na mnohých miestach, ale obzvlášť v 60. homílii, kde hovorí o tých, ktorí sväté 

                                                           
684 1. Kor. 11. 28, 29. 
685 1. Kor. 10. 16. 
686 cap. 9. 
687 de sacr. IV. 4. 
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tajomstvo nehodne prijímajú a v homílii 44. a 45. na evanjelium sv. Jána, kde 
hovorí: „Počúvajme Boha a neodporujme tomu, čo sa hovorí, akokoľvek by to 
odporovalo mysli a našim očiam, lebo Božie slovo je neomylné, ale zmysly 
naše sa ľahko dajú zviesť“. S týmto sa úplne zhoduje aj to, čo vždy učil svätý 
Augustín, najbystrejší obhajca katolíckej viery, a obzvlášť to ako vysvetlil  
33. žalm, kde píše: „Človeku je nemožné seba samého na rukách nosiť, to je 
možné prisúdiť iba Kristovi. On zaiste niesol sám seba na svojich rukách, keď 
podávajúc svoje vlastné telo povedal: Toto je moje telo“. A okrem Justína 
a Ireneja aj svätý Cyril v 4. knihe na evanjelium sv. Jána tak zreteľne 
dosvedčuje skutočnú prítomnosť tela Pánovho v tejto sviatosti, že jeho slová 
nie je možné nijakými klamnými alebo úskočnými vysvetleniami zatemniť. 
Keby si duchovní pastieri žiadali ešte iné svedectvá, tak je možné k nim ľahko 
pripojiť slová sv. Dionýza, Hilária, Hieronýma, Jána Damaského a bez počtu 
iných, ktorých veľmi dôležité výpovede o tejto záležitosti nachádzame  
v zozbieraných dielach vzdelaných a nábožných mužov. 
 

* OTÁZKA XXIX. 

Koľkokrát bolo na cirkevných konciloch zavrhnuté opačné učenie? *  

Zostáva ešte druhá cesta, z ktorej je možné zistiť úsudok Cirkvi svätej, 
o tom čo prináleží k viere, totiž zavrhnutie opačných učení a názorov. Ako je 
známe, viera v skutočnú prítomnosť Krista v najsvätejšej sviatosti bola v celej 
Cirkvi tak rozšírená, vyhlasovaná a jednotnou vôľou všetkými veriacimi 
prijímaná, že keď pred 500 rokmi sa jej opovážil odporovať Berengarius a učil, 
že je tu iba znamenie, tak ihneď na koncile vo Vercelli, ktorý bol zvolaný 
mocou Leva IX.688, bol jednomyseľne odsúdený a on sám potom svoju herézu 
odsúdil ako zavrhnutiahodnú. Keď potom neskôr opäť upadol do tejto 
nezmyselnej bezbožnosti, tak bol zatratený na troch iných konciloch –  
na koncile v Tours a na dvoch Rímskych konciloch, z ktorých prvý689 zvolal 
pápež Mikuláš II. a druhý690 Gregor VII. Toto rozhodnutie neskôr  
na všeobecnom Lateránskom691 koncile potvrdil Innocent III. a nakoniec túto 
pravdu viery ešte zrejmejšie vyjadril a potvrdil Florentský a Tridentský 
koncil.   

Keď budú duchovní pastieri toto usilovne vysvetľovať (aby sme 
nehovorili nič o tých, ktorí zaslepení bludmi, nemajú nič vo väčšej nenávisti 
ako svetlo pravdy) určite dokážu posilniť slabých vo viere a naplniť myseľ 
                                                           
688 roku Pána 1050. 
689 roku Pána 1059. 
690 roku Pána 1078 v Nov. 
691 roku Pána 1215. 
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nábožných najväčšou radosťou a rozkošou, a to tým viac, lebo veriaci nemôžu 
pochybovať o tom, že táto dogma je zaradená medzi ostatné články viery. Veď 
veriac a vyznávajúc absolútnu Božiu moc nad všetkými vecami, musia tiež 
veriť, že Bohu nechýba moc vykonať tento najväčší zázrak, ktorý vo Sviatosti 
oltárnej obdivujeme a ktorému sa klaniame. Lebo keď veria  
vo všeobecnú Cirkev svätú, potom z toho nevyhnutne vyplýva, aby tiež verili, 
že pravé učenie o tejto sviatosti je to, ktoré sme práve vysvetlili. 

 

* OTÁZKA XXX. 

Vznešenosť tohoto tajomstva ukazuje, aká veľká je dôstojnosť Cirkvi 
bojujúcej? * 

Zaiste neexistuje nič, čo by mohlo viac rozmnožiť radosť a úžitok, ktorý 
majú nábožní veriaci z toho, keď uvažujú o vznešenosti tejto sviatosti. Najskôr 
určite spoznávajú, aká je dokonalosť kresťanského zákona, ktorému bolo 
dožičené mať skutočne to, čo bolo kedysi v Mojžišovom zákone naznačené iba 
obrazmi a  znameniami. Preto Dionýz z Božieho vnuknutia povedal692, že naša 
Cirkev je uprostred medzi synagógou a nebeským Jeruzalemom a má účasť  
na oboch. Veriaci teda určite nikdy nemôžu dostatočne obdivovať dokonalosť 
svätej Cirkvi a vznešenosť jej slávy, lebo medzi ňou a nebeskou blaženosťou 
sa zdá, že je iba jeden stupeň. Veď s nebešťanmi máme spoločné to, že my aj 
oni máme prítomného Krista Boha i človeka, ale stojíme za nimi o ten jeden 
stupeň, lebo oni požívajú blaženosť vidiac ho prítomného, zatiaľ čo my si ho  
s pevnou a neochvejnou vierou ctíme prítomného, avšak zmyslu zraku 
vzdialeného, ukrývajúceho sa v zázračnom zahalení svätých tajomstiev. 
Okrem toho v tejto sviatosti veriaci zakúšajú najdokonalejšiu lásku Krista 
nášho Spasiteľa, lebo jeho dobrotivosti je treba najviac pripočítať to, že nikdy 
od nás neodťahuje prirodzenosť ktorú od nás prevzal, ale chce zostať medzi 
nami, aby sa vždy ako pravdivé potvrdzovali jeho slová693: „Moja rozkoš je byť 
medzi synmi ľudskými“. 
 

* OTÁZKA XXXI. 

Kosti, žily a čokoľvek čo prináleží k celosti človeka, je tu skutočne prítomné 
spolu s Božskou prirodzenosťou. * 

 Ale na tomto mieste musia duchovní pastieri vysvetliť, že nielen 
skutočné telo Kristovo a všetko čo k skutočnému telu prináleží, ako kosti 

                                                           
692 de Eccl. hier. c. V. 
693 Prísl. 8. 31. 
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a žily, ale že v tejto sviatosti je obsiahnutý celý Kristus. Je potrebné 
pripomenúť, že Kristom sa nazýva Boh aj človek v jednej osobe, v ktorej je 
spojená Božská aj ľudská prirodzenosť. Je potrebné veriť, že táto sviatosť 
v sebe obsahuje dvojitú podstatu a všetko čo táto dvojitá podstata v sebe 
zahŕňa – Božstvo a celú ľudskú prirodzenosť pozostávajúcu z duše  
a zo všetkých častí tela a tej istej krvi. Lebo keď v nebi je spojené celé 
človečenstvo s Božstvom v jednej osobe a podstate, bolo by nesprávne 
domnievať sa, že telo ktoré prebýva vo sviatosti, je oddelené od toho istého 
Božstva.  
 

* OTÁZKA XXXII. 

Krv, duša a Božstvo nie sú vo Sviatosti oltárnej obsiahnuté tým istým 
spôsobom ako telo Kristovo. * 

I. Duchovní pastieri by pri tom mali mať na zreteli, že v tejto sviatosti nie 
sú všetky tieto veci obsiahnuté rovnakým spôsobom alebo tou istou mocou. 
Lebo niektoré veci, hovoríme, sú prítomné mocou a pôsobením konsekrácie: 
keďže posvätné slová spôsobujú všetko to, čo znamenajú, potom, ako to 
hovoria spisovatelia Božských vecí, je vo sviatosti obsiahnuté všetko to, čo 
vyjadruje forma slov. Vyučovali, že keby bolo niečo od týchto vecí úplne 
oddelené, tak by vo sviatosti bolo obsiahnuté iba to, čo označujú slová 
a ostatné veci by v nej neboli. Tieto ostatné veci však vo sviatosti obsiahnuté 
sú, pretože sú spojené s tým, čo sa vyjadruje jej formou. Lebo keď slová, ktoré 
sa používajú pri konsekrácii chleba „Toto je moje telo“, znamenajú telo Pána, 
tak vo Sviatosti oltárnej je prítomné samotné telo Krista Pána z moci tejto 
sviatosti. Ale keďže s telom je spojená krv, duša a Božstvo, tak aj toto všetko 
bude vo sviatosti obsiahnuté, nie síce z moci posvätenia, ale ako veci, ktoré sú 
spojené s telom. 

II. O týchto veciach sa hovorí, že sú obsiahnuté vo sviatosti mocou 
sprevádzajúcou (ex concomitantia) a je zrejmé, že týmto spôsobom je  
vo sviatosti obsiahnutý celý Kristus. Lebo keď sú nejaké dve veci skutočne 
spolu spojené, potom tam, kde je jedna, musí byť aj druhá. Z toho vyplýva, že 
aj pod spôsobom chleba aj pod spôsobom vína je obsiahnutý celý Kristus,  
a to tak že pod spôsobom chleba je prítomné nielen telo, ale je skutočne 
prítomná aj krv a aj celý Kristus a pod spôsobom vína je skutočne obsiahnutá 
nielen krv, ale aj celé telo a Kristus. 
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* OTÁZKA XXXIII. 

Prečo sa vo Sviatosti oltárnej uskutočňuje dvojité posvätenie? * 

 Ale hoci sú to veci, o ktorých veriaci nemôžu nijako pochybovať, napriek 
tomu bolo múdro ustanovené, aby sa konali dve osobitné posvätenia. 
Predovšetkým preto, aby bolo jasnejšie predstavené utrpenie nášho Pána,  
v ktorom bola jeho krv oddelená od tela a z tohto dôvodu sa pri konsekrácii 
pripomína preliatie jeho krvi. Ďalej potom preto, lebo túto sviatosť máme 
užívať ako potravu pre naše duše. Preto bolo veľmi vhodné, aby sa zaviedla 
ako pokrm a nápoj, čo sú dve veci, na ktorých ako je známe spočíva úplná 
výživa (ľudského) tela. 
 

* OTÁZKA XXXIV. 

Kristus je prítomný celý v každej čiastočke oboch spôsobov. * 

 Ale nesmie sa opomenúť, že nielen pod oboma spôsobmi, ale aj v každej 
čiastočke oboch spôsobov, je obsiahnutý celý Kristus. Už svätý Augustín 
napísal694: „Každý, kto prijíma Krista Pána, prijíma ho celého v každej 
jednotlivej čiastočke. Nezmenšuje sa tým, že je dávaný mnohým, ale dáva sa 
každému celý“. A okrem toho sa to dá ľahko dokázať z evanjelií, lebo nie je 
možné veriť tomu, že jednotlivé kusy chleba, boli slovami Pána,  každý zvlášť 
posvätené, ale že týmito slovami bol posvätený naraz celý chlieb, ktorý bol 
pripravený na slávenie svätých tajomstiev a na rozdávanie apoštolom,  ako sa 
to udialo aj s kalichom. Vyplýva to z toho, čo povedal Pán695: „Vezmite ho  
a rozdeľte si ho medzi sebou“. To, čo bolo doposiaľ vysvetlené bolo zamerané 
na to, aby sa dokázalo, že vo Sviatosti oltárnej je obsiahnuté skutočné telo 
a krv Krista Pána. 
 

* OTÁZKA XXXV. 

Po konsekrácii nezostane v tejto sviatosti žiadna podstata matérie.* 

I. Teraz je však potrebné, aby duchovní pastieri vyučovali to, čo bolo 
predložené ako druhá skutočnosť, teda že podstata chleba a vína vo sviatosti 
po konsekrácii nezostáva. Hoci to právom musí vyvolať mimoriadny údiv, 
napriek tomu to s tým, čo bolo vyššie vysvetlené, súvisí. Lebo ak je  
po konsekrácii prítomné skutočné Kristovo telo pod spôsobom chleba a vína 
a keďže tam predtým nebolo, muselo sa stať prítomným buď zmenou miesta, 

                                                           
694 Conf. c. 75. 77. Dist. II. de cons. 
695 Lk. 22. 17. 



 

~ 210 ~ 

HLAVA IV. O Sviatosti oltárnej. 

stvorením alebo zmenou inej veci v neho. Je zrejmé, že sa nemôže stať, aby 
telo Kristovo bolo vo sviatosti preto, že prešlo z jedného miesta na iné, lebo by 
sa stalo, že by potom prestalo byť v nebi. Veď všetko, čo sa pohybuje, musí 
nevyhnutne prestať byť na mieste, z ktorého sa pohybuje. 

II. To, že by telo Kristovo malo byť vytvorené, to je ešte menej uveriteľné 
a na to nemôže byť ani pomyslenie. Zostáva teda, že vo sviatosti je telo Pána 
preto, že chlieb sa premieňa na neho samotného, z čoho nevyhnutne vyplýva, 
že v ňom žiadna podstata chleba nezostala. 

 

* OTÁZKA XXXVI. 

Prepodstatnenie, potvrdené cirkevnými koncilmi, má svoj základ v Písme 
svätom. * 

 Otcovia a naši predkovia, vedení týmito dôvodmi, potvrdili  
na všeobecnom koncile Lateránskom a Florentskom pravdu tohto článku 
viery jasnými uzneseniami. Tridentský koncil to vyjadril ešte jasnejšie 
takto696: „Kto hovorí, že v najsvätejšej sviatosti Eucharistie zostáva podstata 
chleba a vína súčasne s telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista, nech je 
exkomunikovaný“. Je to možné ľahko pochopiť aj  zo svedectiev Písma 
svätého, hlavne z toho, čo Spasiteľ sám povedal pri ustanovení sviatosti: „Toto 
je moje telo,“ lebo slovo „toto“ má taký význam, že poukazuje na celú podstatu 
prítomnej veci. Keby však podstata chleba zostala, nebolo by možné 
v žiadnom prípade popravde povedať: „Toto je moje telo“. Potom keď Kristus 
Pán v evanjeliu sv. Jána hovorí 697: „A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život 
sveta“, nazýva chlebom svoje telo. A ďalej dodáva: „Ak nebudete jesť telo Syna 
človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ a opäť: „Moje telo je pravý 
pokrm a moja krv je pravý nápoj“. Keď teda tak jasnými a zreteľnými slovami 
nazval svoje telo chlebom a pravým pokrmom a aj svoju krv pravým nápojom, 
tým jasne naznačil, že vo sviatosti nezostáva žiadna podstata chleba a vína. 
 

* OTÁZKA XXXVII. 

Ako Otcovia uznali v tejto sviatosti prepodstatnenie?* 

 To, že takéto bolo jednohlasné učenie Otcov, o tom je možné sa 
presvedčiť čítaním ich spisov. Svätý Ambróz píše takto698: „Možno hovoríš: 
Môj chlieb nie je nič iné ako bežné jedlo; ale tento chlieb je síce pred 
                                                           
696 Sess. 13. de euch. c. 2. 
697 Jn. 6. 51, 53, 55. 
698 de sacr. IV. 4. 
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konsekráciou chlebom, ale keď sa pristúpilo k posväteniu, stáva sa z chleba 
Kristovo telo“. Aby to mohol dokázať uvádza rozličné príklady a podobenstvá. 
A na inom mieste, keď vysvetľuje slová699: „Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi 
i na zemi“ 700, píše: „Hoci sa vidí podoba chleba, predsa však po konsekrácii je 
treba veriť iba v telo a krv Kristovu“. A vysvetľujúc tú istú vetu, svätý Hilarius 
skoro tými istými slovami učil, že hoci zvonku vidíme chlieb a víno, predsa 
však je to skutočné telo a krv Pána. 

 

* OTÁZKA XXXVIII. 

Prečo sa Sviatosť oltárna aj po konsekrácii nazýva chlebom? * 

 Ale na tomto mieste nech duchovný pastier pripomenie, že niet sa čomu 
diviť, keď sa po konsekrácii stále nazýva chlebom. Tento názov Sviatosti 
oltárnej sa zaužíval jednak preto, že má podobu chleba a jednak preto, že aj 
potom si uchováva prirodzenú silu živiť a sýtiť telo, ktorá je chlebu vlastná. 
To, že aj v Písme svätom je zaužívaný zvyk nazývať veci tak ako sa vidia, to 
dostatočne dokazuje to, čo sa hovorí v knihe Genesis701, že „Abrahámovi sa 
ukázali traja muži“, hoci to boli traja anjeli; a aj tí dvaja, ktorí sa ukázali 
apoštolom, keď Kristus Pán vstupoval do neba, hoci boli anjeli, sa nazývali 
mužmi702. 
 

* OTÁZKA XXXIX. 

Akým spôsobom sa deje tá podivuhodná premena podstát? * 

 Toto tajomstvo je veľmi ťažké vysvetľovať, ale duchovný pastier by 
predsa mal tým, ktorí pokročili v poznatkoch Božích (lebo pri slabších hrozí,  
aby pod veľkosťou tejto veci neklesli), usilovne vysvetľovať spôsob tohto 
zázračného premenenia, ktoré sa uskutočňuje tak, že mocou Božou sa celá 
podstata chleba mení na celú podstatu tela Kristovho a celá podstata vína  
na celú podstatu krvi Kristovej a to bez toho, aby sa stala nejaká premena 
Krista Pána. Lebo Kristus sa ani neplodí, ani nemení, ani nerozmnožuje, ale 
zostáva celistvý vo svojej podstate. Svätý Ambróz vysvetľujúc toto tajomstvo 
hovorí703: „Vidíš aké mocné je slovo Kristovo. Ak je teda v slove Pána Ježiša 
taká moc, že k bytiu povstalo to, čo nebolo, totiž svet. O čo mocnejšie je jeho 
slovo, aby sa premenilo to, čo bolo na niečo iného?“  V tomto zmysle sa 

                                                           
699 cf. c. 74. Dist. II. de cons. 
700 Žalm 135. 6. 
701 Gen. 18. 2. 
702 Sk. ap. 1. 20. 
703 de sacr. IV. 4. 
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vyjadrujú aj ani iní vážení Otcovia. Svätý Augustín hovorí704: „Vyznávame, že 
pred konsekráciou sú chlieb a víno ako prirodzené produkty, po konsekrácii 
je to však posvätením premenené telo a krv Kristova“. Ján Damaský napísal705: 
„Telo je skutočne spojené s Božstvom, totiž telo zo svätej Panny, nie že by to 
telo, ktoré do neba vstúpilo, z neba zostupovalo, ale že samotný chlieb a víno 
sa na telo a krv Kristovu premieňajú“.    
 

* OTÁZKA XL. 

Tomuto zázračnému premeneniu bol vhodne daný názov „prepodstatnenie“. * 

 Toto obdivuhodné premenenie bolo, ako to ukazuje svätý Tridentský 
koncil706, svätou Cirkvou katolíckou vhodne a významne nazvané 
„prepodstatnenie“ (transsubstantiatio). Tak ako sa prírodné zmeny právom 
nazývajú transformácie, pretože zahŕňajú zmenu formy, tak podobne aj naši 
predchodcovia vo viere múdro a vhodne zaviedli pojem transsubstanciácie, 
pretože vo Sviatosti oltárnej prechádza celá podstata jednej veci do celej 
podstaty inej veci. 
 

* OTÁZKA XLI. 

Spôsob prepodstatnenia a miesto, kde je Kristus v tejto sviatosti, sa nemá 
zvedavo skúmať. * 

 Ale nech sa veriacim pripomenie to, čo svätí Otcovia veľmi často 
opakujú, aby sa neskúmalo príliš žiadostivo to, akým spôsobom sa táto 
premena uskutočňuje. Nemôžeme to ani pochopiť a nemáme k tomu ani 
žiaden príklad či už v prirodzených premenách alebo v samotnom stvorení 
vecí. To, že  sa takáto premena deje, máme poznávať vierou, ale to, ako sa to 
deje, nemáme zvedavo skúmať. Rovnakú opatrnosť by mal duchovný pastier 
dodržiavať pri vysvetľovaní toho tajomstva, ako je celé Kristovo telo 
obsiahnuté aj v najmenšej čiastočke chleba. Takéto skúmanie bude sotva kedy 
potrebné, ale keby si to však vyžadovala kresťanská láska, nech mysle 
veriacich nezabudnú vyzbrojiť predovšetkým týmito slovami707: „Lebo Bohu 
nič nie je nemožné“. 
  

                                                           
704 c. 41. Dist. II. de cons. 
705 de orthod. fide IV. 13. 
706 Sess. 13. can. 4. 
707 Lk. 1. 37. 
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* OTÁZKA XLII. 
Telo Kristovo nie je vo sviatosti prítomné ako na mieste v priestore. * 

 Duchovný pastier by mal potom ďalej učiť, že Kristus Pán nie je  
vo sviatosti prítomný tak ako v priestore. Lebo priestor závisí na veciach 
samotných a na tom akú majú tú alebo onú veľkosť. Teraz však nehovoríme, 
že Kristus Pán je vo sviatosti prítomný tak, akoby bol veľký alebo malý, čo sú 
pojmy ktoré sa vzťahujú na množstvo, ale že je podstatou. Podstata chleba sa 
mení na podstatu Krista, nie však vo veľkosti alebo množstve. A nikto zaiste 
nepochybuje o tom, že podstata je rovnako obsiahnutá v malom ako aj  
vo veľkom priestore. Lebo aj celá podstata vzduchu a celá jeho prirodzenosť 
je tak dobre obsiahnutá v malej ako aj vo veľkej časti vzduchu. A podobne celá 
prirodzenosť vody sa rovnako nachádza v malej nádobke ako i vo veľkej rieke. 
Keď teda na miesto podstaty chleba vstúpi telo Kristovo, je nutné vyznať, že 
vo sviatosti je prítomné tým istým spôsobom, ako tam pred konsekráciou bola 
podstata chleba. To či je tam však vo veľkom alebo v malom množstve, to 
k tejto záležitosti vôbec nepatrí. 
 

* OTÁZKA XLIII. 

V tejto sviatosti nie je žiadna podstata, na ktorej by záviseli vlastnosti chleba a 
vína. * 

 Pri tejto sviatosti zostáva ešte tretia otázka, ktorá sa ukazuje byť 
najväčšou a podivuhodnou, ktorá sa však bude duchovným pastierom ľahšie 
vysvetľovať, keď sa vysvetlia dve ostatné otázky, a to že v tejto sviatosti 
podoby chleba a vína zostávajú bez toho, aby sa im podsúval nejaký iný 
skutočný základ. Lebo keď sme už predtým dokázali, že telo a krv Pána sú  
vo sviatosti skutočne prítomné tak, že sa v nej už viac nenachádza podstata 
chleba a vína potom, keďže tieto spôsoby nemôžu závisieť na tele a krvi Pána, 
nezostáva nič iné, než že na rozdiel od prirodzeného poriadku, zostávajú samy 
sebou a nezávisia na žiadnej inej veci. Toto je trvalé a pevné učenie Cirkvi 
katolíckej, ktoré by sa dalo ľahko potvrdiť svedectvami, ktoré sme už skôr 
spomínali, a to že vo Sviatosti oltárnej nezostáva riadna podstata chleba 
a vína.  
 

* OTÁZKA XLIV. 

Prečo chcel Kristus svoje telo a krv podať pod podobou chleba a vína? * 

 Nič sa s nábožnosťou veriacich nezhoduje viac - keď pominieme všetky 
zvedavé otázky - ako uctievanie a klaňanie sa vznešenosti tejto obdivuhodnej 
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sviatosti a uznanie najväčšej Božej prozreteľnosti, že ustanovil, aby sa tieto 
sväté tajomstvá udeľovali pod podobami chleba a vína. Keďže ľudskej 
prirodzenosti najviac odporuje požívanie ľudského mäsa a pitie ľudskej krvi, 
preto Boh vo svojej nekonečnej múdrosti stanovil, aby sa nám najsvätejšie telo 
a krv Kristovo podávali v podobe chleba a vína, ktoré s veľkou obľubou 
užívame ako každodenný a bežný pokrm. S tým sa spája ešte ďalší dvojaký 
úžitok. Prvým je, že takto sme chránení pred obviňovaním zo strany 
neveriacich, ktorému by sme sa nemohli vyhnúť, keby nás videli prijímať 
Krista Pána v jeho vlastnej podobe. Druhým je, že keď telo a krv Pána 
prijímame tak, že telesnými zmyslami nemôžeme pochopiť, čo to  
v skutočnosti je, tak to veľmi prospieva k rozhojneniu viery v našich dušiach. 
Lebo je známa výpoveď svätého Gregora708, že „viera nemá zásluhy tam, kde 
ľudský rozum poskytuje zrejmú istotu“. Ale, čo sa tu vysvetľovalo len s veľkou 
opatrnosťou, to nech sa prednáša podľa schopností poslucháčov a potreby 
času. 
 

* OTÁZKA XLV. 

Čo užitočné dosahujú tí, ktorí hodne prijali telo a krv Pána. * 

I. Ale pokiaľ ide o obdivuhodnú moc a užitočnosť tejto sviatosti, tak 
neexistuje žiadna skupina veriacich, ktorá by nemala poznať tieto veci a ktorej 
by to nebolo nanajvýš potrebné. Veriaci majú poznať to, čo sa o tejto sviatosti 
tak obšírne vysvetľuje, aby pochopili úžitok pochádzajúci zo Sviatosti oltárnej.  

II. Keďže však žiadnymi slovami nie je možné vyjadriť jej neuveriteľné 
úžitky a účinky, duchovní pastieri by sa mali zaoberať jedným alebo dvoma 
bodmi, aby ukázali aké množstvo a hojnosť všetkého dobrého je obsiahnuté  
v týchto posvätných tajomstvách. To však dokážu, keď vysvetliac moc 
a povahu všetkých sviatostí, prirovnajú Sviatosť oltárnu k prameňu a ostatné 
potom k potôčikom. Právom a nevyhnutne musí byť táto sviatosť nazvaná 
prameňom všetkých milostí, pretože zázračným spôsobom v sebe obsahuje 
skutočne pravý prameň nebeských milostí a darov  i všetkých sviatostí 
ustanovených Kristom Pánom, z ktorého vychádza k ostatným sviatostiam 
všetko to, čo majú v sebe dobré a dokonalé. A z tohto Božieho prameňa milosti 
sa dá ľahko porozumieť tým preveľkým darom, ktorých účastnými sa stávame 
v tejto sviatosti. 

 
 

                                                           
708 hom. 26. in evang. 
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* OTÁZKA XLVI. 

Sviatosť oltárna prináša duši taký úžitok, aký telu prináša chlieb a víno. * 

 Ukazuje sa užitočným, keď uvážime prirodzenosť chleba a vína, ktoré sú 
symbolom tejto sviatosti. Lebo také výhody aké telu poskytuje chlieb a víno, 
to všetko poskytuje Sviatosť oltárna pre spásu a radosť duší a to spôsobom 
lepším a dokonalejším. Táto sviatosť sa ako chlieb a víno nemení na našu 
podstatu, ale my sa istým spôsobom meníme na jej prirodzenosť, tak že sa  
k tomu môže vhodne vzťahovať výrok svätého Augustína709: „Pokrm som  
pre dospelých, rásť a požívať ma budeš; nie ty ma zmeníš na seba, ako pokrm 
tela svojho, ale ty sa zmeníš na mňa“. 
 
 

* OTÁZKA XLVII. 

Ako sa v tejto sviatosti udeľuje milosť. * 

Lebo „keď milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista“710,  tak sa istotne 
musí tá istá milosť vliať do duše, keď čisto a sväto prijímame Ježiša, ktorý sám 
o sebe povedal711: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“. 
Lebo tí ktorí prijímajú túto sviatosť s náležitou nábožnosťou a úctivosťou, 
o tých nikto nemôže pochybovať, že prijímajúc do seba Syna Božieho, bývajú 
takto zaštepení do jeho tela ako živé údy. Je totiž napísané712: „Kto je moje telo, 
ostáva vo mne“ a opäť „Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“. 
A svätý Cyril vysvetľujúc toto miesto, hovorí713: „Slovo Božie spojením  
so svojim vlastným telom ho učinilo oživujúcim. Preto sa teda nejakým 
obdivuhodným spôsobom spojilo s našimi telami skrze svoje sväté telo 
a drahocennú krv, ktoré životodarným posvätením prijímame v chlebe 
a víne“.   
 

* OTÁZKA XLVIII. 

Hoci  tvrdíme, že táto sviatosť prináša milosť, tak človek poškvrnený hriechmi 
a duchovne mŕtvy prijímaním Sviatosti oltárnej nebýva oživený. * 

 Ale keď sa hovorí, že Sviatosť oltárna udeľuje milosť, tak duchovní 
pastieri musia veriacich poučiť, že sa to nesmie chápať tak, akoby pre toho kto 

                                                           
709 Conf. VII. 10. 
710 Jn. 1. 17. 
711 Jn. 6. 56. 
712 Jn. 6. 56, 52. 
713 in. Joan. cap. 3. 
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túto sviatosť chce skutočne s úžitkom prijímať, nebolo potrebné byť v milosti 
Božej. Je zrejmé, že tak ako mŕtvym telám nijako neprospieva prirodzený 
pokrm, podobne ani duši, ktorá duchovne nežije, neprinášajú úžitok sväté 
tajomstvá. Preto majú podobu chleba a vína, aby sa naznačilo, že sú 
ustanovené nie preto, aby vrátili život duši, ale aby ju zachovávali pri živote. 
Dôvod prečo sa hovorí, že táto sviatosť prináša milosť, je že ani prvá milosť 
pri krste (do ktorej sa každý musí obliecť skôr, než sa smie ústami dotknúť 
najsvätejšej sviatosti, aby si nejedol a nepil odsúdenie) sa neudeľuje nikomu, 
ale iba tomu kto prijíma túto sviatosť prejavením žiadosti a sľubu. Lebo ona 
je cieľom všetkých sviatostí a symbolom jednoty a bratstva Cirkvi, mimo 
ktorej nemôže nikto dosiahnuť milosť. 

 

* OTÁZKA XLIX. 

Ako sa duša posilňuje a rozhojňuje týmto duchovným pokrmom. * 

 Potom, tak ako sa telo prirodzenou potravou nielen zachováva ale aj 
vzrastá a každodenne cez novú príjemnosť a sladkosť zakúša jej chuť, tak aj 
najsvätejšia sviatosť nielen udržuje život duše, ale jej dodáva aj sily a pôsobí, 
že duša obľúbením si Božských vecí sa stále viac roznecuje. Z toho dôvodu sa 
správne a po pravde hovorí, že v tejto sviatosti sa udeľuje milosť a tá sa 
právom môže prirovnať k manne, v ktorej bola „ľúbeznosť každej chute“714. 
 

* OTÁZKA L. 

Skrze Sviatosť oltárnu sa odpúšťajú všedné hriechy. * 

 Netreba pochybovať o tom, že vo Sviatosti oltárnej sa odpúšťajú 
a zahladzujú ľahké hriechy, ktoré sa nazývajú všednými. Čokoľvek duša 
stratila ohňom hriešnej žiadostivosti tým, že poklesla v nejakej ľahkej veci, to 
všetko nahrádza Sviatosť oltárna, zahladzujúc tieto menšie viny (aby sme sa 
neodchýlili od uvedeného podobenstva) podobne, ako keď prirodzené jedlo 
v nás postupne obnovuje životné teplo a dodáva telu to, čo ono každodenne 
stráca. Preto o tejto nebeskej sviatosti sv. Ambróz oprávnene povedal: „Tento 
každodenný chlieb sa prijíma ako prostriedok proti každodennej slabosti“715. 
Ale to platí len o tých hriechoch, ku ktorým nie je v duši prechovávaná žiadna 
náklonnosť.  
 

                                                           
714 Múdr. 16. 20. 
715 De sacram. 15. 4. 
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* OTÁZKA LI. 

Touto sviatosťou sa duša tiež chráni pred budúcimi hriechmi. *  

Okrem toho vo svätých tajomstvách spočíva aj tá moc, že nás 
zachovávajú čistých a zbavených od neprávostí, chránia nás pred útokmi 
pokušení a ako nejaký nebeský liek pripravujú dušu, aby sa nedala ľahko 
nakaziť a porušiť jedom nejakej smrtonosnej náruživosti. Preto, ako svedčí 
svätý Cyprián716, v časoch kedy kvôli vyznaniu kresťanskej viery boli veriaci 
odvádzaní na mučenie a smrť, bolo v katolíckej Cirkvi prastarým zvykom, že 
im biskup podával sviatosť tela a krvi nášho Pána, aby snáď v dôsledku 
hrozného utrpenia nepodľahli v boji o spásu.  

Táto sviatosť ale tiež obmedzuje a potláča žiadostivosti tela, pretože keď 
sa duša viac roznieti ohňom lásky, nevyhnutne musí potláčať zápal 
žiadostivosti. 

 

* OTÁZKA LII. 

Ako sa touto sviatosťou otvára prístup do večnej slávy? * 

 Nakoniec, aby sme jedným slovom zhrnuli všetky úžitky a dobrodenia 
tejto sviatosti, je treba povedať, že Sviatosť oltárna má v sebe najväčšiu silu 
na dosiahnutie večnej slávy. Lebo je napísané717: „Kto je moje telo a pije moju 
krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“. Milosť tejto sviatosti 
totiž počas súčasného života naplňuje veriacich najväčším pokojom svedomia 
a spokojnosťou, a keď sa priblíži čas odchodu z tohto sveta, podobne ako 
Eliáš718 „posilnený týmto pokrmom išiel až k Božiemu vrchu Horeb“, tak 
posilnení touto sviatosťou vstupujú do večnej slávy a blaženosti. To všetko 
môžu duchovní pastieri podrobne objasniť, keď buď vysvetlia šiestu kapitolu 
evanjelia svätého Jána, kde sa rozoberajú mnohoraké účinky tejto sviatosti, 
alebo keď pripomenutím obdivuhodných skutkov Krista Pána ukážu, že 
právom a po zásluhe pokladáme za blažených tých, do ktorých domov bol 
prijatý smrteľný Ježiš, alebo tých ktorí dotknutím sa jeho rúcha alebo okraja 
jeho šiat boli uzdravení a že ďaleko šťastnejší a blaženejší sú tí, do duše 
ktorých sa v celej svojej nesmrteľnej sláve obťažuje vstúpiť, aby zahojil všetky 
rany a k sebe pripútal dušu ozdobenú najhojnejšími darmi. 
 
 

                                                           
716 Epist. 54. 
717 Jn. 6. 54. 
718 1 Král. 19. 8. 
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* OTÁZKA LIII. 

Koľkorakým spôsobom je možné prijímať telo a krv Pána? * 

I. Avšak aby sa veriaci naučili túžiť po lepších milostiach, je potrebné ich 
poučiť o tom, kto môže mať účasť na týchto neskonalých úžitkoch Sviatosti 
oltárnej, o ktorých sme práve hovorili, ako aj o tom, že nie je len jeden spôsob 
prijímania. Múdro a správne teda rozlišovali naši predchodcovia vo viere, ako 
to čítame v dokumentoch Tridentského koncilu719, že sú tri spôsoby 
prijímania tejto sviatosti. Niektorí totiž túto sviatosť prijímajú ako hriešnici, 
ktorí sa neobávajú prijímať sväté tajomstvá s nečistým srdcom a nečistými 
ústami, o ktorých Apoštol hovorí, že720: „Nehodne jedia a pijú telo Pánovo“. 
O tých napísal svätý Augustín721: „Ten kto nezostáva v Kristovi a v kom 
nezostáva Kristus, ten istotne duchovne neje jeho telo, aj keby telesne 
a viditeľne ústami požíval sviatosť tela a krvi Pána“. Tí ktorí takto 
nepripravení prijímajú sväté tajomstvá, nielenže z nich nemajú žiaden 
prospech, ale ako svedčí Apoštol722: „Jedia a pijú si svoje odsúdenie“. 

II. O iných potom hovoríme, že prijímajú Sviatosť oltárnu iba duchovne. 
Sú to tí ktorí požívajú tento predložený nebeský chlieb s túžbou a prianím 
a pritom sú roznietení živou „vierou723 činnou skrze lásku“ a odtiaľ 
nadobúdajú, ak nie všetky, tak premnohé úžitky. 

 III. Nakoniec tretími sú tí, ktorí prijímajú Sviatosť oltárnu sviatostne 
i duchovne. Títo keďže podľa upozornenia Apoštola724 „najskôr sami seba 
skúmali“, pristupujú k tomuto Božiemu stolu odetí svadobným rúchom  
a zo svätého prijímania nadobúdajú všetky tie prehojné úžitky, ktoré sme už 
skôr vymenovali. Z toho teda vyplýva, že najväčších nebeských statkov sa 
zbavujú tí, ktorí hoci by aj mohli byť pripravení prijať sviatosť tela Pána, 
uspokojujú sa iba s duchovným prijímaním tela Pána.  
 

* OTÁZKA LIV. 

Ten, kto pristupuje k svätému prijímaniu, má byť pripravený na duchu. * 

Ale teraz už pristúpme k tomu, ako majú byť veriaci pripravení na duši 
skôr, ako pristúpia k sviatostnému prijímaniu. Aby bolo zrejmé, že táto 
príprava je mimoriadne potrebná, tak najskôr nech je predstavený príklad 
                                                           
719 Sess. 13. de euch. c. 8. 
720 1. Kor. 11. 29. 
721 Tract. 26. in Joan. 
722 1. Kor. 11. 29. 
723 Gal. 5. 6. 
724 1. Kor. 11. 28. 
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nášho Spasiteľa. Lebo skôr ako podal apoštolom sviatosť svojho najdrahšieho 
tela a svojej krvi, hoci ako on sám hovorí725: „všetci boli čistí“, umyl im nohy, 
aby tým dosvedčil, že máme vynaložiť mimoriadnu starostlivosť na to, aby 
kedykoľvek budeme chcieť prijímať sväté tajomstvá, nám nič nechýbalo  
na najväčšej čistote a nevinnosti duše. Ďalej nech veriaci pochopia, že tak ako 
ten kto hodne a s pripraveným srdcom prijíma Sviatosť oltárnu, býva 
obdarený najhojnejšími darmi milosti Božej, tak naopak ten, kto by ju prijímal 
bez tejto prípravy, nielenže by z nej žiaden úžitok nemal, ale zvoláva na seba 
najväčšiu škodu a záhubu. Je charakteristickou vlastnosťou najlepších 
a najspasiteľnejších vecí, že ak sa používajú v pravý čas, potom veľmi 
prospievajú, ale ak sú užívané mimo tento čas, prinášajú smrť a záhubu. Preto 
niet divu, že aj úžasné a najvznešenejšie Božie dary, keď sú prijímané správne 
zriadenou dušou, sú najväčšou pomocou pri dosahovaní nebeskej slávy. 
Naproti tomu vtedy, keď sa sami stávame ich nehodnými, spôsobujú nám 
večnú smrť. Toto je dokázané na príklade Pánovej archy. Obyvatelia Izraela 
nemali nič vzácnejšie ako bola „Archa726 zmluvy“, ktorá bola pre nich zdrojom 
nespočetných Božích dobrodení. Ale keď ju Filištínci odniesli, priniesla im 
nešťastie a porážku spojenú s večnou hanbou. Tak aj jedlo prijaté ústami, keď 
vojde do zdravého žalúdka, živí a podporuje telo, ale keď je prijaté pokazeným 
žalúdkom, tak mu spôsobuje vážne ťažkosti. 
 

* OTÁZKA LV. 

Akým spôsobom sa má  pripraviť duch na sväté prijímanie? * 

I. Prvou prípravou veriacich nech je, aby rozoznávali stôl od stola, teda 
tento svätý stôl Pána od bežných stolov, tento nebeský chlieb od obyčajného. 
To sa deje, keď pevne veríme, že je tu prítomné skutočné telo a krv Pána, 
ktorému727 sa klaňajú anjeli na nebesiach, na ktorého „pohrozenie728 sa 
zachvievajú nebeské podpery“, „ktorého slávy je plná celá zem“.729 Toto je 
podľa napomenutia Apoštola „rozoznávanie tela Pána“.730 Vznešenosti tohto 
tajomstva by sme sa mali skôr klaňať, ako príliš zvedavo skúmať jeho 
pravdivosť. 

II. Druhou veľmi potrebnou prípravou je, aby sa každý sám seba pýtal, či 
žije s inými v pokoji, či skutočne a zo srdca miluje svojich blížnych. „Keď teda 
prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 
                                                           
725 Jn. 13. 10. 
726 1 Sam. 5. 
727 Žalm 96. 8. 
728 Job. 26. 11. 
729 Iz. 6. 3. 2 
730 1. Kor. 11. 29. 
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nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom, 
až potom príď a obetuj svoj dar“731.  

 III. Potom musíme starostlivo skúmať svoje svedomie, aby sme snáď 
neboli poškvrnení nejakým hriechom, z ktorého by sme sa museli spovedať 
a museli by sme sa ho zbaviť prostredníctvom ľútosti a pokánia. Lebo 
Tridentský koncil zadefinoval732, že nik koho by svedomie vinilo z ťažkého 
hriechu a má pri sebe kňaza, nesmie prijímať najsvätejšiu Sviatosť oltárnu, 
pokiaľ by sa sviatostnou spoveďou neočistil, a to aj keby sa akokoľvek 
domnieval, že má pravú ľútosť. 

IV. Okrem toho v tichosti svojich sŕdc premýšľajme o tom, akí nehodní 
sme, aby nám bolo Pánom podané toto Božie dobrodenie. A so stotníkom,  
o ktorom sám náš Pán vyhlásil733, „že takú vieru nenašiel u nikoho v Izraeli“, 
by sme mali volať z celej duše: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju 
strechu“. Skúmajme aj sami seba, či môžeme - tak ako Peter - o sebe 
povedať734: „Pane, ty vieš, že ťa mám rád“.  Lebo nesmieme zabudnúť, že ten, 
ktorý prišiel na svadobnú večeru a „nebol oblečený do svadobného odevu“735 
bol „vyhodený do tmy“ a odsúdený na večné tresty. 

 

* OTÁZKA LVI. 

Ten kto chce prijímať, musí urobiť aj istú prípravu tela. * 

Avšak nielen na duši, ale aj na tele je potrebné sa pripraviť. K stolu 
Pánovmu máme pristupovať nalačno, tak že od predchádzajúcej polnoci až  
do okamihu, kedy prijímame Sviatosť oltárnu, vôbec nič nejeme a nepijeme. 
Aj dôstojnosť tejto vznešenej sviatosti si žiada, aby sa manželia po niekoľko 
dní zdržali obcovania a boli povzbudení príkladom Dávida, ktorý majúc prijať 
posvätený chlieb od kňaza, vyznal, že on i jeho služobníci po tri dni „sa 
zdržovali od žien“. 736   

To je asi všetko, čo majú veriaci starostlivo zachovávať, aby sa pripravili 
k platnému prijatiu svätých tajomstiev, lebo všetko ostatné, čo sa zdá byť 
v tejto záležitosti potrebné vykonať, je možné ľahko pridať k uvedeným 
veciam. 

                                                           
731 Mt. 5. 23. 24. 
732 Sess. 13. de each. c. 11. 
733 Mt. 8. 10. a 8. 
734 Jn. 21. 17. 
735 Mt. 22. 11. 
736 1. Sam. 21. 5. 
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* OTÁZKA LVII. 

Všetci kresťania sú povinní aspoň raz v roku prijímať. * 

 Aby sa však niektorí nezdráhali túto sviatosť prijímať, pričom by sa im 
zdalo veľmi ťažké a zložité vykonať takúto prípravu, je nutné veriacim 
pripomínať, že povinnosť prijímať najsvätejšiu sviatosť platí pre všetkých. 
Navyše Cirkev ustanovila, že kto by aspoň raz do roka neprijímal, má byť 
z Cirkvi vylúčený.  
 

* OTÁZKA LVIII. 
Koľkokrát a kedy sa má prijímať Sviatosť oltárna? * 

 Veriaci však nemajú považovať za dostatočné, keď budú plniť 
ustanovenie tohto príkazu tým, že budú prijímať telo Pána iba raz za rok, ale 
ku svätému prijímaniu majú pristupovať častejšie v roku. Ale o tom, či by viac 
prospievalo prijímať raz za mesiac alebo každý týždeň alebo každý deň, nie je 
možné ustanoviť jeden predpis pre všetkých. Veľmi pravdivé je však pravidlo 
svätého Augustína737: „Ži tak, aby si mohol prijímať každý deň“. Preto je 
úlohou farára často napomínať veriacich, aby tak ako každý deň uznávajú  
za potrebné podávať telu potravu, tak podobne by nemali zanedbávať 
každodenne živiť touto sviatosťou svoje duše; lebo je zrejmé, že duša 
potrebuje nie menej duchovného pokrmu ako telo materiálneho. Na tomto 
mieste tiež veľmi prospeje zopakovať preveľké Božie milosti, ktoré nám, ako 
už bolo vyššie uvedené, vyplývajú z prijímania Sviatosti oltárnej. Je možné 
pripojiť aj podobenstvo o tom, že aj Izraeliti738 si museli každodenne 
obnovovať telesné sily mannou. Rovnako svedčia aj výroky svätých Otcov, 
ktorí veľmi odporúčajú časté prijímanie tejto sviatosti. Pravidlo svätého 
Augustína739: „každodenne hrešíš, každodenne prijímaj“, vyjadruje nielen jeho 
názor, ale keď si podrobne prečítame spisy svätých Otcov, tak sa ľahko 
presvedčíme, že v tomto zmysle hovoria všetci, ktorí o tejto veci písali. 
 

* OTÁZKA LIX. 

Časté prijímanie bolo kedysi v Cirkvi zvykom. * 

To, že v Cirkvi bola doba, keď veriaci každodenne prijímali Sviatosť 
oltárnu, sa dozvedáme zo Skutkov apoštolov.740 Všetci, ktorí vtedy vyznávali 
kresťanskú vieru, horeli takou pravou a úprimnou láskou, že zotrvávajúc 
                                                           
737 Sermo 84. in App 
738 Exod. 16. 4. sq. 
739 Sermo 84. 
740 Sk. ap. 2. 42. 
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nepretržite na modlitbách a iných skutkoch nábožnosti, boli pripravení 
prijímať tajomstvo svätého tela Pána každý deň. Keď neskôr tento zvyk 
ustával, bol opäť čiastočne obnovený svätým pápežom a mučeníkom 
Anaklétom741, ktorý dokazujúc, že to bolo ustanovené apoštolmi, prikázal, aby 
prijímali všetci kostolní služobníci, ktorí boli prítomní pri obete sv. omše. 
V Cirkvi dlho pretrvával zvyk, že po skončení obety, keď kňaz sám prijímal, 
obrátiac sa k prítomnému ľudu, pozýval veriacich ku stolu Pána týmito 
slovami: „Pristúpte bratia k svätému prijímaniu“. Potom tí, ktorí boli 
pripravení, prijímali najsvätejšie tajomstvá s najväčšou nábožnosťou. 

Ale keď neskôr láska a nábožnosť tak vychladli, že veriaci pristupovali 
k svätému prijímaniu len veľmi zriedkavo, pápež Fabián742 ustanovil, aby 
všetci prijímali trikrát do roka, a to na deň Narodenia Pána, na deň Vzkriesenia 
Pána a na sviatok zoslania Ducha Svätého. Neskôr to bolo opäť nariadené 
mnohými koncilmi, konkrétne prvým v Agde. A nakoniec keď to došlo tak 
ďaleko, že toto sväté a spasiteľné nariadenie sa nielenže  nezachovávalo, ale 
mnohí odkladali prijímanie najsvätejšej sviatosti aj na viac rokov, bolo  
na Lateránskom koncile nariadené, aby všetci veriaci prijímali najsvätejšie 
telo Pána aspoň raz za rok počas Veľkej noci a kto by to zanedbal, aby bol 
vylúčený zo spoločenstva veriacich.  

 

* OTÁZKA LX. 

Deťom nezrelého rozumu sa nemá podávať najsvätejšia sviatosť. *  

 Hoci tento zákon, potvrdený Božou a cirkevnou autoritou, zaväzuje 
všetkých veriacich, napriek tomu je potrebné pripomenúť, že sa nevzťahuje 
na tých, ktorí z dôvodu svojho nedospelého veku ešte nedosiahli užívanie 
rozumu. Lebo títo nie sú schopní odlíšiť najsvätejšiu sviatosť  
od jednoduchého a obyčajného chleba a nemôžu si ani nábožne pripraviť 
svoju myseľ na jej prijatie. To, aby sa príkaz vzťahoval na všetkých je 
pravdepodobne aj proti ustanoveniu nášho Pána, pretože povedal743: 
„Vezmite a jedzte“. To, že malé deti nie sú schopné brať a jesť, je zjavné.  
Na niektorých miestach býval za starodávna zvyk, že najsvätejšiu sviatosť 
podávali aj deťom, avšak jednak z dôvodov vyššie uvedených ale aj z iných 
dôvodov, ktoré sú v súlade s kresťanskou nábožnosťou, bola z autority Cirkvi 
táto prax dávno zakázaná. 

                                                           
741 Epist. 2. 
742 Ep. ad Hilar. Ep.  
743 Mt. 26. 26. 
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* OTÁZKA LXI. 

V akom veku sa majú sväté tajomstvá podávať deťom? * 

  Avšak to, v akom veku by deti mali pripustiť k svätému prijímaniu, 
nedokáže nikto lepšie posúdiť ako otec a kňaz, ktorému sa spovedajú 
z hriechov. Títo by mali skúmať a v deťoch zistiť, či o tejto obdivuhodnej 
sviatosti majú nejaké vedomosti a či po nej túžia.  
 

* OTÁZKA LXII. 
Je vhodné k svätému prijímaniu niekedy pripustiť ľudí zbavených rozumu? * 

Je zakázané udeľovať sviatosti ľuďom zbaveným rozumu, ktorí nie sú 
schopní nábožne myslieť. Podľa ustanovenia koncilu v Kartágu744 sa im však 
na konci života môže prijímanie udeliť za predpokladu, že pred stratou mysle 
preukázali dobrú vôľu a nábožnú myseľ a že neexistuje žiadne 
nebezpečenstvo udusenia sa či inej nepríjemnosti alebo neúctivosti.  

 

* OTÁZKA LXIII. 

Okrem kňazov nesmie nikto prijímať pod oboma spôsobmi. * 

 Čo sa potom týka obradu prijímania, nech sa vyučuje, že zákonom Cirkvi 
je zakázané, aby okrem kňazov keď pri obeti posväcujú telo Pána, prijímal 
najsvätejšiu sviatosť pod oboma spôsobmi niekto iný bez osobitného 
povolenia Cirkvi svätej. Lebo ako to vysvetlil Tridentský koncil745, hoci Kristus 
Pán túto najvelebnejšiu sviatosť ustanovil pri poslednej večeri pod spôsobom 
chleba a vína a podával apoštolom, z toho predsa nevyplýva, že Spasiteľ 
ustanovil, aby sa všetkým veriacim podávali sväté tajomstvá pod oboma 
spôsobmi. Lebo ten istý náš Pán, keď hovorí o tejto sviatosti, zmieňuje len 
jeden spôsob, napríklad keď hovorí746: „Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť 
naveky“ a „Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ a „Kto je tento 
chlieb, bude žiť naveky“. 
 

* OTÁZKA LXIV. 

Dôvody prečo Cirkev pripúšťa prijímanie len pod jedným spôsobom. *  

Je známe, že Cirkev na základe mnohých a veľmi vážnych dôvodov bola 
privedená k tomu, aby zvyk prijímať iba pod jedným spôsobom, nielen 

                                                           
744 Conc. IV. c. 76. 
745 Sess. 21. de com. cap. 1—3, can. 1—3, 
746 Jn. 6, 51. 58. 
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schválila, ale aj mocou nariadenia potvrdila. V prvom rade bolo potrebné 
venovať najväčšiu pozornosť tomu, aby sa zabránilo rozliatiu krvi Pána  
na zem, čomu by sa nedalo ľahko vyhnúť, keby sa krv Pána podávala veľkému 
zhromaždeniu ľudu. Na druhej strane, keďže prevelebná Sviatosť by mala byť 
vždy pripravená pre chorých, bolo potrebné sa obávať toho, ak by sa spôsob 
vína dlhší čas uchovával, aby neskysol. Taktiež existujú ľudia, ktorí nemôžu 
zniesť chuť ani vôňu vína. Cirkev teda nariadila, aby to čo sa má podávať  
pre duchovnú spásu neškodilo zdraviu tela, majú veriaci prijímať len  
pod spôsobom chleba. Ďalším dôvodom je aj to, že v mnohých krajinách je 
o víno veľká núdza a že sa nedá dovážať bez veľkých ťažkostí a to iba  
po cestách veľmi vzdialených a komplikovaných. Nakoniec najdôležitejším 
dôvodom bola nevyhnutnosť odporovať heréze tých, ktorí popierali, že 
Kristus je celý obsiahnutý pod každým spôsobom a tvrdili, že pod spôsobom 
chleba je iba telo bez krvi a pod spôsobom vína, že je obsiahnutá iba samotná 
krv. Preto, aby sa pravda katolíckej viery postavila všetkým jasnejšie pred oči, 
veľmi múdrym uznesením sa zaviedlo prijímanie iba pod jedným spôsobom  
a to pod spôsobom chleba. 

Existujú aj iné dôvody zhromaždené tými, ktorí sa zaoberajú touto 
témou a ktoré môžu duchovní pastieri uviesť, ak to bude potrebné. Aby sme 
však nevynechali nič, čo k učeniu o tejto sviatosti patrí a keďže to nemôže byť 
nikomu neznáme, pohovoríme teraz o vysluhovateľoch tejto sviatosti. 

 

* OTÁZKA LXV. 

Vlastným vysluhovateľom tejto sviatosti je kňaz. * 

Nech sa teda vysvetlí, že moc posväcovať Sviatosť oltárnu a rozdávať ju 
veriacim, je daná jedine kňazom. To že sa v Cirkvi vždy zachovával tento 
spôsob, pri ktorom veriaci ľud prijímal prevelebnú Sviatosť z rúk kňaza a že 
kňazi konajúc obetu si ju podávali sami sebe, to nám dosvedčuje Tridentský 
koncil747. Ten preukázal, že táto prax, ktorá vychádza z apoštolskej tradície, sa 
má starostlivo zachovať najmä preto, že Kristus Pán nám v tejto veci zanechal 
krásny príklad, keď posvätil svoje najsvätejšie telo a podával ho apoštolom 
svojimi vlastnými rukami. 

Aby v každom prípade bola zabezpečená náležitá úcta k tejto sviatosti, 
tak nielen moc podávať túto sviatosť je zverená iba samotným kňazom, ale 
Cirkev tiež aj zákonom nariadila, aby sa nikto, kto nie je posvätený, neopovážil 
manipulovať alebo dotýkať sa svätých nádob, plátien alebo iných potrieb, 
                                                           
747 Sess. 21. (13) de euch. can. 10. 
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ktoré sú nevyhnutné pri konaní sviatosti, okrem situácie keď sa vyskytne 
veľká núdza. 

* OTÁZKA LXVI. 

Sviatosť oltárna môže byť posvätená aj podávaná hriešnymi kňazmi. * 

Samotní kňazi a ostatní veriaci môžu teda pochopiť, aká veľká by mala 
byť nábožnosť a svätosť tých, ktorí pristupujú buď k posväteniu alebo 
k podávaniu alebo k prijímaniu Sviatosti oltárnej. To, čo bolo už skôr 
povedané o ostatných sviatostiach, platí aj vo vzťahu k tejto sviatosti a síce, že 
sviatosť je platne udeľovaná aj bezbožnými za predpokladu, že boli riadne 
dodržané všetky náležitosti, ktoré k nej patria. Lebo máme veriť, že to všetko 
nezávisí od zásluh vysluhovateľa, ale že sa to koná mocou a pôsobením Krista 
Pána.  

Toto sú veci, ktoré treba vysvetliť, pokiaľ ide o Sviatosť oltárnu ako  
o sviatosť. Teraz ju musíme ešte objasniť z hľadiska obety, aby duchovní 
pastieri vedeli, čo majú o tomto tajomstve z ustanovenia Tridentského 
koncilu748 hovoriť veriacemu ľudu počas nedieľ a sviatkov. 

 

* OTÁZKA LXVII. 

Sviatosť oltárna ako zvláštna obeta Nového Zákona je Bohu najpríjemnejšou. * 

Táto sviatosť nie je len pokladom nebeského bohatstva, ktoré, ak ho 
dobre užívame, získava pre nás Božiu milosť a lásku, ale má tiež zvláštny 
charakter, vďaka ktorému môžeme Bohu vzdávať vďaku za nespočetné 
dobrodenia, ktoré sa nám poskytujú. Aká milá a príjemná je Bohu táto obeta, 
keď je riadne a náležite slúžená, to vyplýva z nasledujúceho. Keďže 
starozákonné obety, o ktorých je napísané749: „Obety a dary si nepraješ“  
a tiež750: „Ak by si chcel obeť, dal by som ju, ale ty nemáš záľubu v zápalnej 
obete,“  sa tak páčili Bohu, že Písmo hovorí751: „I zavoňal Pán príjemnú vôňu“, 
tak to znamená, že mu boli milé a príjemné. V čo potom môžeme dúfať z tej 
obety, v ktorej sa Bohu podáva a obetuje sám ten, o ktorom dvakrát zvestoval 
hlas z neba752: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“. Toto 
tajomstvo budú teda duchovní pastieri usilovne vysvetľovať veriacim, aby - 

                                                           
748 Con. Trid. Sess. 22. cap. 8. 
749 Žalm 40. 7. 
750 Žalm 51. 18. 
751 Gen. 8. 21. 
752 Mt. 3. 17. 
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keď sa schádzajú na bohoslužby - sa naučili pozorne a nábožne rozjímať 
o svätej obete, na ktorej sa zúčastňujú. 
 

* OTÁZKA LXVIII. 

Z akých dôvodov bola Kristom Pánom ustanovená Sviatosť oltárna ? * 

 Najskôr však treba učiť, že Sviatosť oltárna je ustanovená z dvoch 
dôvodov. Jedným je, aby bola nebeským pokrmom našej duše, ktorým by sme 
si chránili a udržiavali duchovný život. Druhým je, aby Cirkev mala ustavičnú 
obetu, ktorou by sa naše hriechy odpykávali a nebeský Otec, často tak veľmi 
urážaný našimi neprávosťami, sa odvrátil od hnevu k milosrdenstvu  
a od prísnosti spravodlivého trestania k milostivosti. Obraz a podobenstvo 
tejto veci je možné pozorovať na veľkonočnom baránkovi, ktorý bol synmi 
Izraela ako obeť i sviatosť obetovaný a požívaný. A zaiste náš Spasiteľ, keď 
seba samého chcel obetovať na oltári kríža, nám nemohol dať žiaden 
vznešenejší dôkaz svojej neskonalej lásky, ako keď nám zanechal viditeľnú 
obetu, v ktorej sa obnovuje tá krvavá obeta, ktorá bola čoskoro potom 
prinesená na kríži a ktorej pamiatku až do konca sveta s najväčším úžitkom 
Cirkev každodenne koná po celom svete.  
 

* OTÁZKA LXIX. 

Ako sa líši sviatosť od obety? * 

 Medzi týmito dvomi stránkami je veľký rozdiel. Sviatosť sa totiž 
dokonáva posvätením, ale celá moc obety spočíva v tom, že sa obetuje. Ak sa 
teda prevelebná Sviatosť uchováva na oltári alebo sa prináša chorému, má 
vlastnosť sviatosti nie obety. A vtedy, keď je sviatosťou tak tým, ktorí ju  
prijímajú, je prameňom zásluh a prináša im všetky výhody, ktoré už boli 
spomenuté. Pokiaľ je ale obetou, má moc spôsobovať nielen zásluhy, ale robiť 
aj zadosťučinenie. Lebo tak ako Kristus Pán nám vo svojom utrpení vymohol 
zásluhy i zadosťučinil, podobne aj tí, ktorí túto obetu prinášajú a s nami 
zdieľajú, si zasluhujú úžitok z utrpenia Pána a spoločne konajú 
zadosťučinenie. 
 

* OTÁZKA LXX. 

Kedy bola ustanovená táto obeta Nového Zákona? * 

 Tridentský koncil753 nenechal žiadne miesto pre pochybnosti o tom, 
kedy bola táto obeta ustanovená, lebo sa vyslovil, že ju ustanovil Kristus Pán 
                                                           
753 Sess. 22. cap. 1. can. 1. a 2. 
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pri poslednej večeri a koncil spolu s exkomunikáciou zatratil tých, ktorí by 
tvrdili, že sa ňou Bohu neobetuje skutočná a riadna obeta, alebo že obetovať 
tu neznamená nič iné iba, že sa Kristus podáva ako potrava.   
 

* OTÁZKA LXXI. 

Obeta sa nesmie prinášať svätým alebo iným stvoreniam. * 

 Tento koncil taktiež nezabudol starostlivo vysvetliť, že obeta sa prináša 
iba Bohu. Lebo hoci Cirkev si niekedy zvykla slúžiť omše aj na pamiatku  
a ku cti svätých, predsa však učí, že obeta sa neprináša im, ale iba Bohu, ktorý 
svätých korunoval nesmrteľnou slávou. Kňaz totiž nikdy nehovorí: „Obetujem 
tebe Peter alebo Pavol obetu“, ale prinášajúc obetu iba samotnému Bohu, 
vzdáva mu vďaky za vznešené víťazstvo blahoslavených mučeníkov a prosí  
o ich príhovor, aby oni, ktorých pamiatku slávime na zemi, ráčili za nás 
orodovať v nebesiach. 
 

* OTÁZKA LXXII. 

Odkiaľ pochádza toto učenie o obete a kňazstve Nového Zákona? *  

 To čo o pravosti tejto obety predkladá katolícka Cirkev, to prijala zo slov 
Pána, ktorý v ten posledný večer odovzdávajúc tieto presväté tajomstvá 
apoštolom, povedal754: „Toto robte na moju pamiatku“. Vtedy, ako to učí svätý 
koncil, ich ustanovil za kňazov a uložil im, aby oni sami a aj tí, ktorí po nich  
do kňazského úradu nastúpia, prinášali a obetovali Bohu telo Pána. To isté 
jasne dosvedčujú aj slová Apoštola Korinťanom, keď hovorí755: „Nemôžete piť 
Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole 
aj na stole zlých duchov“. Tak ako pod stolom zlých duchov je treba rozumieť 
oltár, na ktorom sa im obetovalo, podobne (ak sa má zakladať na pravdivom 
dôkaze to, čo hovorí Apoštol) stôl Pána nemôže znamenať nič iné ako oltár,  
na ktorom sa Bohu prinášala obeta.  
 

* OTÁZKA LXXIII. 

Akými hlavnými obrazmi a proroctvami bola predznačená táto obeta? * 

 Keď v Starom Zákone vyhľadáme obrazy a predpovede tejto obety, tak 
vidíme, že predovšetkým Malachiáš o nej prorokoval najjasnejšie, a to týmito 
slovami756: „Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi 

                                                           
754 Lk. 22. 19. 1. Kor. 11. 24. sq. 
755 1. Kor. 10. 20, 21. 
756 Mal. 1. 11. 
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národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu 
čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov“. 
Okrem toho bola táto obeta predznačená rôznymi druhmi obetí, tak pred ako 
aj po zákone danom Mojžišom. Lebo táto jedna obeta, ktorá je dokonaním 
a dovŕšením všetkých, obsahuje v sebe všetky dobré účinky, ktoré sa v týchto 
obetách naznačovali. V ničom však nevidíme jasnejší obraz eucharistickej 
obety ako v obeti Melchizedechovej, lebo sám náš Spasiteľ pri svojej poslednej 
večeri obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína 
a dosvedčil, že on bol ustanovený za kňaza naveky podľa radu 
Melchizedechovho. 
 

* OTÁZKA LXXIV. 

V omši svätej sa koná tá istá obeta, ktorá bola prinesená na kríži. *  

 Vyznávame a musí sa veriť, že je to jedna a tá istá obeta, ktorá sa v omši 
koná a ktorá bola prinesená na kríži, ako aj to, že to čo sa obetuje, je jedno a to 
isté, totiž náš Kristus Pán, ktorý raz krvavým spôsobom obetoval sám seba  
na oltári kríža. Krvavá a nekrvavá obeta nie sú dve, ale iba jedna obeta, ktorej 
obetovanie sa každý deň obnovuje v omši svätej, ako to ustanovil Pán Ježiš: 
„Toto robte na moju pamiatku“. 
 

* OTÁZKA LXXV. 

Je tiež jeden kňaz oboch obiet. * 

 Ale je jeden a ten istý kňaz Kristus Pán lebo služobníci, ktorí túto obetu 
konajú, keď obetujú jeho telo a krv, nezastupujú svoju ale Kristovu osobu. 
Toto je možné dokázať aj zo slov posväcovania, lebo kňaz nehovorí: „Toto je 
telo Kristovo“, ale „Toto je moje telo“.  Vtedy totiž berie na seba osobu Krista 
Pána a premieňa podstatu chleba a vína na pravú podstatu jeho tela a krvi. 
 

* OTÁZKA LXXVI. 

Omša je nielen obetou chvály, ale aj zľutovania. * 

 Tak, ako sa vyslovil svätý Tridentský koncil757, je potrebné  
bez akýchkoľvek pochybností vyučovať, že najsvätejšia obeta svätej omše nie 
je iba obetou chvály a vďakyvzdávania, ani iba obyčajnou pamiatkou obety 
vykonanej na kríži, ale že je tiež skutočnou zmiernou obetou, ktorou Boh býva 
uzmierený s nami a nám milostivý. Preto, keď túto najsvätejšiu obetu konáme 

                                                           
757 Sess. 22. cap. 2. can. 3. 
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a obetujeme ju s čistým srdcom i horúcou vierou a sme naplnení bolesťou  
nad svojimi neprávosťami, tak nemôže byť pochýb o tom, že „dosahujeme 
milosrdenstvo u Pána a nachádzame milosť a pomoc v pravom čase“758, lebo 
Pán má v tejto obete také zaľúbenie, že nám udeľuje dar milosti a kajúcnosti 
a odpúšťa nám hriechy. Preto je dôležitá táto modlitba Cirkvi759: „Koľkokrát 
sa slávi pamiatka tejto obety, toľkokrát sa koná dielo našej spásy“, lebo 
prostredníctvom tejto nekrvavej obety na nás prúdia najhojnejšie úžitky 
Pánovej krvavej obety. 
 

* OTÁZKA LXXVII. 

Úžitok omšovej obety sa dotýka aj zomrelých. * 

 Potom nech duchovní pastieri vysvetlia, akú moc táto obeta má a to, že 
prospieva nielen obetujúcemu a prijímajúcemu, ale aj všetkým veriacim, ktorí 
buď s nami žijú tu na zemi, alebo už skonali v Pánovi, ale ich hriechy ešte 
neboli úplne odpykané. Pretože podľa najistejšej apoštolskej tradície sa  
za zomrelých obetuje s nie menším úžitkom ako za živých, keď sa obetuje  
za ich hriechy, tresty, zadosťučinenia a akékoľvek iné protivenstvá a ťažkosti 
každého druhu. 
 

* OTÁZKA LXXVIII. 

Žiadna omša slúžená podľa všeobecného Cirkevného poriadku sa nemôže 
nazývať vlastná. * 

 Z toho ľahko pochopíme, že všetky omše, keďže vedú k spoločnému 
prospechu a spáse všetkých veriacich, sa považujú za spoločné pre všetkých. 
 
 

* OTÁZKA LXXIX. 

Aký cieľ majú obrady tejto obety? * 

Obeta omše sa slávi mnohými prevznešenými a velebnými obradmi,  
z ktorých žiaden nesmie byť považovaný za zbytočný alebo prázdny, ale 
všetky smerujú k tomu, aby sa jasnejšie vyjavila velebnosť tejto vznešenej 
obety a aby veriaci sledujúc tieto spasiteľné tajomstvá boli roznietení 
k uvažovaniu o Božích veciach, ktoré sa v tejto obete ukrývajú. Ale o týchto 
obradoch nebudeme podrobnejšie hovoriť jednak preto, že táto záležitosť by 
si zasluhovala obšírnejší výklad, ako to umožňuje táto kniha a jednak preto, že 

                                                           
758 Žid. 4. 16. 
759 Secreta Dom. 9. post Pont. 
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duchovní pastieri majú po ruke mnoho diel a spisov, ktoré na túto tému 
napísali nábožní a vzdelaní muži.  

Toľko teda k vysvetleniu, ktoré sme s pomocou Božou urobili 
o najhlavnejších článkoch učenia týkajúceho sa Sviatosti oltárnej ako sviatosti 
a ako obety. 
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HLAVA V. O sviatosti pokánia. 
 

* OTÁZKA I. 

Kresťanom je potrebné často a dôkladne vštepovať do myslí učenie o pokání. * 

I. Tak ako je každému známa slabosť a krehkosť ľudskej prirodzenosti 
a každý ju môže ľahko pozorovať sám na sebe: podobne nikto nemôže 
ignorovať ani to, ako veľmi je potrebná sviatosť pokánia. Keby sa mala podľa 
veľkosti a závažnosti danej veci merať usilovnosť, s ktorou majú duchovní 
pastieri pristupovať ku každej téme, ktorú vysvetľujú, tak je s istotou možné 
povedať, že na objasnenie tejto sviatosti nebudú nikdy schopní vynaložiť 
toľko úsilia, koľko by bolo potrebné. O tejto sviatosti je potrebné hovoriť 
dôkladnejšie ako o krste, lebo krst sa udeľuje iba raz a nemôže byť opakovaný, 
avšak pokánie je toľkokrát potrebné, koľkokrát upadneme po krste svätom  
do hriechov. 

II. Tridentský koncil760 potvrdil, že pre tých, ktorí po krste zhrešili, je 
sviatosť pokánia ku spáse nie menej potrebná, ako je potrebný krst, pre tých 
ktorí ešte nie sú znovuzrodení. Známy je aj výrok svätého Hieronyma761, 
s ktorým všetci čo písali o svätých veciach úplne súhlasia, že pokánie je 
druhou záchrannou doskou. Lebo ako pri stroskotaní lode býva jediným 
útočiskom zachytenie sa nejakej dosky z rozbitej lode, podobne ten, kto  
po krste stratil nevinnosť a nebude sa držať záchrannej dosky pokánia, tak je 
treba zúfať nad jeho spasením. Toto sa hovorí nielen na povzbudenie 
duchovných pastierov ale aj ostatných veriacich, aby snáď neboli nedbalí v tak 
veľmi potrebnej záležitosti. Pamätajúc predovšetkým na všeobecnú krehkosť, 
musia si so všetkou usilovnosťou priať, aby s Božou pomocou mohli bez pádu 
a poklesku kráčať na ceste Pána. A keď niekedy klesnú, vtedy vzhliadajúc  
na zvrchovanú dobrotivosť Božiu, ktorý ako dobrý pastier obväzuje a lieči 
rany svojich oviec, nech uvážia, že tento spasiteľný liek pokánia nemajú 
odkladať na iný čas. 

 
 
 

  

                                                           
760 Sess. 6. de justif. cap. 14. a sess. 14. de poen. cap. 2. 
761 In Isai. o. 3. 
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* OTÁZKA II. 

Aký rozmanitý je význam slova „pokánie“? *  

Aby sme potom pristúpili k samotnej veci, je potrebné najskôr vysvetliť 
rozličnú moc a význam tohto slova, aby jeho neurčitosťou nebol niekto 
uvedený do bludu. Lebo niektorí chápu pokánie ako „zadosťučinenie“ a iní, tí 
ktorí sú od učenia katolíckej viery najviac vzdialení, domnievajúc sa, že 
pokánie sa netýka minulosti, nechápu pod ním nič iné ako nový život. Je 
potrebné teda vysvetliť, že význam tohto slova je viacnásobný. Slovo 
„pokánie“ (poenitentia) sa predovšetkým používa vo vzťahu k tým, ktorým sa 
niečo nepáči, čo sa im kedysi páčilo, a to bez akéhokoľvek ohľadu na to, či to 
bolo dobré alebo zlé. Tak sa kajajú všetci, ktorých zármutok je podľa sveta 
a nie podľa Boha a také pokánie762 neprináša spásu, ale smrť. Druhý spôsob 
pokánia je, keď ten, kto zo spáchanej neprávosti, v ktorej mal predtým 
zaľúbenie, pocíti bolesť, ale nie kvôli Bohu, ale kvôli sebe samému. Tretí 
spôsob je ten, keď spáchaný hriech nielen s úprimnou bolesťou ducha 
ľutujeme a túto bolesť dávame navonok nejako najavo, ale aj keď tento 
zármutok pociťujeme kvôli Bohu. Všetkým uvedeným spôsobom pokánia  
slovo „pokánie“ prislúcha vo vlastnom zmysle slova. Keď teda v Písme svätom 
čítame763: že „Pán oľutoval“, tak je zrejmé, že sa to hovorí v prenesenom 
zmysle, lebo tento spôsob reči je prispôsobený ľudským zvykom a Písmo sväté 
ho používa, keď oznamuje, že sa Boh rozhodol niečo zmeniť a nám sa zdá, že 
to robí tak ako ľudia, ktorí ľutujúc nejakú vec, sa ju snažia všemožne zmeniť. 
V tomto zmysle sa teda píše: „Pán oľutoval, že stvoril človeka“ a na inom 
mieste764: „Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa“.  
 

* OTÁZKA III. 

Aký je rozdiel medzi rozličnými významami slova pokánie? * 

 Ale medzi týmito významami pokánia je možné pozorovať veľký rozdiel. 
Prvý význam je potrebné považovať za chybu, druhý predstavuje akési 
pohnutie vzbúreného a znepokojeného ducha a o treťom hovoríme, že 
prislúcha k cnosti a že je sviatosťou. Na tomto mieste sa pokánie chápe  
v tomto poslednom zmysle. Najskôr teda budeme hovoriť o pokání ako  
o súčasti cnosti nielen preto, že je povinnosťou duchovných pastierov viesť 
veriacich k praktizovaniu každej cnosti, ale aj preto, že činy vychádzajúce  

                                                           
762 2. Kor. 7. 10. 
763 Gen. 6. 6. 
764 1 Sam. 15. 11. 
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z pokánia ako cnosti, predstavujú podstatu pokánia. Keď niekto dobre 
nepochopil, čo je cnosť pokánia, ten nemôže ani poznať moc sviatosti. 
 

* OTÁZKA IV. 

Čo je vnútorné pokánie? * 

 Preto je treba veriacich predovšetkým napomenúť a povzbudiť, aby sa 
všemožne starali o vnútorné pokánie ducha, ktoré nazývame cnosťou  
a bez ktorého by to, čo sa koná navonok, prospelo len veľmi málo. Vnútorným 
pokáním je to, keď sa z celej duše obrátime k Bohu, budeme mať v nenávisti 
spáchané neprávosti a odvrátime sa od nich a spolu s vôľou i pevným 
predsavzatím zmeniť zlý spôsob života a polepšiť si zvrátené mravy, budeme 
mať nádej, že skrze Božie milosrdenstvo dosiahneme odpustenie. Z toho 
potom, ako neoddeliteľný spoločník sprevádzajúci ošklivosť nad hriechmi, 
vyplýva zármutok a bolesť, ktorá je akýmsi pobúrením a pohnutím duše 
a mnohí ju nazývajú aj vášňou. Preto mnohí Otcovia definujú pokánie ako 
bolesť duše. 
 

* OTÁZKA V. 

Viera nie je časťou pokánia. * 

 Avšak u toho, kto má ľútosť, musí pokániu predchádzať viera, lebo nikto 
sa nemôže obrátiť k Bohu, keď nemá vieru. Z toho vyplýva, že viera nijako 
nemôže byť súčasťou pokánia. 
 

* OTÁZKA VI. 

Vnútornú kajúcnosť ducha je treba považovať za cnosť. * 

 To že toto vnútorné pokánie, ako sme uviedli, patrí medzi cnosti, 
to jasne dosvedčujú mnohé príkazy, ktoré sa k pokániu vzťahujú; lebo zákon 
prikazuje len také činnosti, ktoré sa vykonávajú s cnosťou. Okrem toho nikto 
nemôže poprieť, že je cnosťou cítiť ľútosť vtedy, takým spôsobom a v takom 
rozsahu, ako je potrebné. Pokánie je vtedy cnosťou, keď je spojené s ľútosťou. 
Často sa totiž stáva, že ľudia majú nad spáchanými hriechmi menšiu bolesť, 
ako by sa patrilo alebo, ako hovorí Šalamún765, niektorí sa dokonca radujú keď 
konajú zlé skutky. Naproti tomu sa iní tak poddávajú trúchlivosti 
a malomyseľnosti, že úplne zúfajú a pochybujú o svojej spáse. Za takého je 

                                                           
765 Prísl. 2. 14. 
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možné považovať Kaina, ktorý zvolal766: „Môj zločin je väčší, než aby mi bol 
odpustený“. Takým bol určite aj Judáš767, ktorý „ľútosťou pohnutý“ sa 
obesením pripravil o život i o dušu. 

Cnosť pokánia nám pomáha k zachovaniu pravej ľútosti.  

 

* OTÁZKA VII. 

Akým by mal byť skutočný kajúcnik? * 

To, či niekto skutočne hriechy ľutuje, je možné spoznať aj z cieľov, ktoré 
si sám stanovuje. Prvým cieľom je, aby zničil hriech a zo svojej duše zotrel 
každú jeho vinu a škvrnu. Druhým je, aby za spáchané neprávosti vykonal 
Bohu zadosťučinenie a toto, ako je zrejmé, prináleží k spravodlivosti. Lebo 
hoci medzi Bohom a človekom nemôže existovať žiadny vlastný vzťah 
spravodlivosti, pretože sú od seba tak veľmi vzdialení, napriek tomu tu nejaký 
druh spravodlivosti je aký býva napr. medzi otcom a synom alebo medzi 
pánom a jeho služobníkmi. Tretím je, aby sa človek znovu dostal pod milosť 
Božiu, keď pre ohavnosť hriechu upadol do nemilosti a hnevu.   

A toto všetko dostatočne dokazuje, že pokánie patrí medzi cnosti. 

 
* OTÁZKA VIII. 

Akými krokmi sa postupuje k Božskej cnosti pokánia? * 

 Takisto je treba vysvetliť, akými krokmi sa vystupuje k tejto Božskej 
cnosti. Najskôr nás predchádza Božie milosrdenstvo a obráti naše srdcia  
k Bohu. O to prosil prorok slovami768: „Obráť nás, Pane, k sebe a obrátení 
budeme“. Potom, súc osvietení týmto svetlom, ponáhľame sa k Bohu skrze 
vieru. Lebo ako svedčí Apoštol769: „Kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že 
odmeňuje tých, čo ho hľadajú“. Potom nasleduje bázeň pred Bohom a myseľ 
sa  uvažovaním o trpkosti trestov odvracia od hriechov. Zdá sa, že k tomuto sa 
vzťahujú slová proroka Izaiáša770: „Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, 
zvíja sa a volá v bolestiach, takými sme my“. K tomu potom pristupuje nádej 
na dosiahnutie milosrdenstva Božieho, ktorou keď sme pozdvihnutí, tak si 
dávame za cieľ polepšiť svoj život a mravy. Nakoniec sa naše srdcia roznecujú 

                                                           
766 Gen. 4. 13. 
767 Mt. 27. 3. 
768 Náreky 5. 21. 
769 Žid. 11. 6. 
770 Iza. 26. 17. 
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láskou, z ktorej vyplýva ona synovská bázeň, hodná dobrých a šľachetných 
detí a takto hroziac sa iba toho jediného, aby sme v žiadnej veci neurazili 
velebnosť Božiu, úplne odvrhujeme akúkoľvek náklonnosť ku hriechu.  
Po týchto akoby stupňoch sa prichádza k prevzácnej cnosti pokánia.  
 

* OTÁZKA IX. 

Aký je hlavný  prospech z cnosti pokánia? * 

 Túto cnosť sa zaiste patrí pokladať za Božskú i nebeskú, k nej Písmo 
sväté sľubuje aj kráľovstvo nebeské. Lebo svätý Matúš píše771: „Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ a prorok Ezechiel772: „Ak však hriešnik 
bude konať pokánie za všetky hriechy, ktoré popáchal, zachová všetky moje 
príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie“ 
a na inom mieste773: „Nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa 
bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil“.  Je úplne zrejmé, že tieto slová treba 
chápať tak, že sa vzťahujú na život večný a blažený. 
 

* OTÁZKA X. 

Ako máme zmýšľať o vonkajšom pokání a prečo ho Kristus ráčil zahrnúť  
do počtu sviatostí? * 

I. O vonkajšom pokání je treba vyučovať, že v ňom spočíva povaha 
sviatosti a že sa v ňom nachádzajú niektoré vonkajšie veci prístupné zmyslom, 
ktoré označujú to, čo sa deje vo vnútri duše. Predovšetkým je veriacim treba 
vysvetliť, prečo Kristus ráčil zahrnúť pokánie do počtu sviatostí. Dôvodom 
k tomu zaiste bolo to, aby sme nepochybovali o odpustení hriechov, čo nám 
Hospodin prisľúbil keď hovorí774: „Ak však hriešnik bude konať pokánie  
za všetky hriechy, určite bude žiť“. Ľudská myseľ by zaiste musela zotrvávať 
vo veľkej neistote týkajúcej sa svojho pokánia, keby mala dôverovať iba 
svojmu vlastnému úsudku o tom, čo človek sám koná. Aby nám teda Pán 
pomohol v týchto našich obavách, ustanovil sviatosť pokánia, v ktorej by sme 
nadobudli istotu, že rozhrešením kňaza sú nám hriechy odpustené a tiež aby 
sa pomocou  viery v silu tejto sviatosti upokojilo naše svedomie. 

II. Slová kňaza, ktorý nás riadne rozhrešuje, je treba prijímať v tom istom 
zmysle ako slová Krista Pána, ktorý povedal ochrnutému775: „Dúfaj, synu, 

                                                           
771 Mt. 4. 17. 
772 Ezech. 18. 21. 
773 Ezech. 33. 11. 
774 Ezech. 18. 21. 
775 Mt. 9. 2. 
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odpúšťajú sa ti hriechy“. Okrem toho, keďže nikto nemôže dosiahnuť spásu 
iba skrze Krista a milosti jeho utrpenia, bolo vhodné a pre nás veľmi užitočné, 
že bola ustanovená taká sviatosť, ktorej mocou a pôsobením by krv Kristova 
vyliata na nás, zmývala z nás hriechy spáchané po krste a aby sme vyznávali, 
že za svoje ospravedlnenie vďačíme a dlhujeme jedine dobrodeniu nášho 
Spasiteľa.  

 

* OTÁZKA XI. 

Do akej miery je pokánie pravou sviatosťou Nového Zákona? *  

 To, že pokánie je sviatosťou, je možné ľahko dokázať takto: tak ako je 
krst sviatosťou, lebo zahladzuje všetky hriechy, obzvlášť hriech dedičný, 
z toho istého dôvodu prináleží právom označiť za pravú sviatosť aj pokánie, 
ktoré odníma všetky hriechy spáchané vôľou alebo skutkom. Navyše - a to je 
hlavný dôvod - keďže to, čo kňaz aj kajúcnik navonok konajú, označuje 
vnútorné účinky odohrávajúce sa v duši, kto by potom popieral, že pokánie je 
pravou a vlastnou sviatosťou? Veď sviatosť je znakom svätej veci a hriešnik, 
keď činí pokánie, skutkami a slovami zreteľne vyjadruje to, že odvrátil svoju 
dušu od ohavnosti hriechu. Preto v tom, čo kňaz koná a vyslovuje, ľahko 
spoznávame Božie milosrdenstvo, ktoré tieto hriechy odpúšťa. Nakoniec to 
jasne naznačujú slová Spasiteľa776: „Tebe dám kľúče od nebeského 
kráľovstva: a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“. A rozhrešenie 
vynesené slovami kňaza znamená odpustenie hriechov, ktoré skutočne 
spôsobuje v duši.  
 

* OTÁZKA XII. 

Sviatosť pokánia môže byť viackrát prijímaná. * 

 Veriaci nech sú tiež poučení o tom, že pokánie nielenže patrí do počtu 
sviatostí, ale že patrí medzi tie, ktoré sa môžu opakovať. Lebo Petrovi 
pýtajúcemu sa či by sa hriechy mali odpustiť sedemkrát, Pán odpovedal777: 
„Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“. Preto, keď je treba hovoriť 
s ľuďmi, ktorí viditeľne nemajú dôveru vo zvrchovanú Božiu dobrotivosť 
a zľutovanie, je nevyhnutné posilniť ich myseľ a pozdvihnúť ich dôveru 
v milosť Božiu. To je možné jednoducho dosiahnuť vysvetlením tohto a iných 
miest, Písmo sväté ich poskytuje dostatok. A podobné argumenty je možné 

                                                           
776 Mt. 16. 19. 
777 Mt. 18. 22. 
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nájsť v spisoch svätého Jána Zlatoústeho o padlých i v knihách svätého 
Ambróza o pokání.  
 

* OTÁZKA XIII. 

Aká je matéria pokánia ? * 

I. Keďže veriacemu ľudu by malo byť jasné aj to, aká je matéria tejto 
sviatosti, tak je potrebné vyučovať, ako to uviedol Tridentský koncil778, že táto 
sviatosť sa od iných líši najviac v tom, že u iných sviatostí je matériou nejaká 
vec buď prirodzená alebo umelá, avšak pri sviatosti pokánia sú matériou 
úkony (actus) kajúceho človeka, totiž skrúšenosť, spoveď a zadosťučinenie. 
A pokiaľ z Božieho ustanovenia, sú tieto úkony kvôli celistvosti sviatosti a aj 
pre úplné a dokonalé odpustenie hriechu na strane kajúcnika potrebné, 
nazývajú sa časťami pokánia. Svätý koncil tieto úkony nazval kvázi-matériou 
nie preto, že by snáď v sebe nemali povahu pravej matérie, ale preto že 
nemajú taký charakter matérie, ktorú by bolo možné používať navonok ako 
vodu pri krste a krizmu pri birmovaní. 

II. Keď potom niektorí tvrdia, že touto matériou sú samotné hriechy, tak 
po starostlivom preskúmaní zisťujeme, že sa tým nič celkom odlišného 
nehovorí. Lebo ako hovoríme, že matériou ohňa je drevo, ktoré je spaľované 
mocou ohňa, tak aj hriechy, ktoré sú zahladzované pokáním, sa tiež môžu 
nazývať matériou tejto sviatosti. 

 
* OTÁZKA XIV. 

Aká je forma sviatosti pokánia? * 

 Taktiež by sa nemalo zanedbávať vysvetľovanie formy sviatosti pokánia, 
lebo poznanie tejto veci roznecuje mysle veriacich, aby milosť tejto sviatosti 
prijímali s najväčšou nábožnosťou. Formu sviatosti: „Ja ťa rozhrešujem“ je 
možné spoznať nielen zo slov Pána779: „Čo rozviažete na zemi, bude 
rozviazané v nebi“, ale aj z učenia Krista Pána, ktoré sme prijali z apoštolskej 
tradície. Keďže sviatosti znamenajú to, čo spôsobujú, tak slová „Ja ťa 
rozhrešujem“, skutočne znamenajú, že udelením tejto sviatosti sa odpúšťajú 
hriechy a že toto je pravá forma tejto sviatosti. Lebo hriechy sú ako reťaze, 
ktorými sú duše zviazané a od ktorých bývajú oslobodené sviatosťou pokánia. 
Tieto slová prednáša kňaz s nie menšou pravdivosťou aj nad takým človekom, 
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ktorý silou najvrúcnejšej skrúšenosti sprevádzajúcou túžbu vyspovedať sa, už 
dosiahol od Boha odpustenie hriechov. 

 
* OTÁZKA XV. 

Aký je úžitok iných sviatostných modlitieb, ktoré sa k forme sviatosti 
pridávajú? * 

 Pripájajú sa ešte iné modlitby, nie síce preto, že by nevyhnutne patrili 
k forme sviatosti, ale preto aby sa odstránilo to, čo by vinou človeka, ktorému 
sa sviatosť udeľuje, mohlo byť na prekážku moci a pôsobeniu tejto sviatosti.  

 
* OTÁZKA XVI. 

Ako sa líši moc Kristových kňazov od moci starozákonných kňazov? * 

 Hriešnici by mali Bohu vzdávať neskonalú vďaku za to, že kňazom Cirkvi 
udelil takú veľkú moc. Lebo ak kedysi kňazi v Starom Zákone svojím 
svedectvom iba oznamovali, že niekto sa očistil od malomocenstva780, tak 
sluhovia Boží nemajú len moc, aby niekoho vyhlásili za očisteného  
od hriechov, ale oni skutočne od hriechov rozhrešujú, no spôsobuje to sám 
Boh ako pôvodca i darca milosti a spravodlivosti. 

 
* OTÁZKA XVII. 

Ako by si mali kajúcnici pripraviť myseľ a akými obradmi by sa mali riadiť? * 

 Veriaci majú starostlivo zachovávať obrady, ktoré sa pri tejto sviatosti 
vykonávajú. V duši im tak viac utkvie to, čo touto sviatosťou dosiahli: že sú ako 
služobníci prijatí do milosti najdobrotivejšieho Pána, alebo skôr že sú ako 
synovia prijatí najlepším otcom. Zároveň aj ľahšie pochopia to, čo majú robiť 
tí, ktorí chcú (a chcieť sú povinní všetci) preukázať svoju vďačnosť a ako majú 
na to pamätať a byť vďačnými za tak veľké dobrodenie. Lebo ten, kto hriechy 
ľutuje, ten s pokornou mysľou padá k nohám kňaza, aby s takýmto poníženým 
správaním mohol ľahko spoznať, že musí vykoreniť pýchu, z ktorej 
pochádzajú všetky neprávosti, ktoré oplakáva. V kňazovi, ktorý nad ním sedí 
ako riadny sudca, si má ctiť osobu a moc Krista Pána lebo, tak ako  
pri ostatných, tak aj pri udeľovaní sviatosti pokánia, kňaz zastáva úrad 
Kristov. Potom kajúcnik vymenuje svoje hriechy tak, aby tým dal najavo, že si 

                                                           
780 Lev. 13. 9. 
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zasluhuje najväčší a najprísnejší trest a úprimne prosí o odpustenie hriechov. 
Tento starodávny zvyk dokazujú aj spoľahlivé svedectvá svätého Dionýza781. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Aké hlavné úžitky získavajú ľudia zo sviatosti pokánia? *   

 Zaiste veriacim nič neprospeje viac a nič im nedodá väčšiu ochotu 
k prijatiu tejto sviatosti, ako keď duchovní pastieri budú častejšie vysvetľovať 
to, aký veľký úžitok dosahujeme z pokánia. Veriaci sa presvedčia o tom, že 
o pokání sa môže povedať, že jeho korene sú síce trpké ale jeho ovocie je 
preveľmi sladké. Celá moc pokánia spočíva v tom, že nás privádza naspäť  
do milosti Božej a spojuje nás s ňou najlepším priateľstvom. A po tomto 
zmierení s Bohom u nábožných ľudí, ktorí túto sviatosť prijímajú sväto 
a nábožne, často nastáva zvrchovaný mier a pokoj svedomia spolu s najväčšou 
útechou ducha. Niet tak ťažkého a bezbožného zločinu, ktorý by nemohol byť 
sviatosťou pokánia zahladený, a to nie raz ale znovu a znovu. Hospodin skrze 
proroka o tom hovorí782: „Ak však hriešnik bude konať pokánie za všetky 
svoje hriechy, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať 
podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré 
popáchal, si nespomeniem“. A svätý Ján píše783: „Ale ak vyznávame svoje 
hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám naše hriechy“ a o kúsok ďalej 
hovorí784: „U Otca máme zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je 
zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého 
sveta“. 

 

* OTÁZKA XIX. 

V akom zmysle sa hovorí, že niektoré hriechy sa nemôžu odpúšťať? * 

 Keď potom v Písme svätom čítame, že niektorí ľudia nedosiahli 
zmilovanie u Boha, hoci o to veľmi prosili a žiadali, zisťujeme, že sa to stalo 
preto, lebo svoje hriechy skutočne a zo srdca neoželeli. Preto keď sa v Písme 
svätom alebo u svätých Otcov stretávame s takými výrokmi, v ktorých sa 
tvrdí, že niektoré hriechy nie je možné odpustiť, tak tieto miesta treba 
vysvetľovať tak, aby sme porozumeli, že dosiahnutie odpustenia týchto 
hriechov je veľmi zložité. Lebo tak ako sa o niektorej chorobe hovorí, že je 
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nevyliečiteľná preto, lebo chorý je v takom stave, že sila uzdravujúceho lieku 
na neho nemôže pôsobiť, tak podobne existuje istý druh hriechov, ktoré sa 
neodpúšťajú ani neprepáčia, pretože taký človek odmieta milosť Božiu ako 
vlastný prostriedok spásy. V tomto zmysle svätý Augustín povedal785: „Keď 
niekto, kto skrze milosť Kristovu má poznanie Boha, vzdoruje proti bratskej 
láske a roznecuje sa plameňom závisti proti samotnej milosti Božej, tak vina 
tohto hriechu je tak veľká, že sa nemôže tak hlboko pokoriť, aby prosil 
o odpustenie, hoci by aj bol zlým svedomím prinútený hriech spoznať 
a vyznať“.   

 
OTÁZKA XX. 

Nikto nemôže bez pokánia dosiahnuť odpustenie hriechov. * 

 Ale aby sme sa vrátili k pokániu, tak jeho moc zahladzovať hriechy je tak 
zvláštna, že bez pokánia nie je nijako možné dosiahnuť, alebo čo i len dúfať 
v  odpustenie hriechov. Lebo je napísané786: „Ale ak nebudete robiť pokánie, 
všetci podobne zahyniete“. Hoci Pán toto hovorí o ťažkých a smrteľných 
hriechoch napriek tomu aj ľahšie hriechy, ktoré sa nazývajú všedné, si 
vyžadujú istý spôsob pokánia. Lebo svätý Augustín hovorí787: „Keď sa 
každodenne v Cirkvi koná nejaké pokánie za všedné hriechy, potom by toto 
bolo určite márne, keby sa všedné hriechy mohli odpúšťať bez pokánia“. 

 

* OTÁZKA XXI. 

Koľko je podstatných častí pokánia? * 

 Keďže o veciach, ktoré sa týkajú toho, čo sa má konať, nestačí hovoriť 
iba všeobecným spôsobom, duchovní pastieri by sa preto mali snažiť 
postupne vysvetliť všetko to, na základe čoho by veriaci mohli pochopiť aká 
je pravá a spasiteľná forma pokánia. Zvláštnosťou tejto sviatosti je, že okrem 
matérie a formy, ktoré sú pre všetky sviatosti spoločné, obsahuje tiež časti, 
ako už bolo vysvetlené, ktoré činia pokánie tak povediac celým a úplným, totiž 
ľútosť, spoveď a zadosťučinenie. O týchto svätý Chryzostom píše788: „Pokánie 
núti hriešneho človeka všetko ochotne podstúpiť; v jeho srdci je ľútosť, 
v ústach spoveď, v konaní samá pokora a výdatné zadosťučinenie“. O týchto 
častiach sa hovorí, že sú potrebné k tomu, aby sa niečo stalo celým a úplným: 

                                                           
785 Serm. Dom. in monte I. 22. 
786 Lk. 13. 3. 
787 Sermo 351. cap. 3. ep. 265. 
788 Serm. 1. de poen. 
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lebo tak ako sa ľudské telo skladá z mnohých údov, z rúk, nôh, očí a iných častí, 
z ktorých keď niektoré chýbajú, právom je telo nedokonalým a dokonalým je 
len vtedy, keď žiaden z týchto údov nechýba. Podobne sa tým istým spôsobom 
aj pokánie skladá z týchto troch častí. Síce, čo sa týka samotnej podstaty, 
postačuje ľútosť a spoveď, ktorými sa človek stáva spravodlivým, avšak keby 
sa k tomu nepripojila aj tretia časť – zadosťučinenie, niečo by mu nevyhnutne 
k dokonalosti chýbalo. Preto sú tieto časti tak dohromady prepojené, že ľútosť 
už obsahuje v sebe úmysel a predsavzatie spovedať sa a vykonať 
zadosťučinenie; spoveď potom predpokladá ľútosť i vôľu zadosťučiniť 
a obidve potom predchádzajú zadosťučineniu.  

 

* OTÁZKA XXII. 

Odkiaľ sa vzali tieto tri časti pokánia? * 

 Ako dôvod pre tieto tri časti môžeme uviesť, že hriechy proti Bohu sa 
páchajú myšlienkami, slovami a skutkami. Je teda primerané aby, keď sa 
podrobujeme súdu Cirkvi, sme sa snažili upokojiť Boží hnev a získať od neho 
odpustenie za naše hriechy a to prostredníctvom toho istého, čím sme 
najsvätejšiu velebnosť Božiu urážali. Je možné uviesť aj iný dôvod. Pokánie je 
totiž náhradou za hriechy, vychádzajúce z vôle toho, kto sa previnil a je 
ustanovené z vôle Boha, voči ktorému je hriech páchaný. Od kajúcnika sa 
očakáva aj vôľa učiniť náhradu za spáchané hriechy a na tejto vôli sa 
v najväčšej miere zakladá ľútosť. Taktiež sa musí podrobiť súdu kňaza, ktorý 
koná v zastúpení Boha, aby mu na základe veľkosti hriechov mohol uložiť 
pokutu. Z uvedeného je možné ľahko odvodiť dôvod i potrebu spovede  
a zadosťučinenia. 

* OTÁZKA XXIII. 

Čo je v tejto veci vlastne ľútosť? * 

 I. Keďže veriacim je potrebné objasniť povahu a moc týchto jednotlivých 
častí, nech sa začne ľútosťou. Ľútosť nech je dôkladne vysvetľovaná, lebo 
v žiadnej dobe a chvíli, a to ani keď nám na myseľ prichádzajú minulé hriechy, 
ani keď sme nejaký hriech spáchali, nesmie byť duša od ľútosti vyprázdnená.  

 II. Na Tridentskom koncile ju svätí Otcovia zadefinovali takto789: „Ľútosť 
alebo skrúšenosť je bolesť duše a ošklivosť nad spáchaným hriechom 
s predsavzatím viac nehrešiť“.  A ďalej o forme ľútosti sa tam hovorí: „A až 
potom, keď sa ľútosť spojí s dôverou v milosrdenstvo Božie a s úmyslom 
                                                           
789 Sess. 14. de poen. cap 4. 
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vykonať všetko ostatné, čo je potrebné k riadnemu prijatiu tejto sviatosti, 
pripravuje na odpustenie hriechu“.  

 III. Z tejto definície teda veriaci spoznajú, že moc ľútosti sa nezakladá iba 
na tom, aby dotyčný prestal hrešiť alebo aby mal predsavzatie začať nový 
spôsob života alebo ho už začal žiť, ale predovšetkým na tom, že si musí 
vzbudiť nenávisť a ošklivosť nad životom tráveným v hriechu. Toto veľmi 
jasne dosvedčujú zvolania svätých Otcov, ktoré často čítame v Písme svätom: 
„Ustávam vo vzdychaní svojom“ volá Dávid790, „Zmývam každej noci svoju 
posteľ“ a „Vypočul Pán hlas môjho plaču“. A iný Prorok hovorí791: „Velebiť ťa 
budem po všetky svoje roky v trpkosti svojej duše“. Tieto a iné druhy 
vzdychov boli určite vyvolané veľkým odporom k minulému životu 
a ošklivosťou ku hriechom.  

 

* OTÁZKA XXIV. 

Prečo konciloví Otcovia nazývali ľútosť bolesťou? * 

 Veriacim je potrebné pripomenúť, že hoci ľútosť je bolesťou, nemali by 
sa domnievať, že táto bolesť sa vníma telesnými zmyslami, lebo ľútosť je 
činom vôle. A svätý Augustín svedčí792, že bolesť býva spoločnicou pokánia, 
ale že pokáním nie je. Otcovia nazvali nenávisť k hriechu a jeho ošklivosť 
bolesťou preto, že v Písme svätom sa to takto používa. Dávid totiž hovorí793: 
„Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ?“  A tiež aj 
preto, že bolesť vzniká z ľútosti v tej horšej stránke ducha, kde sa nachádza 
sila žiadostivosti. Preto bola ľútosť primerane označená ako bolesť, lebo 
bolesť spôsobuje. Kajúcnici, aby túto bolesť dali najavo, mali vo zvyku meniť 
si aj odev. Náš Pán u svätého Matúša o tomto hovorí794: „Beda ti, Korozain! 
Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali 
u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole“.  

 
* OTÁZKA XXV. 

Prečo teológovia nazývajú ošklivosť voči hriechu skrúšenosťou? * 

 Ošklivosti voči hriechu, o ktorej tu hovoríme, bolo primerane dané aj 
meno skrúšenosť (contritio), aby sa tým naznačila sila bolesti. Lebo čo sa 
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tohto označenia týka, bolo prevzaté z podobnosti k materiálnym veciam, ktoré 
sa dajú rozdrtiť kameňom alebo nejakým tvrdším predmetom a tiež aby sa 
tým naznačilo, že naše pýchou zatvrdnuté srdcia, bývajú mocou pokánia 
zlomené a rozdrtené. Preto tiež žiadna iná pociťovaná bolesť, či už pri úmrtí 
rodičov alebo detí alebo pri akomkoľvek inom nešťastí, sa týmto slovom 
neoznačuje, ale je pomenovaním iba tej zvláštnej bolesti, ktorá v nás povstáva 
pri strate Božej milosti a našej nevinnosti.  

 

* OTÁZKA XXVI. 

Akými inými názvami sa táto ošklivosť nad hriechom nazýva? * 

I. Tento stav sa ale nazýva ešte aj inými názvami. Nazýva sa aj 
skrúšenosťou srdca, pretože Písmo sväté často používa slovo srdce namiesto 
vôle. Lebo ako zo srdca vychádza popud ku všetkým telesným pohybom, 
podobne aj vôľa riadi a vedie všetky ostatné duševné sily. 

II. Svätí Otcovia to tiež nazývajú prebodnutím srdca a keď písali 
o ľútosti, tak svoje diela radšej nazývali o prebodnutí srdca (de compunctione 
cordis). Lebo ako sa vred prepichuje železom, aby sa umožnil únik 
uzatvoreného hnisu, tak podobne ľútosťou sa srdce, akoby prepichnuté 
nejakou kopijou, narezáva, aby mohlo zo seba vyvrhnúť smrtonosný jed 
hriechu. Z tohto dôvodu sa u proroka Joela nazýva aj „roztrhnutím srdca“ 
(scissio cordis), keď hovorí795: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, 
pôstom i plačom a nárekom a roztrhnite si srdcia“. 

 

* OTÁZKA XXVII. 

Prečo bolesť nad hriechmi, uzatvorená v ľútosti, musí byť veľmi veľká  
a prudká? * 

I. To že bolesť, ktorú si je treba nad spáchanými hriechmi vzbudiť, má 
byť najväčšia a najťažšia, tak že žiadnu väčšiu si ani nie je možné predstaviť, 
to je možné jednoducho dokázať nasledujúcimi dôvodmi: lebo keď dokonalá 
ľútosť je skutkom lásky, ktorá vychádza zo synovskej bázne, potom je zrejmé, 
že miera lásky a ľútosti musí byť tá istá. A keďže láska, ktorou milujeme Boha, 
je láskou najdokonalejšou, z toho vyplýva, že ľútosť musí byť sprevádzaná 
najsilnejšou bolesťou ducha. Lebo ako máme Boha nadovšetko milovať, tak aj 
to čo nás od Boha vzďaľuje, musíme čo najviac nenávidieť. Je vhodné si 
všimnúť, že veľkosť lásky a ľútosti sa takýmto spôsobom naznačuje aj v Písme 
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svätom. O láske sa hovorí796: „Milovať budeš Pána Boha svojho z celého srdca 
svojho“. A opäť čo sa týka ľútosti, Pán skrze Proroka volá797: „Obráťte sa  
ku mne celým svojím srdcom“. 

II. Okrem toho, tak ako je Boh najväčším dobrom zo všetkého, čo máme 
milovať, podobne je aj hriech najväčším zlom zo všetkých vecí, ktoré majú mať 
ľudia v nenávisti. Z toho vyplýva, že z tých istých dôvodov, na základe ktorých 
vyznávame, že Boh je hodným najväčšej lásky, musíme mať v najväčšej 
nenávisti a ošklivosti hriech. To, že lásku k Bohu je potrebné stavať nad všetky 
veci, tak že ani kvôli zachovaniu života nie je dovolené zhrešiť, to nás jasne 
učia slová Pána798: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma 
hoden“  a inde799: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho“. Ale je treba 
uvážiť aj to, že ako podľa svedectva svätého Bernarda sa láske k Bohu žiadna 
hranica a žiadna miera nepredpisuje (lebo ako hovorí: miera milovania Boha, 
je milovať bez miery800), podobne sa aj ošklivosť nad hriechom neohraničuje 
žiadnou hranicou. 

III. Ďalej, ľútosť má byť nielen najväčšia, ale aj najsilnejšia a tak 
dokonalá, aby vylúčila akúkoľvek vlažnosť a váhavosť. Lebo je napísané801: 
„Keď budeš hľadať Pána, svojho Boha, nájdeš ho, keď ho budeš hľadať  
z celého srdca a z celej duše“ a u proroka Jeremiáša Pán hovorí802: „Budete ma 
hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom“. 

 

* OTÁZKA XXVIII. 

Ľútosť neprestáva byť pravou, aj keby pri tom nebola vzbudená citeľná bolesť 
nad hriechmi. * 

I. Avšak aj keby sme nemohli dosiahnuť to, aby naša ľútosť bola 
dokonalá, predsa však môže byť pravá a účinná. Často sa stáva, že veci 
podriadené zmyslom nás dojímajú viac ako duchovné. Preto mnohí majú často 
väčší pocit bolesti z úmrtia detí než z neresti hriechu. 

II. Naša ľútosť však môže byť pravdivá a účinná aj keď ju nesprevádzajú 
slzy. Pri pokání sú však slzy veľmi žiaduce a prospešné. Prekrásnou 
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výpoveďou o tejto veci sú slová svätého Augustína803: „Niet v tebe kresťanskej 
lásky, keď plačeš nad telom, z ktorého vyšla duša, ale nad dušou od ktorej 
ustúpil Boh, neplačeš“. Na to poukazujú aj vyššie uvedené slová nášho 
Spasiteľa804: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone 
boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom 
rúchu a popole“. Ostatne na dokázanie tejto veci môžu postačiť prekrásne 
príklady Ninivčanov, Dávida, ženy hriešnice, kniežaťa apoštolov, ktorí všetci 
prehojnými slzami, vzývajúc Božie milosrdenstvo, dosiahli odpustenie 
hriechov. 

* OTÁZKA XXIX. 

Nad ťažkými hriechmi je potrebné nad každým jednotlivo si s ľútosťou 
vzbudiť aj ošklivosť ku hriechu. * 

 Je veľmi potrebné napomínať a pobádať veriacich k tomu, aby za každý 
jednotlivý smrteľný hriech sa snažili vzbudiť si zvláštny bôľ ľútosti. Lebo 
takúto ľútosť spomína Ezechiáš, keď hovorí805: „Velebiť ťa budem po všetky 
svoje roky pre trpkosť svojej duše“. A zaiste pripomínať si „po všetky svoje 
roky“ znamená skúmať naše hriechy jeden po druhom, aby sme ich úprimne 
ľutovali. U Ezechiela tiež 806 čítame: „Ak bude hriešnik činiť pokánie za všetky 
svoje hriechy, určite bude žiť“. V tomto duchu tiež hovorí svätý Augustín807: 
„Nech hriešnik uváži povahu svojej neprávosti s ohľadom na miesto, čas, 
okolnosti a osobu“. 
 

* OTÁZKA XXX. 

Niekedy postačí všeobecne oľutovať hriechy. * 

 Avšak v tejto záležitosti nesmú veriaci strácať dôveru v Božiu 
dobrotivosť a zľutovanie, lebo Boh ktorý si najviac žiada našu spásu, nám 
udelenie odpustenia neodkladá, ale hriešnika prijíma s otcovskou láskou,  
akonáhle sa tento spamätal, obrátil sa k Pánovi a  má pritom všeobecnú ľútosť 
nad všetkými svojimi hriechmi, na ktoré si potom inokedy, keď to bude 
možné, v mysli jednotlivo spomenie a oľutuje ich. Boh nám zaiste prikazuje 
takto dúfať, keď skrze Proroka hovorí808: „Bezbožný sa však nezrúti pre svoju 
bezbožnosť v deň, keď sa odvráti od svojej bezbožnosti.“  

                                                           
803 Sermo 65. 6. 
804 Mt. 11. 21. 
805 Iz 38. 15 
806 Ez 18, 21 
807 de poen. 14. 
808 Ezech. 33. 12. 
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* OTÁZKA XXXI. 

Čo je predovšetkým k pravej ľútosti potrebné? * 

 Z toho teda bude možné pochopiť, čo je najviac potrebné k pravej ľútosti 
a o tom treba veriaci ľud náležite poučiť, aby každý vedel, akým spôsobom 
môže nadobudnúť ľútosť a aby mal meradlo, ktorým by zistil, ako ďaleko je 
od dokonalosti tejto cnosti. Predovšetkým je potrebné nad všetkými 
spáchanými hriechmi cítiť ošklivosť a bolesť, aby sme nemali len predstierané 
a nepravé pokánie, keď ľutujeme len niektoré z nich, a tým by sme nemali 
spasiteľné pokánie, lebo svätý apoštol Jakub hovorí809: „Kto by totiž zachoval 
celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti 
všetkým“. Po druhé je potrebné, aby samotná ľútosť v sebe obsahovala vôľu 
vyspovedať sa a vykonať zadosťučinenie, o čom budeme hovoriť neskôr  
na inom mieste. Po tretie je potrebné, aby kajúcnik učinil určité a pevné 
predsavzatie polepšiť si svoj život. Toto nás učí prorok Ezechiel jasnými 
slovami810: „Ak by však hriešnik činil pokánie za všetky svoje hriechy, ktoré 
popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva  
a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie; na jeho hriechy, ktoré popáchal, si 
nespomeniem“ a o niečo ďalej hovorí: „Keď sa hriešnik odvráti od svojej 
neprávosti, ktorú páchal, a koná podľa spravodlivosti a práva, ten si zachráni 
dušu pre život“; a po nemnohých slovách opäť hovorí: „Obráťte sa a čiňte 
pokánie za všetky svoje hriechy a zločin vám nebude na záhubu; odvrhnite  
od seba všetky svoje prestúpenia, ktorých ste sa dopustili a utvorte si nové 
srdce a nového ducha“. To isté uložil aj Kristus Pán žene pristihnutej  
pri cudzoložstve, hovoriac811: „Choď a viac nehreš“. Tak povedal aj onomu 
ochrnutému, ktorého uzdravil pri rybníku Betsata812: „Hľa, ozdravel si, už 
nehreš“.  

 

* OTÁZKA XXXII. 

K ľútosti nevyhnutne prináleží bolesť nad previnením sa v minulosti  
a predsavzatie vystríhať sa v budúcnosti hriechu * 

 Už naša prirodzenosť i rozum dokazujú, že k ľútosti sú potrebné dve 
veci: totiž bolesť nad spáchaným hriechom i predsavzatie, aby sa nič také 
v budúcnosti neopakovalo. Lebo ten, kto sa chce uzmieriť s priateľom, 
ktorého nespravodlivo urazil, musí oľutovať, že sa k nemu urážlivo a hanlivo 
                                                           
809 Jak. 2. 10. 
810 Ezech. 18. 21, 22, 27, 30, 31. 
811 Jn. 8. 11. 
812 Jn. 5. 14. 
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správal. A aj jeho správanie v budúcnosti to musí jasne dokazovať. Tieto dve 
veci si bezpodmienečne vyžadujú poslušnosť. Človek je povinný poslúchať 
zákon - Boží alebo ľudský - ktorému je podrobený. Teda keď kajúcnik 
druhému niečo násilím alebo úskokom odňal, patrí sa mu to nahradiť. Taktiež 
aj keby niekomu ublížil slovom alebo skutkom na cti alebo živote, patrí sa, aby 
mu to vynahradil nejakou službou. Známe je vyjadrenie, ktoré čítame 
u svätého Augustína813: „Neodpúšťa sa hriech, pokiaľ sa odcudzená vec 
nenahradí.“ 

* OTÁZKA XXXIII. 

Keď chceme, aby nám bolo odpustené, je treba odpúšťať iným. *  

 Avšak okrem vecí, ktoré k ľútosti predovšetkým patria, nie menej 
dôležité je usilovať sa o úplné odpustenie krívd, ktoré sme utrpeli od iných. 
Náš Pán a Spasiteľ nás takto napomína a vyhlasuje814: „Lebo ak vy odpustíte 
ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte 
ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“. Preto veriaci majú pri ľútosti  
brať tieto veci do úvahy. A duchovní pastieri musia pripomínať, že odpustenie 
výrazne prispieva k tomu, aby ľútosť hriešnika bola dokonalejšia a úplnejšia, 
no odpustenie sa nesmie považovať za tak nevyhnutné, aby bez neho nemohla 
byť zachovaná podstata pravého a spasiteľného pokánia. 

 

* OTÁZKA XXXIV. 

Aká je vlastná moc a prospešnosť ľútosti? * 

 I. Duchovní správcovia by nemali skončiť s vysvetľovaním toho, čo je  
pre spásu potrebné, bez toho aby starostlivo a usilovne presviedčali veriacich, 
že majú tieto pravdy prijať ako pravidlo pre riadenie svojho života a svojho 
konania. A i preto bude veľmi užitočné veriacim často vysvetľovať moc  
a prospešnosť ľútosti. Častokrát nábožné skutky ako štedrosť voči 
chudobným, pôsty, modlitby či podobné úkony, bývajú vinou samotného 
človeka, ktorý ich koná, Bohom často odmietnuté, no úprimná ľútosť 
hriešnika určite nemôže byť nikdy Bohu nemilá a nepríjemná. Veď Prorok 
hovorí815: „Bože, ty nepohŕdaš srdcom ľútostným a poníženým“. 

 II. Áno, ihneď ako sme si vo svojom srdci vzbudili ľútosť, Boh nám 
udeľuje odpustenie, ako to aj na inom mieste dosvedčujú slová toho istého 

                                                           
813 Ep. 153. c. 6. 
814 Mt. 6. 14. 
815 Žalm 50. (51.) 19. 
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Proroka816: „Vyznám proti sebe svoje priestupky pred Pánom a ty odpustil si 
bezbožnosť môjho hriechu“. Vidíme to aj na desiatich malomocných817, 
ktorých poslal náš Spasiteľ ku kňazom a tí skôr ako k nim prišli, boli  
od malomocenstva očistení. Z toho je možné spoznať, že moc pravej ľútosti, 
o ktorej bola reč vyššie, je taká, že jej dobrodením od Boha prijímame hneď 
odpustenie všetkých hriechov.  

 

* OTÁZKA XXXV. 

Akým spôsobom je možné dosiahnuť dokonalú ľútosť? * 

I. Podobne k roznieteniu myslí  veriacich veľmi prospeje, keď duchovný 
predloží nejaký spôsob, akým sa každý môže povzniesť k ľútosti. Nech teda 
duchovný napomína veriacich, aby si často spytovali svoje svedomie a aby sa 
ubezpečili o tom, či dodržiavajú Božie príkazy a cirkevné zákony. 

II. A keď sa niekto cíti byť z nejakého hriechu vinným, nech sa sám hneď 
obviňuje, nech na kolenách prosí Boha o odpustenie a zároveň žiada, aby mu 
bol dopriaty čas na vyspovedanie a zadosťučinenie; a obzvlášť aby bol 
podporovaný milosťou Božou a v budúcnosti tieto hriechy, ktoré teraz 
kajúcne ľutuje, už viac nepáchal. 

III. Okrem toho nech sa duchovný stará o to, aby sa vo veriacich 
rozhorela najväčšia nenávisť k hriechu, jednak preto, že hriech je nanajvýš 
ohavný a škaredý a tiež preto, že nám prináša najťažšie straty i nešťastia. 
Lebo hriech nás zbavuje milosti Boha, od ktorého sme prijali najväčšie 
dobrodenie a od ktorého sme mohli očakávať a prijímať dary stále vyššej 
hodnoty; hriech nám prináša najväčšie bolesti a navždy trvajúce muky 
a uvrhuje nás do večnej smrti.   

Toľko k ľútosti. Teraz prejdeme ku spovedi, ktorá je druhou časťou 
pokánia. 

 

* OTÁZKA XXXVI. 

Dôležitosť spovede a ako bolo jej ustanovenie kresťanom pre spásu potrebné. 
* 

To, aké veľké úsilie a starostlivosť sú duchovní pastieri povinní 
vynaložiť na vysvetľovanie tejto časti, je možné ľahko spoznať podľa toho, 

                                                           
816 Žalm 31. (32.) 5. 
817 Lk. 17, 14. 
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o čom sú takmer všetci nábožní ľudia presvedčení, a to že čokoľvek sa  
z najväčšej milosti Božej v Cirkvi do dnešnej doby zo svätosti, nábožnosti 
a svedomitosti zachovalo, to je treba z veľkej časti pripočítať spovedi. Preto sa 
nikto nemôže diviť tomu, že nepriateľ ľudského pokolenia, chtiac vyvrátiť 
katolícku vieru z koreňov, sa skrze sluhov a spoločníkov svojej bezbožnosti, 
vždy pokúšal útočiť práve na túto akoby ohradu kresťanských cností. Najskôr 
teda nech je známe, že ustanovenie spovede nám bolo veľmi prospešné 
a potrebné. 

Síce pripúšťame, že ľútosťou sa hriechy zahladzujú, ale kto by mohol 
vedieť, aká by musela byť ľútosť veľká, silná a horiaca, aby sa horkosť bolesti 
mohla porovnať s veľkosťou hriechov? A keďže by potom len málo ľudí 
dosiahlo takýto stupeň ľútosti, stalo by sa, že len veľmi málo ľudí by mohlo 
dúfať v odpustenie hriechov touto cestu.  

 

* OTÁZKA XXXVII. 

Spoveď doplňuje ľútosť. * 

Bolo teda potrebné, aby pre všeobecnú spásu ľudí najdobrotivejší Boh 
ustanovil nejaký jednoduchší prostriedok a to vo svojej obdivuhodnej 
múdrosti urobil tým, že odovzdal Cirkvi kľúče od nebeského kráľovstva. Lebo 
podľa učenia katolíckej viery musí každý veriť a byť pevne presvedčený 
o tom, že keď niekto v duchu ľutuje spáchané hriechy a má aj v úmysle 
v budúcnosti nehrešiť, hoci by aj nebol roznietený takou ľútosťou, ktorá by 
stačila na dosiahnutie odpustenia, tak sa mu všetky hriechy mocou kľúčov 
odpúšťajú, ak sa zo svojich hriechov náležite vyspovedá kňazovi. Naši 
predkovia, najsvätejší muži, popravde hovorili, že kľúčmi Cirkvi sa otvára 
prístup do neba. O tom nikto nesmie pochybovať, lebo v uznesení 
Florentského koncilu čítame, že účinkom pokánia je rozhrešenie od hriechov. 

To, aký úžitok prináša spoveď, je možné poznať zo skúsenosti. Lebo 
ľuďom, ktorých spôsob života je skazený, nič tak neprospieva k náprave 
mravov, ako keď po čase všetky tajné myšlienky svojho srdca, reči a skutky, 
zveria múdremu a vernému priateľovi, ktorý im môže pomôcť radou 
a skutkom. Preto musí byť považované za veľmi spasiteľné to, keď tí, ktorých 
svedomie viní z  hriechov, odkryjú neduhy a rany svojej duše pred kňazom,  
zástupcom Krista Pána, ktorému sa pod najprísnejším trestom ukladá trvalá 
mlčanlivosť. Tu hneď nájdu lieky pre nich pripravené, lieky ktoré majú v sebe 
nebeskú moc i schopnosť zahojiť dušu od súčasnej choroby a zaopatriť ju tak, 
že potom už tak ľahko neupadne do podobných neduhov a neprávostí. 
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Ale nesmie sa opomenúť ani ten úžitok spovede, ktorý sa vzťahuje  
na spoločenský poriadok. Lebo je zrejmé, že keby sa z kresťanského života 
odstránila sviatostná spoveď, všetko by bolo naplnené tajnými a ohavnými 
neresťami, ktoré a ešte iné horšie neprávosti by sa ľudia, súc celkom skazení 
návykom na hriech, neostýchali verejne páchať. Lebo bázeň pred spoveďou 
drží na uzde žiadostivosť po hriechu a stavia bariéru bujnosti a bezbožnosti.  

A pri vysvetľovaní prospešnosti spovede bude potrebné, aby duchovní 
pastieri ukázali, aká je jej povaha a moc. 

 

* OTÁZKA XXXVIII. 

Podstata a rozmer sviatostnej spovede. * 

I. Kňazi nech teda vysvetľujú, že spoveď je obviňovanie sa z hriechov a je 
takou sviatosťou, ktorej cieľom je, aby sme mocou kľúčov dosiahli odpustenie. 
Správne sa nazýva aj obviňovaním sa, lebo hriechy sa nemajú tak pripomínať 
akoby sme sa svojimi neprávosťami honosili, čo robia tí, ktorí sa radujú, keď 
robia zlo; ani sa nemajú iba vyrozprávať, ako keď ich opisujeme zo zábavy 
nejakým záhaľčivým poslucháčom, ale majú sa vyznať takým žalujúcim 
spôsobom, aby sme za ne žiadali aj naše potrestanie. 

 II. Hriechy vyznávame preto, aby sme dosiahli odpustenie. Tento súd je 
však veľmi rozdielny od vyšetrovania svetských súdov, v ktorých je  
za vyznanie ustanovený trest a trápenie a nie oslobodenie od viny 
a prepáčenie chyby. Hoci inými slovami ale v tom istom zmysle vysvetľujú 
spoveď aj Svätí Otcovia a ako hovorí Svätý Augustín818: „V spovedi sa odkrýva 
skrytá choroba v nádeji na odpustenie“. A svätý Gregor hovorí819: „Spoveď je 
zošklivenie si hriechov“. Oba tieto výroky sú v súlade s tým, čo je obsiahnuté 
v predchádzajúcom vyjadrení. 

 

* OTÁZKA XXXIX. 

Prečo a kedy Kristus ustanovil spoveď? * 

 Ale teraz nech duchovní pastieri vysvetlia veriacim to, na čom veľmi 
záleží a bez váhania nech učia, že táto sviatosť bola ustanovená z mimoriadnej 
dobroty a milosrdenstva Krista Pána, ktorý všetko usporiadal dobre a výlučne 
pre na našu spásu. Lebo po svojom zmŕtvychvstaní dýchol na apoštolov 

                                                           
818 Sermo 29. 5. 
819 Hom. 40. in Ev. 
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zhromaždených na jednom mieste, hovoriac820: „Prijmite Ducha Svätého. 
Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 
zadržané“. 

* OTÁZKA XL. 

Z akých ďalších miest Písma svätého je možné sa presvedčiť, že spoveď 
ustanovil Kristus? * 

 Keď teda Pán dal kňazom moc odpúšťať a zadržiavať hriechy, je zrejmé, 
že ich v tejto veci ustanovil za sudcov. To isté Pán chcel naznačiť, keď prikázal 
apoštolom, aby Lazára vzkrieseného z mŕtvych zbavili obväzov, ktorými bol 
obviazaný. Lebo svätý Augustín toto miesto vysvetľuje takto821: „Samotní 
kňazi teraz môžu viac prospieť vyznávajúcim sa, lebo im odpúšťajú hriechy. 
Kristus Pán totiž Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych odovzdal apoštolom  
na rozviazanie, aby ukázal, že moc rozväzovať je udelená kňazom“. Sem patrí 
aj to, že tým, ktorí boli na ceste očistení z malomocenstva, Pán prikázal, aby822 
„sa ukázali kňazom“ a podrobili sa ich rozsudku. 

 

* OTÁZKA XLI. 

Ako je možné dokázať, že zo slov Pána vyplýva povinnosť spovedať sa 
kňazovi? * 

 Keď teda Pán dal kňazom moc hriechy odpúšťať a zadržiavať, je zrejmé, 
že ich v tejto veci ustanovil za sudcov. Ale keďže Tridentský koncil múdro 
pripomína823, že pokiaľ sa sudca nedozvie úplne všetko o celej záležitosti, tak 
o žiadnej veci nie je možné učiniť pravý úsudok ani zachovať mieru 
spravodlivosti pri vymeraní trestu za zločiny, tak z toho vyplýva, že kajúcnik 
je skrze vyznanie povinný oboznámiť kňaza so všetkými jednotlivými 
hriechmi. Toto, čo bolo vyslovené Tridentským koncilom a čo Cirkev vždy 
učila, nech duchovní vyučujú. Lebo keď pozorne čítame svätých Otcov, tak sa 
nám všade naskytujú najjasnejšie svedectvá, ktorými sa potvrdzuje, že táto 
sviatosť bola ustanovená Kristom Pánom a že zákon sviatostnej spovede, 
ktorú oni nazývajú gréckym slovom „exomologésis a exagoreusis“ t. j. 
vyznanie a spovedanie, je potrebné považovať za zákon akoby podaný 
evanjeliom. A keby sme pre tento zákon hľadali predobraz v Starom Zákone, 

                                                           
820 Jn. 20. 22. 
821 De poen. c. 10. 
822 Lk. 17. 14. 
823 Sess. 14. de poen. c. 5. 



 

~ 252 ~ 

HLAVA V. O sviatosti pokánia. 

tak jasne vidíme, že k vyznaniu hriechov sa vzťahujú rôzne obety, ktoré kňazi 
konali na očistenie od rozmanitých hriechov.  

 

* OTÁZKA XLII. 

Aký úžitok plynie z toho, že Cirkev pripojila k sviatostnej spovedi aj niektoré 
konkrétne obrady? * 

 Ale tak ako je potrebné, aby veriaci boli poučení o tom, že spoveď je 
ustanovená našim Spasiteľom, tak je im treba tiež pripomínať, že z moci Cirkvi 
sú pridané aj niektoré zvyky a sväté obrady, ktoré síce k podstate sviatosti 
neprináležia, ale stavajú jej vznešenosť viac pred oči, a takto sa mysle 
kajúcnikov, roznietené nábožnosťou, pripravujú k ľahšiemu dosiahnutiu 
milosti Božej. Lebo keď s nepokrytou hlavou, kľačiac pri nohách kňaza  
a so zrakom sklopeným k zemi, so zopnutými rukami a s inými znakmi 
kresťanskej pokory, ktoré nie sú pre podstatu sviatosti potrebné, dávame 
najavo a vyznávame svoje hriechy, tak z toho všetkého jasne pochopíme, že  
vo sviatosti je potrebné uznávať Božiu moc a že s najväčším úsilím máme 
vyhľadávať a prosiť o Božie milosrdenstvo. 

 

* OTÁZKA XLIII. 

Bez spovede nemôžu dosiahnuť spásu tí, ktorí sú v zajatí smrteľných hriechov. 
* 

 Nech sa nikto nedomnieva, že Pán Ježiš síce spoveď ustanovil, ale iba tak 
že by jej vykonávanie nevyhlásil za potrebné. A zaiste aj veriaci musia byť 
presvedčení o tom, že ten kto je zaťažený smrteľným hriechom, je skrze 
sviatostnú spoveď opäť povolaný k duchovnému životu. Vidíme, že Pán toto 
naznačil v krásnom prirovnaní, keď moc udeľovať túto sviatosť nazval 
kľúčom od kráľovstva nebeského. Lebo ako nikto nemôže vstúpiť do nejakého 
uzamknutého miesta bez pomoci toho, komu boli zverené kľúče, tak vidíme, 
že nikto nemôže byť prijatý do neba, iba ak mu bude nebeská brána otvorená 
kňazmi, ktorým Pán odovzdal kľúče viery. Inak by zaiste nebolo jasné, na čo 
slúžia v Cirkvi kľúče a zbytočne by ten, komu bola daná moc kľúčov, niekomu 
otváral prístup do neba, keby tam bol vstup otvorený inou cestou. Toto veľmi 
dobre pochopil svätý Augustín, ktorý hovorí824: „Nikto nech si nehovorí: tajne 
činím pokánie pred Bohom, Boh ktorý mi ráčil odpustiť, pozná čo v srdci 
činím. Nadarmo sa snáď hovorí: Čo rozviažete na zemi, bude rozviazané  
i na nebi? Teda bez príčiny boli dané kľúče Cirkvi Božej“?  V tom istom duchu 

                                                           
824 Sermo 392. 3. 
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vo svojom spise „O pokání“ písal aj svätý Ambróz825, ktorý vyvracajúc herézy 
novaciánov vyučujúcich, že iba Bohu samotnému je vyhradená moc odpúšťať 
hriechy, hovorí takto: „Kto si ctí Boha viac: ten kto dodržuje jeho prikázania 
alebo ten kto im odporuje? Boh nám prikázal, aby sme poslúchali jeho 
služobníkov, ktorým keď sme podriadení, tak vzdávame česť samotnému 
Bohu“.  

* OTÁZKA XLIV. 

V akom veku a kedy počas roka sa má ísť na spoveď? * 

 Keďže niet žiadnej pochybnosti o tom, že zákon spovede bol daný 
a ustanovený samotným Spasiteľom, tak je potrebné mať na zreteli aj to, kto, 
v akom veku a kedy počas roka, je k tomu zaviazaný. Čo sa prvého týka, tak 
z nariadenia Lateránskeho koncilu826, ktoré začína slovami: „Každý veriaci 
oboch pohlaví“, je zrejmé, že povinnosťou spovede nie je viazaný nikto, kto by 
ešte nedosiahol vek, kedy sa začína užívanie rozumu. Tento vek však nie je 
možné stanoviť nejakým presným počtom rokov, ale je možné iba stanoviť, že 
deťom sa ukladá spovedanie, keď sú schopné spoznať rozdiel medzi dobrým 
a zlým a ich srdce je schopné zlomyseľnosti. Každý teda, keď dosiahol tento 
vek svojho života, v ktorom má premýšľať o svojej večnej spáse, má najskôr 
vyznať svoje hriechy kňazovi, lebo inak nikto, koho vedomie zaťažujú ťažké 
hriechy, nemôže dúfať v spasenie. Ale to v akom najvhodnejšom čase by sa 
mala spoveď vykonať, to Cirkev svätá vo vyššie uvedenom nariadení 
ustanovila tak, že prikazuje veriacim aspoň raz do roka sa vyznať zo svojich 
hriechov. 

* OTÁZKA XLV. 

Ako často by mali kresťania toto dobrodenie užívať? * 

 Avšak ak uvážime, čo si vyžaduje prospešnosť našej spásy, tak zaiste 
koľkokrát sme vystavení nebezpečenstvu smrti alebo chceme začať nejakú 
činnosť, ktorú sa nepatrí konať človeku poškvrnenému hriechom, ako je napr. 
udeľovanie alebo prijímanie sviatostí; tak toľkokrát sa nesmie zanedbať 
vykonanie spovede. To isté je potrebné veľmi dodržiavať, keď sa obávame, 
aby nám nejaký spáchaný hriech nevypadol z pamäti, lebo z hriechov, na ktoré 
sme zabudli sa nemôžeme spovedať. Od Boha nedosiahneme odpustenie 
týchto hriechov, ak ich z nás nezmyje skrze spoveď sviatosť pokánia. 

                                                           
825 De poen. 1. 2. 
826 Later. IV. can. 21. 
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* OTÁZKA XLVI.  

V spovedi je potrebné povedať všetky hriechy jednotlivo.* 

 Ale keďže pri spovedi je potrebné dodržiavať viacero vecí, z ktorých 
niektoré prináležia k podstate sviatosti a iné sú pre sviatosť menej potrebné, 
tak všetky tieto záležitosti je treba starostlivo uvážiť. Objasnenie všetkého 
tohoto je však možné ľahko získať z mnohých spisov a pojednaní. Duchovní 
nech najviac vyučujú to, že pri spovedi má byť hlavná starostlivosť venovaná 
tomu, aby bola celá a úplná. Všetky smrteľné hriechy sa totiž musia kňazovi 
odhaliť. Lebo všedné hriechy, do ktorých častejšie upadáme a ktoré nás 
nevylučujú z milosti Božej, je síce dobré a užitočné v spovedi vyznať, ako nás 
to učí príklad nábožných ľudí, ale aj napriek tomu je ich možné bez hriechu 
opomenúť a mnohými inými spôsobmi zahladiť. Ale smrteľné hriechy, ako už 
bolo povedané, je potrebné vyznať po jednom, aj keby boli ukryté najväčším 
tajomstvom, alebo boli takého druhu, ktoré sa zakazujú iba v posledných 
dvoch prikázaniach Desatora. Lebo často sa stáva, že takéto hriechy zrania 
dušu viacej ako tie, ktoré ľudia zjavne a verejne spáchali. Takto to stanovil 
svätý Tridentský koncil, takto sa to vždy vyučovalo v katolíckej Cirkvi a na to 
poukazujú aj svedectvá svätých Otcov. Lebo v tomto zmysle to čítame  
u svätého Ambróza827: „Nemôže byť ospravedlnený od hriechu ten, kto hriech 
najskôr nevyznal“. A svätý Hieronym vo vysvetlení knihy Kazateľ, tvrdí zrejme 
to isté, keď píše828: „Ak niekoho tajne uštipol had diabol a bez toho, aby to 
ktokoľvek vedel, ho napustil jedom hriechu, tak ak bude mlčať a neučiní 
pokánie a ak sa neodhodlá vyznať sa zo svojho zranenia bratovi alebo 
učiteľovi, ktorý má jazyk uzdravenia, ten mu nedokáže pomôcť“. Okrem toho 
svätý Cyprián vo svojej reči „O padlých“ to veľmi jasne učí týmito slovami: „Aj 
keby nespáchali hriech obetovania modlám alebo vydaním kníh, ale keďže už 
na to pomýšľali, tak aj z toho nech sa pred kňazom Božím žalostne vyznajú“. 
Nakoniec je to aj všeobecný výrok a názor všetkých učiteľov Cirkvi. 

 

* OTÁZKA XLVII. 

Pri spovedi sa majú povedať aj okolnosti hriechov. * 

 K spovedi musíme pristupovať s najväčšou starostlivosťou a úsilím aké 
vynakladáme na tie najdôležitejšie veci a máme vynaložiť všetku snahu, aby 
sme zahojili rany na svojej duši a vyplienili korene hriechov. Vyznať treba 
nielen ťažké hriechy ale aj okolnosti každého jedného z nich, ktoré jeho 

                                                           
827 De parad. c. 14. 
828 Cap. 10. 



 

~ 255 ~ 

HLAVA V. O sviatosti pokánia. 

ohavnosť významne zväčšujú alebo zmenšujú. Ak sú niektoré okolnosti tak 
závažné, že povaha smrteľného hriechu spočíva iba na nich, je potrebné ich 
vždy všetky vyznať. Ak by niekto zabil človeka, musí povedať, či obeť mala 
duchovné svätenie alebo či bol svetského stavu. Taktiež keď smilnil so ženou, 
musí odhaliť, či to bolo so slobodnou alebo inou ženou, či s príbuznou alebo 
zasvätenou Bohu nejakým sľubom. Lebo tieto okolnosti určujú rozličné druhy 
hriechov tak, že prví svätí učitelia ich nazývajú jednoducho smilstvom, druhí 
cudzoložstvom, tretí incestom, štvrtí svätokrádežou. Krádež sa taktiež počíta 
medzi hriechy, ale ak by niekto ukradol jeden zlatý peniaz, zaiste zhreší menej 
ako ten, kto ich vzal sto alebo dvesto alebo nejakú veľmi veľkú čiastku peňazí, 
ale obzvlášť ak by niekto odcudzil posvätné peniaze. To isté platí aj  
o okolnostiach času a miesta, o čom je dostatok známych príkladov z mnohých 
spisov, a tak ich nemusíme pripomínať. Toto teda, ako už bolo povedané, je 
potrebné uviesť. Ale to, čo veľmi nezväčšuje hriešnosť veci, to môže byť 
opomenuté bez previnenia. 

 

* OTÁZKA XLVIII. 

Spoveď, v ktorej bolo úmyselne zamlčané niečo závažné, sa musí opakovať. * 

 Ale to, o čom sa hovorilo vyššie, že totiž spoveď musí byť celá a úplná, je 
tak dôležité, že keby niekto úmyselne opomenul niečo z tých vecí, ktoré sa 
majú povedať a vyznal by sa len z niektorých z nich, nielenže by z tejto 
spovede nemal žiaden úžitok, ale by na seba uvaľoval aj ďalší zločin. Lebo 
takéto vyznávanie hriechov sa nemôže nazývať spoveďou, ktorá by v sebe 
mala mať povahu sviatosti. A kajúcnik musí takúto spoveď vykonať znova  
a seba obviniť aj z hriechu, že neúprimnou spoveďou porušil dôstojnosť 
sviatosti. 

 

* OTÁZKA XLIX. 

Spoveď, pri ktorej bolo niečo opomenuté zo zábudlivosti alebo z ľahkej 
nedbanlivosti, sa nemusí znova vykonať. * 

 Ale keď sa zistí, že spovedi niečo chýbalo z iného dôvodu, či už preto, že 
kajúcnik niektoré hriechy zabudol, alebo že dostatočne starostlivo 
nepreskúmal zákutia svojho svedomia, hoci mal úmysel úplne sa vyspovedať 
zo všetkých hriechov, tak sa spoveď nemusí opakovať. Postačí, ak by mu 
zabudnuté hriechy niekedy prišli na pamäť, aby sa z nich kňazovi vyznal 
inokedy. Pritom je však vhodné popremýšľať nad tým, či sme snáď svoje 
svedomie nespytovali príliš nedbalo a bezstarostne a či spomínanie si  
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na hriechy sme nekonali tak ľahkomyseľne, že by sa mohlo zdať, akoby sme si 
na ne spomínať ani nechceli; lebo ak sa toto stalo, potom bude treba spoveď 
opakovať. 

* OTÁZKA L. 

Spoveď má byť stručná, jednoduchá a úprimná. * 

Okrem toho je potrebné sa starať o to, aby spoveď bola stručná, 
jednoduchá a úprimná, nie však obratne poskladaná, ako to mnohí robia, tak 
že sa skôr zdá, že vysvetľujú spôsob svojho života, akoby vyznávali hriechy. 
Spoveď by mala byť taká, aby nás ukázala kňazovi, takých akými sami seba 
poznáme, predkladajúc isté veci za isté a pochybné za pochybné. Ak potom 
vymenovanie našich hriechov zanedbáme, alebo uvedieme nenáležité veci, je 
zrejmé, že našej spovedi chýba dokonalosť. 

 

* OTÁZKA LI. 

Spoveď sa má konať opatrne a hanblivo. * 

Veľkej chvály sú hodní tí, ktorí pri vyznávaní svojich hriechov sú opatrní 
a hanbia sa za ne. Lebo nie je potrebné hovoriť mnoho slov, ale iba to, čo  
k povahe a podstate každého hriechu prináleží, a to sa môže povedať stručne 
a spôsobne. 

 

* OTÁZKA LII. 

Spoveď sa nemôže konať skrze prostredníka alebo písomne. *  

 Kňaz aj vyznávajúci musia ale dodržiavať to, aby ich hovor počas 
spovede bol tajný a súkromný. Z toho teda vyplýva, že vôbec nikomu nie je 
dovolené vyznávať hriechy buď skrze posla alebo skrze list, pretože takým 
spôsobom sa nič nemôže tajne konať. 

 

 OTÁZKA LIII. 

Častejšie spovedanie je pre kresťanov užitočné. * 

 Žiadna vec by kresťanom nemala viac ležať na srdci, než aby sa častým 
vyznávaním hriechov snažili očisťovať svoju dušu; lebo ak je niekto zaťažený 
smrteľným hriechom, tak s ohľadom na množstvo nebezpečenstiev 
ohrozujúcich život, nemôže byť pre neho nič spasiteľnejšieho ako okamžité 
vyspovedanie sa z hriechov. A keby aj niekto mohol očakávať dlhý život, bolo 
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by zaiste divné, keď napr.  z tela alebo zo šiat starostlivo špinu zmývame, aby 
sme sa s rovnakou usilovnosťou nestarali o to, aby jas duše nebol zatemnený 
najškaredšími škvrnami hriechu. 

 

* OTÁZKA LIV. 

Akou mocou musí byť obdarený vysluhovateľ tejto sviatosti? *  

 Teraz je potrené hovoriť o vysluhovateľovi tejto sviatosti. To, že je ním 
kňaz, ktorý má riadnu alebo prenesenú (delegatam) moc rozhrešovať, je 
dostatočne z cirkevných ustanovení známe. Zaiste ten, kto má takýto úrad 
zastávať, musí mať nielen moc svätenia, ale aj splnomocnenia. 
O vysluhovateľoch tejto sviatosti podávajú krásne svedectvo slová nášho 
Spasiteľa u svätého Jána829: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, 
komu ich zadržíte, budú zadržané“, lebo je zrejmé, že to bolo povedané nie 
všetkým, ale iba apoštolom a ich nástupcami v tomto úrade sú kňazi. Je preto 
tiež najvhodnejšie, keďže všetka milosť, ktorá sa v tejto sviatosti udeľuje, 
prýšti z Krista - z hlavy na údy - aby právom boli povinní túto sviatosť 
vysluhovať veriacim, predstavujúcim tajomné telo Kristovo, tí ktorí jediní 
majú moc posväcovať pravé telo Pána, obzvlášť keď veriaci sa práve touto 
sviatosťou pokánia stávajú hodnými a pripravenými k prijatiu Tela Božieho. 
To, s akou svedomitosťou sa kedysi v starodávnej Cirkvi obhajovalo právo 
riadneho duchovného správcu spovedať, je možné ľahko zistiť z nariadení 
dávnych Otcov, ktorými bolo ustanovené, že ak by si to nevyžadovala 
naliehavá potreba, tak žiaden biskup alebo kňaz nesmel konať nič na území 
druhého, bez povolenia toho, kto územie spravoval. A takto to zariadil už 
Apoštol, keď prikazoval Títovi830, aby v jednotlivých mestách ustanovil 
kňazov, ktorí by vychovávali a  živili veriacich učením a nebeskou potravou. 

 

* OTÁZKA LV. 

V čase potreby môže každý kňaz rozhrešiť každého hriešnika. * 

Avšak keď nastane nebezpečenstvo smrti a nie je možné mať vlastného 
kňaza, tak aby z tohto dôvodu nikto nezahynul, sa v Cirkvi Božej vždy 
zachovávalo, ako to potvrdzuje aj Tridentský koncil831, že každý kňaz má 
dovolené odpúšťať všetky druhy hriechov, hoci by aj spadali pod právomoc 
kohokoľvek iného a to aj vrátane oslobodenia od exkomunikácie.  

                                                           
829 Jn. 20. 23. 
830 Tít. 1. 5. 
831 Sess. 14, cap. 7. de poen. 
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* OTÁZKA LVI. 

Akého spovedníka by si mal zvoliť ten, kto sa stará o svoju spásu? * 

 Okrem moci svätenia a splnomocnenia, ktoré sú absolútne nevyhnutné, 
je tiež veľmi potrebné, aby vysluhovateľ tejto sviatosti mal vedomosti  
a vzdelanie a bol obdarený aj opatrnosťou, lebo v sebe zároveň stelesňuje 
osobu sudcu i lekára. A čo sa sudcu týka, je dostatočne známe, že k tomu je 
potrebná nevšedná znalosť, ktorou na základe stavu a povahy každého 
človeka, je možné medzi rozmanitými hriechmi rozlíšiť, ktoré sú ťažké a ktoré 
ľahké. Pokiaľ je lekárom, tak potrebuje mať aj mimoriadnu opatrnosť, lebo sa 
musí veľmi snažiť o to, aby sa chorému podávali také prostriedky, ktoré sa 
zdajú byť na uzdravenie jeho duše najvhodnejšími a aby ju v budúcnosti 
ochránili pred silou neduhov. Z toho môžu veriaci pochopiť, že by sa mali  
s najväčšou usilovnosťou snažiť o to, aby si zvolili takého kňaza, ktorého by 
odporúčala bezúhonnosť jeho života, učenosť aj múdra súdnosť, ktorý by 
veľmi dobre poznal, aký veľký význam a dôležitosť má úrad, ktorý koná, aký 
trest je vymeraný pre každý hriech, a tiež komu sa môže udeliť rozhrešenie  
a komu nie. 

 

* OTÁZKA LVII. 

Nikdy ani slovom ani znamením sa nesmie vyzradiť, čo bolo v spovedi 
vypočuté. * 

 Ale keďže neexistuje nikto, kto by si neprial, aby jeho neprávosti 
a neresti zostali v tajnosti, tak veriaci by mali byť poučení o tom, že sa nemusia 
obávať toho, že to čo v spovedi vyznali, by kňaz niekedy niekomu povedal a že 
by im z toho mohlo niekedy vyplynúť nejaké nebezpečenstvo. Lebo sväté 
zákony stanovujú najprísnejšie tresty pre tých kňazov, ktorí by všetky hriechy, 
z ktorých sa im niekto vyspovedal, nezachovali uzatvorené v trvalom 
a svedomitom mlčaní. O tomto sa veľký Lateránsky koncil vyjadril takto: 
„Varuj sa kňaz, aby si ani slovom, ani znamením, ani akýmkoľvek spôsobom 
neprezradil v nejakej miere hriešnika“. 

 
* OTÁZKA LVIII. 

Čo by mal kňaz obzvlášť zachovávať, keď počúva spovede veriacich? * 

 I. Ale poriadok vecí si vyžaduje, aby sme, po tom ako sme hovorili 
o vysluhovateľovi, vysvetlili aj niektoré hlavné zásady, ktoré sú veľmi 
prospešné pri užívaní a vykonávaní spovede. Lebo veľká časť veriacich, ktorí 
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sa zvyčajne ani nemôžu dočkať, kým uplynú dni, ktoré sú cirkevným zákonom 
určené pre vykonanie spovede, sú od kresťanskej dokonalosti tak veľmi 
vzdialení, že si sotva spomínajú na svoje hriechy, z ktorých sa majú kňazovi 
vyspovedať a tým menej sa potom starajú o to ostatné, čo ako je známe, 
najviac pomáha k dosiahnutiu Božej milosti. 

 II. Keďže je potrebné im ku spáse všemožne pomôcť, kňazi by mali 
starostlivo hľadieť na to, či kajúcnik má nad svojimi hriechmi pravú ľútosť 
a s ňou aj istý a pevný úmysel sa v budúcnosti od hriechov zdržať. A keď zistia, 
že jeho myseľ je takto disponovaná, nech ho napomenú a starostlivo 
povzbudia, aby za tento tak veľký a vznešený dar Bohu ďakoval a nikdy 
neprestával prosiť o nebeskú milosť ktorou, keď bude chránený a ozbrojený,  
si dokáže ľahko odopierať a dokáže aj vzdorovať zlým žiadostiam. Taktiež 
nech sa mu pripomenie, aby neprežil ani jeden deň tak, že by o niektorom  
z tajomstiev utrpenia Pána nerozjímal a seba samého nepodnietil k tomu, aby 
ho nasledoval a z celej svojej sily ho miloval. Lebo týmto rozjímaním dosiahne, 
že deň po dni sa bude cítiť voči všetkým diablovým pokušeniam bezpečnejším. 
   

III. Niet žiadnej inej príčiny prečo v boji s nepriateľom tak často a tak 
ľahko podliehame vo svojom duchu a v silách, ako tá, že sa nesnažíme 
uvažovať o nebeských veciach, a tak v sebe neroznietime oheň lásky, ktorým 
býva myseľ pozdvihnutá a občerstvená. Keď kňaz spozná, že ten, kto sa chce 
vyspovedať, necíti takú bolesť nad hriechmi, aby sa dalo povedať, že má pravú 
ľútosť, nech sa vynasnaží vzbudiť v ňom veľkú túžbu po ľútosti, aby sa potom 
roznietený žiadosťou po tomto vznešenom dare, usiloval žiadať si a vyprosiť 
si milosrdenstvo Božie. Predovšetkým je potrebné potlačiť pýchu niektorých 
ľudí, ktorí ospravedlňovaním chcú svoje neprávosti buď obhajovať alebo 
zmenšovať. Lebo ak by niekto vyznal, že bol rozpálený silným hnevom, tak 
hneď príčinu svojho rozhnevania zvaľuje na iného, kto mu údajne predtým 
spôsobil krivdu. Takému nech sa povie, že to je znamením pyšnej mysle 
človeka, ktorý na veľkosť svojho hriechu buď nedbá alebo ho celkom nepozná 
a že takýto spôsob ospravedlňovania sa prispieva skôr k zväčšovaniu než 
k zmenšovaniu hriechu. Ten, kto sa takto usiluje ospravedlniť svoj skutok, 
vyznáva, že dokáže byť trpezlivým len vtedy, keď mu nikto v ničom neubližuje 
a nič nemôže byť nehodnejšie  kresťana. Lebo namiesto toho, aby veľmi žialil 
nad osudom toho, kto mu spôsobil krivdu, nedá sa pohnúť ošklivosťou 
hriechu, ale sa hnevá na svojho brata a nevyužíva takto mimoriadnu 
príležitosť, aby trpezlivosťou  mohol ctiť Boha a tichosťou mohol polepšiť 
svojho blížneho, a tak ešte aj prostriedok spásy obracia na svoju záhubu. 

IV. Za zhubnejšiu je potrebné považovať vinu tých, ktorí súc zadržovaní 
akousi malichernou hanblivosťou, sa neodvažujú spovedať zo svojich 
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hriechov. Týchto je potrebné povzbudzovať nabádaním a treba im 
pripomenúť, že nemajú dôvod, prečo by sa mali hanbiť vyznať svoje hriechy  
a že takýto pád je všeobecným neduhom všetkých ľudí a prirodzeným 
dôsledkom ľudskej slabosti. 

V. Iní sú takí buď preto, že sa zo svojich hriechov zriedkavo spovedajú, 
alebo že nad svojimi neprávosťami dostatočne nepremýšľajú a tak ich ani 
nepoznajú a ani nevedia, ako by spáchané viny v spovedi vyložili, ani ako by 
mali začať. Týmto je potrebné prísnejšie dohovoriť a poučiť ich predovšetkým 
o tom, že skôr ako predstúpia pred kňaza, musia sa všemožne usilovať vzbudiť 
si nad spáchanými hriechmi ľútosť; to sa však nemôže nikdy stať, pokiaľ sa 
nesnažia spomenúť si na každý jeden z nich. Keď potom kňaz zistí, že takýto 
človek prichádza na spoveď úplne nepripravený, tak ho prepustí 
s napomenutím, aby si spytoval svedomie a potom prišiel znova. Ale keď ho 
ten človek uisťuje, že na prípravu na sv. spoveď vynaložil všetko svoje úsilie 
a starostlivosť a keď je opodstatnené obávať sa, že raz takto odvrhnutý, by sa 
už viac nevrátil, má byť kňazom vypočutý obzvlášť vtedy, keď preukazuje 
aspoň nejakú snahu napraviť svoj život. Penitent má byť vedený k tomu, aby 
sa z tejto svojej nedbalosti vyznal a sľúbil, že v budúcnosti ju vynahradí 
usilovným a úplným rozjímaním. Tu však je potrebné postupovať s najväčšou 
opatrnosťou. Keď kňaz po vypočutí spovede zistí, že kajúcnik nebol 
dostatočne starostlivý pri vymenovaní hriechov ani pritom nemal dokonalú 
ľútosť, môže ho rozhrešiť. Ak by mu však chýbalo oboje, nech mu uloží, aby 
v budúcnosti pri spytovaní svedomia konal s väčšou starostlivosťou  
a zaobchádzajúc s ním čo najvľúdnejšie, ho prepustí.    

VI. Ale keďže sa niekedy stáva, že ženy - zabudnúc pri prvej spovedi  
na niektorý hriech - ostýchajú sa opäť vrátiť ku kňazovi obávajúc sa, aby u ľudí 
neupadli do podozrenia z veľkej bezbožnosti, alebo aby nevzniklo podozrenie, 
že vyhľadávajú chválu za mimoriadnu zbožnosť. Preto je  potrebné často 
verejne aj súkromne vyučovať, že nikto nemá takú pamäť, aby sa mohol 
rozpamätať na všetky svoje myšlienky, reči i skutky a preto sa veriaci nemajú 
dať ničím odradiť od toho aby, keď si na nejakú neprávosť spomenuli, ktorú 
predtým opomenuli, sa ku kňazovi opäť vrátili.  

Na tieto a mnohé ďalšie podobné veci by mali kňazi pri spovedi dávať 
pozor. Teraz prechádzame k tretej časti pokánia, ktoré sa nazýva 
zadosťučinením. 

 

 

 



 

~ 261 ~ 

HLAVA V. O sviatosti pokánia. 

* OTÁZKA LIX. 

Čo vôbec a čo pri spovedi znamená zadosťučinenie? * 

 Najskôr je potrebné vysvetliť názov a význam zadosťučinenia, pretože 
na veľkú škodu kresťanskému ľudu bolo pre nepriateľov katolíckej Cirkvi 
práve toto príležitosťou pre zasiatie mnohých roztržiek a rozporov. 
Zadosťučinenie je úplné splatenie dlhu lebo tomu, čo je dostatočné, tomu 
zjavne nič už nechýba. A keď hovoríme o znovunadobudnutí priazne a milosti, 
tak zadosťučinenie znamená to isté, ako urobiť druhému dostatočne toľko, 
aby sa jeho rozhnevaná myseľ mohla s krivdou vyrovnať. A tak 
zadosťučinenie nie je nič iné ako náhrada za krivdu učinenú druhému. 

Čo sa potom týka nášho predmetu, učitelia Božích vecí používajú slovo 
zadosťučinenie k naznačeniu takého odškodnenia, kedy človek ponúkne Bohu 
nejakú náhradu za spáchané hriechy. 

 

* OTÁZKA LX. 

Koľko stupňov zadosťučinenia, ktoré predstavujú nejakú náhradu za hriech, 
existuje? * 

 I. Ale keďže v spôsobe zadosťučinenia môže existovať mnoho stupňov, 
je potrebné ho chápať v rôznych významoch. Prvým a najdôležitejším 
stupňom je ten, ktorým sa všetko, čo Bohu dlhujeme za naše hriechy, 
vrchovate splatí, a to aj keby mal s nami jednať s najväčšou prísnosťou.    

II. Toto je zadosťučinenie, ktoré uzmieruje Boha, robí  ho milostivým 
a toto je aj zadosťučinenie, ktorým sme zaviazaní Kristovi, nášmu Pánovi, 
ktorý na kríži zaplatil cenu za naše hriechy a Bohu učinil najdokonalejšie 
zadosťučinenie. Lebo žiadna stvorená vec nemohla mať v sebe takú veľkú 
cenu, aby nás zbavila tak veľkého dlhu, ale ako svedčí svätý Ján832: „On je 
zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého 
sveta“. Toto je teda dokonalé a prehojné zadosťučinenie, ktoré sa úplne 
vyrovná súhrnu všetkých hriechov spáchaných na tomto svete, ktoré dáva 
ľudským činom veľkú hodnotu pred Bohom a bez ktorého  by tieto činy nemali 
v sebe vôbec žiadnu cenu. 

III. Zdá sa, že k tomuto smerujú aj Dávidove slová. Ten, keď sám  
nad sebou premýšľal, povedal833: „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi 
dal“?  A pritom nemohol nájsť nič hodné toľkých a tak veľkých dobrodení ako 
                                                           
832 1 Jn. 2. 2. 
833 Žalm 116. 12, 13. 
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ono zadosťučinenie, ktoré vyjadril slovom „kalich“, keď dodal: „Vezmem 
kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo“. Druhým spôsobom 
zadosťučinenia je to, ktoré sa nazýva cirkevným (kanonickým) a vykonáva sa 
v určitom pevne stanovenom časovom období. Odtiaľ pochádza zvyk 
zavedený najstaršou Cirkvou: keď sa kajúcnici rozhrešujú od hriechov, tak sa 
im ukladá nejaká pokuta. Vykonanie tejto pokuty sa podľa zavedeného zvyku 
nazýva zadosťučinením.   

IV. Tým istým názvom sa však vyjadruje aj akýkoľvek spôsob trestu  
znášaného za hriechy, ktorý nie je uložený kňazom a ktorý  dobrovoľne 
podstupujeme a sami si ukladáme. Ten však nepatrí ku sviatosti pokánia.  
Za súčasť sviatosti sa musí považovať iba to zadosťučinenie, ktoré sa za 
hriechy na príkaz kňaza činí Bohu a ktoré je sprevádzané úmyslom a pevným 
presvedčením mať v budúcnosti vôľu všemožne sa hriechov vystríhať. 
Zadosťučinenie znamená vzdať povinnú úctu Bohu a je zrejmé, že nikto 
nemôže vzdávať povinnú úctu Bohu, ak nemá v úmysle úplne sa vyvarovať 
hriechov. Zadosťučinením je aj vyhubenie všetkých príčin hriechov 
a nedávanie voľného priechodu k ich príležitostiam. V tom zmysle mnohí 
považujú zadosťučinenie za očistenie, ktoré zmýva všetky škvrny, zostávajúce 
na duši ako dôsledok ošklivosti hriechov, ktoré nás oslobodzuje od časných 
trestov za hriechy. A keďže to tak aj je, potom bude ľahké veriacich presvedčiť 
o tom, aké potrebné je, aby sa kajúcnici cvičili v skutkoch zadosťučinenia. 

 

* OTÁZKA LXI. 

S prepáčením večného trestu, ktoré sa dosahuje odpustením viny, sa vždy 
neodpúšťa aj časný trest. * 

 Je potrebné vysvetliť, že existujú dva dôsledky, ktoré vyplývajú 
z hriechu: škvrna a trest. Hoci po odpustení viny sa vždy odpúšťa aj trest 
večnej smrti pripravený v pekle, napriek tomu sa stáva, ako to vyjadril 
Tridentský koncil834, že Pán nie vždy prepáči zvyšky hriechu a dočasný trest. 
O tomto sú v Písme svätom uvedené jasné dôkazy napr. v prvej knihe 
Mojžišovej, v 12. a 22. kap. štvrtej knihy Mojžišovej a na mnohých iných 
miestach. Ale pozrime sa na ten najkrásnejší a najpamätnejší príklad Dávidov. 
Hoci mu Nátan povedal835: „Aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš“, a on predsa 
k tomu podstúpil ešte najťažšie tresty a dňom a nocou prosil o milosrdenstvo 
Božie slovami836: „Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisti ma od hriechu. 

                                                           
834 Sess. 14. de poen. cap. 8. can. 12. a 15, 
835 2. Sam. 12. 13. 
836 Žalm 51. 4. 
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Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou“. Týmito 
slovami prosil Hospodina, aby mu prepáčil nielen neprávosť, ale aj zaslúžený 
trest za hriech a aby ho takto očisteného od zbytkov hriechu opäť uviedol  
do predchádzajúceho stavu cti a nevinnosti. Hoci o to prosil najvrúcnejšími 
modlitbami, predsa ho Pán potrestal aj smrťou syna počatého z cudzoložstva, 
aj vzburou a smrťou jeho najmilovanejšieho syna Absolóna a aj inými trestami 
i pohromami, ktorými mu hrozil už predtým. Taktiež aj v druhej knihe 
Mojžišovej837, hoci Hospodin uprosený prosbami Mojžišovými, odpustil 
modloslužobnému ľudu, predsa však hrozil, že takú veľkú neprávosť bude 
stíhať ťažkými trestami. A sám Mojžiš dosvedčuje, že Pán bude túto neprávosť 
najprísnejšie trestať až do tretieho a štvrtého pokolenia. To, že to bolo  
v katolíckej Cirkvi vždy učením svätých Otcov, jasne dokazujú ich vlastné 
svedectvá. 

* OTÁZKA LXII. 

Prečo Boh vo sviatosti pokánia človeku neodpúšťa toľko, ako vo sviatosti 
krstu. * 

 Ale prečo sa stalo, že vo sviatosti pokánia sa neodpúšťa celý trest tak ako 
pri krste, to prekrásne vysvetlil Tridentský koncil týmito slovami838: „Zdá sa, 
že aj dôvod Božej spravodlivosti si vyžaduje, aby inak boli prijatí do jeho 
milosti tí, ktorí zhrešili pred krstom z nevedomosti, a inak tí, čo už raz boli 
vyslobodení z otroctva hriechu a démona a prijali dar Ducha Svätého, avšak 
predsa sa nebáli vedome ničiť Boží chrám (porov. 1. Kor. 3. 17.) a zarmucovať 
Ducha Svätého (porov. Ef. 4. 30.). Zodpovedá to aj Božej dobrotivosti, aby nám 
hriechy neboli odpúšťané bez akéhokoľvek zadosťučinenia, lebo takto by sme 
dospeli k tomu, že by sme hriechy brali na ľahkú váhu, páchali by sme 
nespravodlivosť a tupili Ducha Svätého (porov. Žid. 10. 29.), upadali by sme 
do ťažších hriechov a hromadili si hnev na deň hnevu (porov. Rim. 2. 5.; Jak. 5. 
3.). Tieto zadosťučiňujúce tresty bezpochyby veľmi odvracajú od hriechu a 
kladú akoby uzdu kajúcnikom a spôsobujú, že sa v budúcnosti stávajú 
opatrnejší a bedlivejší“. Ďalej (tieto zadosťučinenia) sú akoby prejavením 
ľútosti, ktorú nad spáchanými hriechmi cítime, čím sa činí zadosť aj Cirkvi, 
ktorá bola našimi neprávosťami ťažko urazená. Svätý Augustín síce hovorí839: 
že „Boh srdcom skrúšeným a poníženým nepohŕda“, ale keďže vnútorná 
bolesť jedného je inému skrytá a neprejavuje sa slovami ani inými znakmi, 

                                                           
837 Ex. 32. 14, 34. 
838 Sess. 14. cap. 8. 
839 Enchir. 65. 
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tak správcami Cirkvi boli rozumne ustanovené obdobia kajúcnosti, aby sa 
zadosťučinilo Cirkvi, v ktorej sa aj hriechy odpúšťajú. 

 

* OTÁZKA LXIII. 

Ako tresty uložené nám prospievajú iným? *    

 Okrem toho príklady nášho pokánia učia iných, ako by si sami mali 
usporiadať svoj život a ako by sa mali cvičiť v nábožnosti. Lebo, keď ostatní 
ľudia vidia nám uložené tresty za hriechy, prichádzajú k poznaniu, že 
počas celého života sa majú správať s veľkou opatrnosťou a zlepšiť si 
predošlé mravy. Preto sa kedysi v Cirkvi veľmi múdro zachovávalo, že ten kto 
verejne spáchal nejakú neprávosť, tomu bolo uložené aj verejné pokánie, aby 
ostatní, súc odstrašení bázňou, sa silnejšie chránili od hriechov a to sa časom 
robilo aj pri tajných neprávostiach väčšej závažnosti. Ale pri verejných 
hriechoch, ako sme už povedali, sa vždy ukladalo, že tí, ktorí sa ich dopustili, 
nedostali rozhrešenie skôr, kým nevykonali verejné pokánie. Medzitým sa 
duchovní modlili k Bohu za ich spásu a kajúcnikov neprestávali napomínať, 
aby robili to isté. V tejto záležitosti prejavoval najväčší záujem a starostlivosť 
svätý Ambróz840, o ktorom sa hovorí, že veľmi veľa tých, ktorí pristupovali  
so zatvrdenou mysľou ku sviatosti pokánia, boli tak obmäkčených jeho slzami, 
že si v sebe roznietili pravú ľútosť.   

Avšak neskôr sa od prísnosti dávnej disciplíny natoľko upustilo a láska 
tak vychladla, že dnes už veľmi veľa veriacich neuznáva, že pre dosiahnutie 
odpustenia hriechov, je potrebná vnútorná bolesť duše a zármutok srdca, 
pričom považujú za dostatočné, prejavovať len zdanie ľútosti. 

 

* OTÁZKA LXIV. 

Pokáním sa stávame podobnými Kristovi. * 

 Ďalej, keď trpíme tresty zadosťučinenia, dosahujeme to, že v sebe 
nesieme obraz a podobu Ježiša Krista, našej hlavy, pretože on sám trpel a bol 
pokúšaný. A ako hovorí svätý Bernard841, nič sa nemôže javiť tak neprimerané 
pod hlavou dobodanou tŕním ako krehký úd. Lebo ako píše Apoštol842: „sme 
Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme“ a na inom mieste843: „Ak sme 

                                                           
840 Paulin. in vita S. Ambr. 
841 Serm. 5. de omnib. Sanct. 
842 Rim. 8. 17. 
843 2. Tim. 2. 11. 
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s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak s ním budeme trpieť, s ním budeme aj 
kraľovať“. 

 

* OTÁZKA LXV. 

Aké miesto pri hriechu má po zmilovaní Božom ešte spravodlivosť? *  

 Svätý Bernard tvrdí844, že hriech má dva dôsledky: škvrnu na duši 
a poranenie. Škvrna síce býva milosrdenstvom Božím odstránená, ale  
na uzdravenie rán spôsobených hriechmi je veľmi potrebné liečenie liekom 
pokánia. Ako po vyliečenej rane zaiste zostanú nejaké jazvy, ktoré sa ešte 
musia hojiť, tak aj v duši zostávajú po odpustení viny ešte zbytky, ktoré sa ešte 
musia vyčistiť. Toto je tiež potvrdené výrokom svätého Jána Zlatoústeho, 
ktorý hovorí845: „Nestačí z tela vytiahnuť šíp, ale rana spôsobená šípom sa 
musí aj zahojiť; podobne aj v duši po získanom odpustení hriechu sa musia 
pozostatky rany vyliečiť pokáním“. Svätý Augustín846 veľmi často hovorí 
o tom, že pri pokání je potrebné uvedomiť si dve veci: Božie milosrdenstvo  
a Božiu spravodlivosť. Milosrdenstvo, ktorým nám Boh odpúšťa hriechy 
i zaslúžené večné tresty a spravodlivosť, ktorou trestá človeka časnými 
pokutami.  
 

* OTÁZKA LXVI. 

Pokáním unikáme trestom  pripraveným nám od Boha. *  

Nakoniec pokuta pokánia, ktorú podstúpime, od nás odvracia 
pripravené Božie tresty a pokuty. Takto učí Apoštol, keď hovorí847: „Keby sme 
súdili sami seba, neboli by sme súdení. Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, 
aby sme neboli odsúdení s týmto svetom“. Keď sa toto veriacim vysvetlí, tak 
sa zaiste veľmi roznietia pre skutky pokánia. 

 

* OTÁZKA LXVII. 

Odkiaľ majú naše skutky záslužnosť aj moc činiť zadosťučinenie ? *  

 Z toho, akú veľkú moc má v sebe pokánie, je možné spoznať, že sa celé 
zakladá na zásluhe a utrpení Krista Pána, od ktorého sa aj našim dobrým 
skutkom dostáva dvoch dobrodení: jedného, že si nimi zasluhujeme odplatu 

                                                           
844 Sermo de coena Dom. 
845 Hom. 60 ad. Antioch. 
846 na Žalm 50. 
847 1. Kor. 11. 31. 
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večnej slávy, tak že ani pohár vody, ktorý v jeho mene podávame, nezostane 
bez odmeny a druhého, že nimi činíme zadosťučinenie za svoje hriechy. 

 

* OTÁZKA LXVIII. 

Zadosťučinenie a zásluha Krista Pána sa nezatemňujú naším zadosťučinením.* 

 I. Ale naše zadosťučinenie nezatemňuje najdokonalejšie a najhojnejšie 
zadosťučinenie Kristovo, naopak činí ho omnoho jasnejším a skvelejším. Lebo 
Kristova milosť sa vidí byť bohatšou, keď s nami zdieľa nielen to čo on sám 
ale aj to, čo ako hlava skrze údy vo svojich spravodlivých a svätých zaslúžil  
a vykonal. Je teda zrejmé, že hodnotu majú iba spravodlivé a dobré skutky 
nábožných ľudí. Lebo Kristus Pán ustavične rozlieva svoju milosť do tých, 
ktorí sú s ním spojení skrze lásku ako hlava do údov a ako kmeň do ratolestí. 

 II. A táto milosť vždy naše skutky predchádza, sprevádza a nasleduje ich 
a bez nej by sme nemohli konať nič záslužné a ani Bohu činiť zadosť. Preto sa 
zdá, že spravodlivým nechýba nič, keď svojimi skutkami konanými Božou 
mocou zadosťučinia aj Božiemu zákonu, pokiaľ to dovoľuje povaha ich 
ľudských a smrteľných síl. A môžu si aj zaslúžiť večný život, ktorý istotne 
dosiahnu, ak z tohto života vykročia odetí rúchom milosti Božej. Známe je ono 
slovo Spasiteľovo848: „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť 
naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej  
do večného života“. 

 

* OTÁZKA LXIX. 

Čo je hlavne potrebné preto, aby mal nejaký skutok skutočnú zadosť učiňujúcu 
moc? * 

 Pri zadosťučinení sa vyžadujú predovšetkým dve veci: Prvou je, aby ten 
kto činí zadosťučinenie, bol spravodlivý a bol priateľom Božím, lebo skutky, 
ktoré sa konajú bez viery a bez lásky, nemôžu byť Bohu žiadnym spôsobom 
milé. Druhou je, aby sa konali také skutky, ktoré svojou prirodzenosťou 
pôsobia bolesť a ťažkosti, keďže sú náhradami za minulé neprávosti a ako 
hovorí svätý mučeník Cyprián, preto je849 nevyhnutne potrebné, aby mali  
v sebe nejakú trpkosť. Avšak z toho nevyplýva, že tí ktorí tieto ťažké skutky 
vykonávajú, majú vždy pocit bolesti, lebo navyknutie si na utrpenie alebo 
horúca láska k Bohu často spôsobujú, že človek ani necíti, keď veľmi ťažko 
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trpí. Tým však samotné skutky nestrácajú na sile zadosťučinenia, lebo práve 
to je vlastné Božím synom, že láskou a nábožnosťou bývajú tak roznietení, že 
súc trápení najkrutejšími ťažkosťami, buď takmer necítia žiadne bolesti, alebo 
všetko znášajú s najradostnejšou mysľou. 

 

* OTÁZKA LXX. 

Koľkoraké sú skutky zadosťučinenia? * 

 I. Avšak duchovní pastieri nech vyučujú, že všetky skutky 
zadosťučinenia je možné vztiahnuť k týmto trom veciam: k modlitbe, pôstu 
a almužne a tie sa vzťahujú k trojakému dobru: dobru duše, tela a toho čo sa 
označuje ako vonkajšie statky, teda všetkého čo sme od Boha dostali. A nič 
nemôže byť vhodnejšie a primeranejšie na vykorenenie každého hriechu, lebo 
keď „všetko z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha 
života je zo sveta“ 850 : 

 II. Tak potom každý zistí, že proti týmto trom príčinám choroby sa veľmi 
dobre stavajú aj tri lieky, totiž prvým je pôst, druhým almužna a tretím liekom 
je modlitba. Navyše, ak vezmeme do úvahy tých, ktorí bývajú našimi hriechmi 
zranení, ľahko pochopíme, prečo sa zadosťučinenie vzťahuje hlavne na tie tri 
lieky. Zranenými sú totiž Boh, blížni a my sami. A Boha uzmierujeme 
modlitbou, blížnemu činíme zadosťučinenie almužnou a seba samého 
trestáme pôstom. 

 

* OTÁZKA LXXI. 

Majú ťažkosti, ktoré dopadajú na človeka zvonka, moc zadosťučinenia? * 

 Ale keďže v tomto živote sme stíhaní mnohými a rozmanitými 
ťažkosťami a nehodami, je potrebné veriacich veľmi poučiť o tom, že tí ktorí 
s trpezlivou mysľou znášajú každé utrpenie a bolesti, ktoré Boh dopúšťa, 
získavajú tým hojné príležitosti k zadosťučineniu a zásluhám. Tí však ktorí 
takýto trest znášajú neradi a s nevôľou, sa zbavujú každého ovocia 
zadosťučinenia a znášajú od Boha iba trest, ktorým ako spravodlivý sudca 
trestá ich hriechy. 

  

                                                           
850 1. Jn. 2. 16 
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* OTÁZKA LXXII. 

Môže jeden za druhého vykonať pokánie a všetky jeho časti? * 

 I. S najväčším chválorečením a vzdávaním vďaky musíme oslavovať 
zvrchovanú dobrotu a milosrdenstvo Božie, lebo našej ľudskej slabosti ráčil 
dopriať, aby sme mohli činiť zadosť jeden za druhého a to je zaiste ako 
privilégium vyhradené iba tejto časti pokánia. Lebo čo sa týka ľútosti 
a spovede, nikto nemôže za iného ľutovať ani sa spovedať, avšak tí, ktorí sú 
v milosti Božej, môžu Bohu zaplatiť v mene druhého to, čo je mu druhý 
povinný zaplatiť. Tak sa stáva, že istým spôsobom jeden za druhého „nesie 
bremená“851. O tom nie je dovolené nikomu z veriacich pochybovať, pretože 
v apoštolskom vyznaní viery vyznávame vieru v spoločenstvo svätých. Lebo 
keď sa všetci obmytí tým istým krstom znovu rodíme v Kristovi a máme účasť 
na tých istých sviatostiach, ale predovšetkým keď sa občerstvujeme tým istým 
pokrmom a nápojom tela a krvi Pána; tak z toho jasne vyplýva, že všetci sme 
údmi toho istého tela. Teda ako noha koná svoju službu nielen pre svoj úžitok, 
ale aj pre úžitok očí a naopak čo vidia oči, to sa vzťahuje nielen k ich vlastnému 
ale k spoločnému úžitku všetkých údov: tak sa musia aj skutky zadosťučinenia 
považovať za skutky spoločné nám všetkým.  

 II. Ale keď sa do úvahy berú všetky úžitky, ktoré z toho plynú, tak to 
neplatí bez akejkoľvek výnimky, lebo niektoré skutky zadosťučinenia majú 
liečivý a uzdravujúci charakter a predpisujú sa kajúcnikovi na zahojenie zlých 
náklonností duše a tiež je zrejmé, že tí ktorí osobne nekonajú zadosťučinenie, 
zostávajú úplne bez tohto účinku a úžitku.  

 Toto je potrebné obšírne a zreteľne vysvetliť o troch častiach pokánia: 
o ľútosti, spovedi a zadosťučinení. 

 

* OTÁZKA LXXIII. 

Je možné dať rozhrešenie tomu, kto nesľúbi nahradiť ukradnuté veci? * 

 Kňazi musia hlavne zachovávať to, že keď si vypočujú vyznanie 
hriechov, tak skôr ako kajúcnika rozhrešia, musia veľmi dbať na to, aby keď 
dotyčný snáď blížnemu niečo odcudzil alebo inému uškodil na cti a bol by 
právom uznaný z toho hriechu za vinného, potom musí za to vykonať hojné 
zadosťučinenie: nikto nesmie byť rozhrešený, iba keď najskôr sľúbi, že 
každému vráti, čo bolo jeho. Ale keďže sú mnohí, ktorí veľmi sľubujú učiniť 
tejto povinnosti zadosť, ale nemajú vôľu či predsavzatie urobiť to, čo sľúbili, 
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takých je nutné dôrazne k náhrade nútiť a často im pripomínať slovo 
Apoštolovo852: „Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje  
a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu“. 

 

* OTÁZKA LXXIV. 

Aké zadosťučinenie sa má ukladať kajúcnikovi? * 

Pokuty zadosťučinenia nesmie kňaz v žiadnom prípade stanovovať 
podľa svojej ľubovôle, ale vo všetkom sa má riadiť spravodlivosťou, 
opatrnosťou a nábožnosťou. Aby však bolo vidieť, že tresty za hriechy 
vymeriava podľa tohto pravidla a aby kajúcnik veľkosť svojich neprávostí 
lepšie poznal, bude vhodné, aby niekedy poukazoval na to, aké pokuty  
za niektoré hriechy boli stanovené nariadeniami dávnych predpisov, ktoré sa 
nazývajú kajúcnymi (canones poenitentiales). Celý poriadok zadosťučinenia 
sa bude teda riadiť podľa povahy viny.  

 Ale zo všetkých spôsobov zadosťučinenia je najprimeranejšie 
kajúcnikom uložiť, aby po niekoľko presne stanovených dní konali isté 
modlitby; a za všetkých, obzvlášť za tých ktorí odišli z tohto života v Pánovi, 
vylievali pred Bohom svoje prosby. Je ich potrebné tiež napomenúť, aby 
skutky zadosťučinenia, ktoré im kňaz uložil, sami dobrovoľne 
konali, opakovali a svoje mravy si tak usporiadali, že potom ako dôsledne 
vykonali všetko, čo prináleží k sviatosti pokánia, aby nikdy neustávali 
v cvičení sa v cnosti pokánia. Ale keď sa kajúcnikovi niekedy uložilo verejné 
pokánie za verejné pohoršenie a on by sa zdráhal alebo hľadal by ako sa mu 
vyhnúť, nemá sa mu vyhovieť, ale je ho treba poučiť, aby rád a ochotne 
podstúpil to, čo má jemu i iným poslúžiť ku spáse.   

 Toto nech sa o sviatosti pokánia a jednotlivých jeho častiach veriacim 
vysvetlí, aby to nielen dokonale poznali, ale sa to s pomocou Božou snažili  
s nábožnosťou a svedomitosťou aj skutočne vykonávať. 
  

                                                           
852 Efez. 4. 28. 
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HLAVA VI. O sviatosti posledného pomazania. 
 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo majú duchovní pastieri častejšie hovoriť ľudu o sviatosti posledného 
pomazania? * 

 Keď slová Písma svätého učia, že 853: „Pri všetkých svojich činoch maj  
na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš“, tak vtedy sa duchovným ukladá, aby 
nikdy neopomenuli napomínať veriaci ľud, aby často uvažoval nad smrťou. 
Keďže však sviatosť posledného pomazania so smrťou bezpodmienečne 
súvisí, musí sa o nej častejšie hovoriť, pretože je veľmi potrebné vysvetľovať 
a odkývať tajomstvo vecí, ktoré sa týkajú spásy a aj preto lebo veriaci, 
uvažujúc o nevyhnutnosti smrti, budú krotiť svoje hriešne žiadosti. Tak sa 
stane, že v nadchádzajúcej hodine smrti sa budú veriaci cítiť menej 
skormútene a budú skôr vzdávať nekonečnú vďaku Bohu, ktorý tak ako nám 
vo sviatosti krstu otvoril prístup k večnému životu, tak podobne ustanovil aj 
sviatosť posledného pomazania, aby sme vykročiac z tohto smrteľného života, 
mali ľahšiu cestu do neba. 
 

* OTÁZKA II. 

Prečo sa táto sviatosť nazýva posledným pomazaním? * 

 Aby sa teda podľa toho istého poriadku, ktorý bol zachovaný pri iných 
sviatostiach, vysvetlilo to, čo je pre vysvetlenie tejto sviatosti potrebné, tak je 
treba najskôr povedať, že táto sviatosť bola pomenovaná posledným 
pomazaním preto, lebo zo všetkých svätých pomazaní, ktoré náš Spasiteľ  
vo svojej Cirkvi ustanovil, sa toto má udeľovať naposledy. Preto naši 
predkovia toto pomazanie nazývali tiež sviatosťou chorých a sviatosťou 
zomierajúcich, čím je možné veriacich ľahko priviesť k tomu, aby pamätali  
na onen posledný čas.  
 

* OTÁZKA III. 

Prečo poslednému pomazaniu prislúcha pravá povaha sviatosti? * 

 Predovšetkým nech sa vysvetlí, že posledné pomazanie má pravú 
povahu sviatosti. O tom sa presvedčíme, keď uvážime slová, ktorými svätý 
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Jakub apoštol ohlásil zákon tejto sviatosti, keď povedal854: „Je niekto z vás 
chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho 
olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví;  
a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“. Lebo keď apoštol tvrdí, že sa 
odpúšťajú hriechy, tak v tom ukazuje moc a podstatu sviatosti. To, že katolícka 
Cirkev toto nepretržite vyučovala, potvrdil okrem iných koncilov aj 
Tridentský a to tým spôsobom, že stanovil trest exkomunikácie pre všetkých, 
ktorí by sa opovážili inak vyučovať alebo veriť. Veriacim túto sviatosť veľmi 
odporúča aj Inocent I.855  

 

* OTÁZKA IV. 

Keďže sa tu uskutočňuje viac pomazaní, smie sa povedať, že tu existuje viac 
sviatostí? * 

 Duchovní pastieri majú pevne učiť, že je to pravá sviatosť a že hoci sa 
udeľuje skrze viaceré pomazania, pričom pri každom jednom sa používajú 
osobitné modlitby a vlastné spôsoby, je to stále iba jedna sviatosť a nie viac 
sviatostí. Jedna však nie v tom zmysle, že sa skladá z častí, ktoré by sa nemohli 
oddeliť, ale pre svoju dokončenosť, ako je to v prípade každej veci zloženej  
z viacerých častí. Lebo ako dom, ktorý sa skladá z mnohých a rozmanitých 
častí predstavuje iba jednu podobu; taktiež aj táto sviatosť, hoci je zložená 
z viacerých vecí a slov, predsa predstavuje iba jeden znak a spôsobuje iba 
jednu vec, ktorú naznačuje. Okrem toho nech duchovní vysvetlia, aké sú časti 
tejto sviatosti, totiž matéria a forma, lebo aj toto neopomenul uviesť svätý 
Jakub856 a v týchto jednotlivých veciach je možné spoznať ich vlastné 
tajomstvo. 

 

* OTÁZKA V. 

Aká je matéria posledného pomazania ? * 

 Cirkevné koncily, zvlášť Tridentský857, stanovili, že látkou alebo 
matériou je olej posvätený biskupom - tekutina vytlačená nie z akejkoľvek 
olejovitej alebo mastnej látky ale iba z plodov olivy. Táto matéria 
najvhodnejšie naznačuje to, čo moc tejto sviatosti spôsobuje vo vnútri duše: 
lebo tak ako olej veľmi pomáha k utíšeniu telesných bolestí, podobne aj moc 
tejto sviatosti zmenšuje skormútenosť a bolesť ducha. Olej okrem toho 
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prinavracia zdravie, prináša radosť, dodáva svetlo a je veľmi prospešný  
pri zotavení sa z telesnej únavy. A toto všetko naznačuje účinky, ktoré sa 
udeľovaním tejto sviatosti v chorom človeku Božou mocou dejú. Toľko teda 
postačuje o matérii. 

 

* OTÁZKA VI. 

Aká je forma konania tejto sviatosti? * 

Formou tejto sviatosti je slovo a tá slávnostná modlitba, ktorú kňaz 
vyslovuje pri každom jednotlivom pomazaní, keď hovorí: „Skrze toto sväté 
pomazanie nech ti Boh odpustí, čokoľvek si zavinil vinou zraku, čuchu alebo 
hmatu“. To, že toto je pravá a vlastná forma tejto sviatosti, ukazuje apoštol 
svätý Jakub, keď hovorí858: „Nech sa nad ním modlia a modlitba s vierou 
uzdraví chorého“. Z toho je možné spoznať, že forma má byť prednesená 
v podobe modlitby. Apoštol však neustanovil z akých slov by sa mala skladať. 
Ale to sa k nám dostalo z verného podania Otcov, takže všetky cirkvi 
zachovávajú tú formu, ktorú používa matka a učiteľka ich všetkých – svätá 
Cirkev rímska. Lebo aj keď niektoré cirkvi menia niektoré slová, keď namiesto 
slov: „nech ti Boh odpustí“ hovoria: „nech ti prepáči“ alebo „nech ťa ušetrí“, 
niekedy: „uzdraví, čokoľvek si zavinil“, ale na zmysle sa tým nič nemení  
a z toho je zrejmé, že táto forma je verne všetkými cirkvami zachovávaná.   

 

* OTÁZKA VII. 

Prečo má forma tejto sviatosti podobu modlitby? * 

 I. Ale nech sa nikto nediví, že kým forma iných sviatostí buď absolútne 
znamená to, čo spôsobuje (napr. keď hovoríme: „Ja ťa krstím“ alebo „Značím 
ťa znamením kríža“),  alebo že sa prednáša rozkazovacím spôsobom (napr. 
keď sa pri kňazskom svätení hovorí: „Prijmi moc“), tak jedine forma 
posledného pomazania je vyjadrená nejakou modlitbou. Je to tak ustanovené 
po práve, lebo táto sviatosť sa prijíma preto, aby okrem duchovnej milosti, 
ktorú udeľuje, navrátila chorým aj zdravie; ale keďže sa nie vždy stáva, že 
chorí sa zo svojich neduhov uzdravia, z toho dôvodu sa forma vyslovuje 
modlitbou, aby sme vyprosili od dobrotivosti Božej to, čo obyčajne podľa 
pevného a trvalého poriadku nebýva účinkom sviatosti.    

II. Pri vysluhovaní tejto sviatosti sa konajú zvláštne obrady, ktorých 
najväčšia časť obsahuje modlitby, v ktorých kňaz prosí o prinavrátenie  
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zdravia pre chorého. Jedine táto sviatosť je po práve vysluhovaná viacerými 
modlitbami, pretože veriaci v tomto stave potrebujú hlavne modlitby. A tiež 
všetci, ktorí sú pri udeľovaní tejto sviatosti prítomní sa majú tak ako prítomní 
farári zo srdca modliť k Bohu a z celej mysle odporúčať život i uzdravenie 
chorého do jeho milosrdenstva. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Kto je pôvodcom tejto sviatosti? * 

 I. Keďže je dokázané, že posledné pomazanie sa musí po pravde  
a skutočne zaradiť do počtu sviatostí, tak z toho vyplýva, že jeho ustanovenie 
pochádza od Krista Pána a apoštolom svätým Jakubom bolo potom veriacim 
iba oznámené a vyhlásené. 

 II. Náš Spasiteľ dal tejto sviatosti predobraz, keď svojich učeníkov vyslal 
po dvoch ako píše evanjelista859: „Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 
Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali 
ich“. A o tomto pomazaní je treba veriť, že ho nevymysleli apoštoli, ale  bolo 
nariadené Pánom a  bolo duchovné, ustanovené viac na uzdravenie duší ako 
na uzdravenie tiel. Svätí Dionýzius, Ambróz, Chryzostom a Gregor Veľký 
tvrdia, že nie je možné o tejto sviatosti nijako pochybovať a je nevyhnutné, aby 
sme ju s najväčšou nábožnosťou prijali za jednu zo siedmich sviatostí 
katolíckej Cirkvi.  

 

* OTÁZKA IX. 

Komu má byť posledné pomazanie vysluhované? * 

 I. Veriacich je potrebné poučiť, že hoci je táto sviatosť pre všetkých, 
predsa sú niektoré skupiny ľudí, ktorým sa nesmie udeľovať. Predovšetkým 
sú to tí, ktorí sú zdraví a silní. To, že sa im nemá vysluhovať posledné 
pomazanie, to učí aj Apoštol, keď hovorí: „Je niekto z vás chorý?“ a  dokazuje 
to aj rozum, lebo táto sviatosť je preto ustanovená, aby priniesla liek nielen 
duši ale aj telu. Keď je teda uzdravenie potrebné iba tým, ktorých ťaží choroba, 
potom sa táto sviatosť má vysluhovať iba tým, ktorí sa zdajú byť tak 
nebezpečne chorí, že je treba mať obavu, že nastal posledný deň ich života.  

 II. Pri tom však veľmi ťažko hrešia tí, ktorí so svätým pomazaním  
pre chorého čakajú až na ten čas, kedy už zmizla akákoľvek nádej  
na uzdravenie a chorý začína strácať zmysly i život; lebo je zrejmé, že  
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k hojnejšiemu prijatiu sviatostnej milosti najviac prospieva, ak je chorý 
pomazaný svätým olejom, pokiaľ je ešte úplne pri zmysloch a pri rozume 
a môže sa pripojiť k modlitbám farára s vierou a s nábožnou vôľou ducha. 
Preto majú farári dbať na to, aby tento nebeský liek, ktorý je síce vždy zo svojej 
vlastnej moci nadmieru spasiteľný, udeľovali obzvlášť v ten čas, keď zistia, že 
by bol k väčšiemu prospechu pre tých, ktorí by pre svoju nábožnosť 
a skrúšenosť mali nadobudnúť zdravie. 

 III. Nikomu teda, kto by nebol skľúčený ťažkou chorobou, sa nesmie 
podávať sviatosť pomazania, a to ani tým, ktorým hrozí smrť, ako napr. keď 
podnikajú nebezpečnú plavbu po mori, alebo zamýšľajú ísť do boja, v ktorom 
im hrozí istá smrť, alebo tiež keby boli odsúdení na smrť a boli by vedení  
na popravu. Okrem toho k prijatiu tejto sviatosti nie sú schopní tí, ktorí sú  
od narodenia bez užívania rozumu, ani deti, ktoré nespáchali žiaden hriech, 
ktorého pozostatky by bolo potrebné zahladiť prostriedkom tejto sviatosti  
a taktiež rozumu zbavení a šialení. Avšak pokiaľ by v čase zdravého rozumu 
a s nábožným duchom dávali najavo a priali si, aby boli pomazaní svätým 
olejom, potom pomazaní môžu byť. Lebo ten, kto nebol od svojho narodenia 
pri zmysloch a schopný používať rozum, ten sa nemá pomazávať. Inak je to 
však, keď chorý chcel mať v čase zdravého rozumu na tejto sviatosti účasť, no 
neskôr upadol do pomätenosti a šialenosti. 

 

* OTÁZKA X. 

Ktoré údy tela sa majú pomazávať? * 

 Avšak všetky údy tela sa nemajú pomazávať, ale iba tie ktoré boli 
človeku dané ako nástroje zmyslov: oči pre zrak, uši pre sluch, nozdry  
pre čuch, ústa pre chuť alebo reč, ruky pre hmat; lebo hoci sa hmat 
rozprestiera rovnako po celom tele, tak najviac sa prejavuje na rukách. Takýto 
zvyk svätého pomazania zachováva celá Cirkev a tiež to najlepšie zodpovedá 
povahe tejto sviatosti, ktorá je akoby liekom. A tak ako pri telesných 
chorobách, kedy chorobou trpí celé telo, sa liečenie vykonáva iba na tom úde, 
z ktorého choroba vychádza ako z prameňa a pôvodcu; tak sa podobne svätým 
olejom nepomazáva celé telo, ale iba tie údy, v ktorých sa sila pociťuje 
najvýraznejšie; a tiež bedrá, ktoré sú akoby sídlom smilstva a chodidlá, ktoré 
sú nám prostriedkom k chôdzi z jedného miesta na druhé.  
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* OTÁZKA XI. 

Posledné pomazanie sa môže opakovať. * 

 Tu je potrebné poznamenať, že počas tej istej choroby, keď sa chorý 
nachádza v tom istom nebezpečenstve smrti, má sa mu dať sväté pomazanie 
iba raz. Ak by sa však po pomazaní uzdravil, môže sa mu pomoc tejto sviatosti 
udeliť toľkokrát, koľkokrát sa ocitne v nebezpečenstve smrti. Z toho vyplýva, 
že posledné pomazanie sa musí zaradiť medzi tie sviatosti, ktoré sa môžu 
častejšie udeľovať. 

 

* OTÁZKA XII. 

S akou nábožnosťou a prípravou sa má prijímať táto sviatosť? * 

 Je potrebné sa všemožne snažiť o to, aby sviatostnej milosti nič 
neodporovalo. A nič jej neodporuje viac ako vedomie nejakého smrteľného 
hriechu. Preto nech je zachovávaný trvalý zvyk katolíckej Cirkvi, aby pred 
posledným pomazaním bola udelená sviatosť pokánia a Sviatosť oltárna. 
A nech sa duchovný vynasnaží chorého poučiť, aby sa pri svätom pomazaní 
odovzdal kňazovi s takou vierou, s akou sa kedysi odovzdávali apoštolom tí, 
ktorí chceli byť nimi uzdravení. Najskôr sa však má prosiť o spásu duše a až 
potom o uzdravenie tela, a to s dodatkom: „Ak je to k dosiahnutiu večnej slávy 
prospešné“, bez toho, aby veriaci smeli vôbec pochybovať o tom, či Boh 
vypočuje tieto sväté a slávnostné modlitby, ktoré kňaz prednáša nie vo svojom 
mene ale v mene a na mieste Cirkvi a nášho Pána Ježiša Krista. V tejto veci 
majú byť veriaci najviac povzbudzovaní k tomu, aby túto sviatosť 
spasiteľného pomazania prijímali sväto a zodpovedne, keď sa bude zdať, že 
im ubúdajú duševné i telesné sily. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Kto je vysluhovateľom, od ktorého sa táto sviatosť prijíma? * 

 To, kto je vysluhovateľom posledného pomazania, sa učíme od toho 
istého Apoštola, ktorý vyhlásil Pánov zákon o tejto sviatosti, hovoriac860: 
„Nech si zavolá starších Cirkvi“. Tridentský koncil861 dôkladne vysvetlil, že 
týmto nie sú myslení tí, ktorí sú starí alebo medzi ľuďmi vysoko postavení, ale 
sú to kňazi, ktorí boli biskupmi riadne vysvätení vkladaním rúk. Kňazom bolo 

                                                           
860 Jak. 5. 14. 
861 Sess. 14, de extr. unct, cap. 8. can. 4. 
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vysluhovanie tejto sviatosti riadne odovzdané. Predsa však z ustanovenia 
Cirkvi svätej nie je dovolené, aby túto sviatosť vysluhoval akýkoľvek kňaz, ale 
iba pastier, ktorý túto právomoc má alebo iný, ktorý bol k vykonaniu tohto 
úkonu od neho splnomocnený. Pritom však, rovnako ako aj pri vysluhovaní 
ostatných sviatostí, je treba predovšetkým pamätať na to, že kňaz koná  
v osobe Krista Pána a jeho nevesty Cirkvi svätej.  

 

* OTÁZKA XIV. 

Aké úžitky z prijatia tejto sviatosti vyplývajú ľuďom? * 

 I. Taktiež je potrebné starostlivo vysvetliť úžitky, ktoré z tejto sviatosti 
dostávame, aby keby už nič iné nemohlo veriacich priviesť k jej prijatiu, aby 
boli k nej vedení aspoň jej prospešnosťou; lebo taká je naša povaha, že takmer 
všetko meriame podľa nášho prospechu. Nech teda duchovní pastieri 
vysvetlia, že v tejto sviatosti sa udeľuje milosť, ktorá odpúšťa hriechy,  
a to obzvlášť hriechy ľahšie - ako sa obyčajne nazývajú všedné hriechy. 
Smrteľné hriechy sa zmývajú vo sviatosti pokánia. Táto sviatosť nebola 
prvotne ustanovená na odpustenie ťažkých hriechov, lebo to spôsobuje iba 
vlastná moc krstu a pokánia. 

II. Druhým úžitkom svätého pomazania je, že zbavuje dušu mdloby 
a slabosti, ktoré na seba svojimi hriechmi a všetkými pozostatkami hriechov 
uvalila. Za najvhodnejšiu dobu pre toto liečenie je možné považovať čas, keď 
sme postihnutí vážnou chorobou a sme v ohrození života. Lebo je v ľudskej 
prirodzenosti, že v každodenných veciach sa ničoho tak nebojíme ako smrti. 
Táto bázeň je potom nevýslovne rozmnožená spomienkou na spáchané 
hriechy, najmä ak nás ťažia závažné výčitky svedomia; lebo ako je napísané862: 
„Prídu predesení, na mysli majúc hriechy, a obviňovať ich budú ich neprávosti, 
proti ním sa protiviac“.  

Potom nás taktiež trápi starosť a myšlienka na to, že zakrátko budeme 
stáť pred súdnou stolicou samotného Boha, ktorý nad nami po zásluhe   
vynesie najspravodlivejší súd. Často sa stáva, že veriaci sú preniknutí hrôzou 
a cítia sa preveľmi znepokojení. V hodine smrti nič tak neprispieva 
k upokojeniu, ako keď odložíme všetku skormútenosť a  s radostnou mysľou 
očakávame príchod Pána a sme pripravení ochotne sa vzdať toho, čo nám bolo 
zverené, kedykoľvek to od nás Pán požiada. A práve sviatosť posledného 

                                                           
862 Múdr. 4. 20.  
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pomazania spôsobuje, že mysle veriacich sú od tohto znepokojenia uchránené 
a ich duše sa naplnia svätou a nábožnou radosťou. 

III. V tejto sviatosti navyše dostávame ešte aj niečo iné, čo právom 
môžeme považovať za najväčšiu zo všetkých výhod. Hoci pokiaľ žijeme, tak 
nepriateľ ľudského pokolenia nikdy neprestáva usilovať o našu škodu 
a záhubu. Ale keď vidí, že sa blíži posledný deň nášho života, snaží sa nás úplne 
zahubiť a ak by to bolo možné, odňal by nám aj nádej na Božie milosrdenstvo. 
A práve v tejto sviatosti sa dáva veriacim zbraň i posila k tomu, aby moc a útok 
nepriateľa mohli zlomiť a statočne mu odolali. Lebo nádejou na Božiu 
dobrotivosť sa duch posilňuje a povznáša a takto posilnený ľahšie znáša 
všetky ťažkosti choroby a ľahšie premáha ľstivosť a úskoky diabla strojaceho 
mu úklady.  

IV. Ak to má slúžiť k dobrému, tak nakoniec prichádza telesné 
uzdravenie. Musíme si byť istí tým, že keď v dnešnej dobe chorí tento účinok 
dosahujú menej často, tak sa to nestáva vinou sviatosti, ale skôr z dôvodu 
slabej viery veľkej časti tých, ktorí bývajú svätým olejom pomazaní, ako aj tých 
ktorí túto sviatosť vysluhujú. Lebo evanjelista863 s istotou svedčí, že Pán Ježiš 
neurobil vo svojej vlasti mnoho zázrakov „pre ich neveru“. Hoci právom je 
možné tiež povedať, že odkedy kresťanské náboženstvo zapustilo  
do ľudských sŕdc hlboké korene, až tak nepotrebuje zázraky, ktoré sa kedysi 
na počiatku vznikajúcej Cirkvi javili ako nevyhnutne potrebné.      

V. Predsa však v tomto prípade je potrebné si najvrúcnejšie vzbudiť 
vieru, lebo nech sa podľa vôle a dopustenia Božieho s ohľadom na telesné 
zdravie stane čokoľvek, veriaci musia zachovávať pevnú nádej, že pôsobením 
svätého oleja dosiahnu duchovné uzdravenie a že keď im bude súdené 
vykročiť z tohto života, tak zakúsia v sebe ovocie toho prekrásneho výroku, 
v ktorom sa hovorí864: „Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi“.   

To nech sa povie o sviatosti posledného pomazania, síce stručne, ale keď 
duchovní pastieri tieto články vysvetlia obšírnejšie a s príslušnou 
starostlivosťou, potom niet pochýb o tom, že toto učenie veľmi prispeje 
k nábožnosti veriacich. 

  

                                                           
863 Mt. 13. 58. 
864 Zjav. 14. 13. 
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* OTÁZKA I. 

Prečo sú duchovní povinní s veľkým úsilím vysvetľovať ľudu učenie  
o sviatosti svätenia kňazstva? *  

 Keď starostlivo uvážime formu a povahu ostatných sviatostí, ľahko 
zistíme, že všetky závisia od sviatosti svätenia kňazstva, že by sa jednak  
bez nej nemohli nijako konať a vysluhovať a boli by aj bez slávnostných 
obradov a istých náboženských úkonov i zvyklostí. Preto je potrebné, aby  
duchovní pastieri - pokračujúc v začatom učení o sviatostiach -  viac sa 
usilovali hovoriť o sviatosti svätenia kňazstva. Toto vysvetľovanie prospeje aj 
im samotným a tiež aj iným, ktorí vstúpili do duchovného stavu a nakoniec aj 
veriacemu ľudu. A oni samotní pojednávaním o tomto predmete budú viac 
povzbudení k oživeniu milosti, ktorú v tejto sviatosti dostali. Potom iní, ktorí 
sú povolaní mať podiel v Pánovi, budú týmto nábožným úmyslom roznietení 
tak, že získané vedomosti o týchto veciach im umožnia ľahšie postúpiť  
k vyšším stupňom. Ostatným veriacim to prospeje tak, že predovšetkým 
spoznajú akej cti sú služobníci Cirkvi hodní. Keďže sa často stáva, že sú 
prítomní mnohí, ktorí buď svojich ešte nedospelých synov ustanovili  
pre službu Cirkvi, alebo si sami chcú dobrovoľne zvoliť tento životný stav, tak 
je istotne vhodné, aby sa dozvedeli to, čo predovšetkým k tomuto povolaniu 
prináleží.  

 

* OTÁZKA II. 

Na zemi niet nič dôstojnejšie a vznešenejšie ako kňazský rád. * 

 Najskôr teda nech sa veriacim vysvetlí, aká veľká je vznešenosť 
a dôstojnosť tohto stavu, keď uvažujeme o jeho najvyššom stupni, totiž  
o kňazstve. Biskupi a kňazi sú tlmočníci a prostredníci Boží, ktorí jeho menom 
vyučujú ľudí Božiemu zákonu i pravidlám života a na zemi zastupujú osobu 
samotného Boha. Z toho je zrejmé, že ich úrad je taký, že nie je možné si 
predstaviť žiaden vyšší. Preto sa tiež niekedy nazývajú anjelmi ale aj bohmi, 
lebo medzi nami vykonávajú moc a velebnosť nesmrteľného Boha. Hoci kňazi 
mali v každej dobe najväčšiu dôstojnosť, predsa však kňazi Nového Zákona 
svojou cťou ďaleko prevyšujú všetkých ostatných, lebo moc posväcovať 
a obetovať Telo a Krv nášho Pána i moc odpúšťať hriechy, ktorá je im udelená, 
prevyšuje ľudský rozum a aj akúkoľvek predstavu o tom, že by bolo možné  
na zemi nájsť niečo podobné alebo rovnaké.  
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* OTÁZKA III. 

Koho je možné považovať za od Boha povolaného ku kňazstvu a k cirkevnej 
službe? * 

 Ale ako bol poslaný náš Spasiteľ od Otca a ako boli poslaní aj apoštoli 
a učeníci od Krista Pána, tak tou istou mocou, ktorú mali aj oni, sú každodenne 
posielaní kňazi865: „aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela“. Toto tak veľké bremeno úradu sa nesmie na nikoho vkladať 
bez uváženia, ale iba na tých, ktorí by ho mohli niesť svätosťou života, 
znalosťami, vierou a múdrosťou. „Ale túto hodnosť866 si nik nemôže prisvojiť 
sám, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona“. Hovorí sa, že Bohom bývajú 
povolaní tí, ktorých povolávajú riadni cirkevní správcovia lebo tí, ktorí sa  
do tejto služby sami s drzosťou vnucujú a vtierajú, o tých sa môže povedať, že 
ich mal Pán na mysli, keď hovoril867: „Neposielal som prorokov, oni však 
behali, nehovoril som k nim, oni však prorokovali“. A  v Cirkvi nemôže byť nič 
nešťastnejšie, biednejšie a nič zhubnejšie ako tento typ ľudí. 

 

* OTÁZKA IV. 

O kom sa musí usudzovať, že k svätému sväteniu pristupuje bez povolania  
a že do Cirkvi vchádza nepravou cestou? *  

 I. Ale keďže pri konaní akejkoľvek činnosti veľmi záleží na tom, aký 
máme motív a aký cieľ si každý vytýči v mysli (lebo keď je stanovený cieľ 
dobrý, tak všetko pokračuje dobre), preto je potrebné poučiť tých, ktorí chcú 
byť vysvätení, aby si v mysli nestanovovali nič také, čo by nebolo hodné 
vznešeného úradu. Táto téma si vyžaduje veľkú pozornosť, lebo veriaci dnes 
v tejto veci často chybujú. 

II. Niektorí pristupujú k tomuto stavu s úmyslom dosiahnuť to, čo je 
potrebné k obžive a odievaniu, a tak v kňazskom stave nevidia nič iné ako 
svoju živnosť, podobne ako každý iný v akomkoľvek bežnom jednoduchom 
remesle. 

III. Hoci zaiste podľa výroku Apoštola868 prirodzený aj Boží zákon velí, 
aby „tí, čo slúžia oltáru, mali z oltára podiel“; avšak pristupovať k oltáru  
pre zisk a obživu je najväčšou svätokrádežou. Iných vedie do kňazského stavu 
žiadostivosť po cti a dôstojnosti; ďalší si potom žiadajú vysvätenie, aby 

                                                           
865 Efez. 4. 12. 
866 Žid. 5. 4. 
867 Jerem. 23. 21.  
868 1. Kor. 9. 13. 
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oplývali bohatstvom, čoho dôkazom býva to, že ak sa im nedá nejaké bohaté 
cirkevné obročie (beneficium), tak na kňazské vysvätenie nijako 
nepomýšľajú. 

IV. A to sú tí, ktorých náš Spasiteľ nazýva869 „nádenníkmi“ a o ktorých 
Ezechiel hovorí870, že „pasú sami seba a nie ovce“ a ich ohavnosť i bezbožnosť 
vrhá veľkú škvrnu na kňazský stav a pre veriaci ľud nemôže byť skoro nič 
hanebnejšie a nič opovrhnutia hodnejšie. No spôsobuje aj to, že takýmto 
kňazom kňazstvo nič iné neprináša iba to, čo mal Judáš z apoštolského úradu 
a ten mu priniesol večnú záhubu.  

Ale právom sa hovorí, že do Cirkvi vchádzajú dverami tí, ktorí sú 
povolaní Bohom a ktorí berú na seba úrad Cirkvi iba z toho dôvodu, aby slúžili 
ku cti Božej. 

 

* OTÁZKA V. 

V čom by mali prevyšovať ostatných ľudí a čím by sa mali vyznačovať tí, ktorí 
sa skrze sväté vysvätenie oddali Cirkvi? * 

 Toto sa nesmie chápať tak, ako keby nebol všetkým rovnako uložený ten 
istý príkaz. Skutočne všetci ľudia sú stvorení k tomu, aby Bohu slúžili. To majú 
konať z celého srdca, z celej duše a zo všetkých svojich síl obzvlášť tí veriaci, 
ktorí majú účasť na milosti krstu. Ale tí, ktorí chcú prijať sviatosť svätenia 
kňazstva, si musia urobiť predsavzatie, aby nielen vo všetkom vyhľadávali 
Božiu česť (je zrejmé, že toto je pre nich spoločné so všetkými ľuďmi, obzvlášť 
s veriacimi), ale aby keď sú poverení nejakou cirkevnou službou, slúžili Bohu 
vo svätosti a spravodlivosti. Lebo tak ako sa v armáde všetci vojaci podrobujú 
príkazom veliteľa, hoci je medzi nimi niekto stotníkom, iný generálom a iní 
zastávajú iné pozície, tak aj všetci veriaci sa majú zo všetkých síl snažiť 
o nábožnosť a nevinnosť, čím je Boh najviac uctievaný. Avšak tím, ktorí prijali 
sviatosť vysvätenia, prináleží konať zvláštnu službu a povolanie: prinášajú 
obeť za seba a za všetok ľud, vysvetľujú moc Božieho zákona, popri tom 
napomínajú a vedú veriacich, aby všetko s ochotnou a radostnou mysľou 
zachovávali a tiež vysluhujú sviatosti Krista Pána, ktorými sa udeľuje 
a rozhojňuje akákoľvek milosť.  Aby sme to jedným slovom zhrnuli: hoci sú  
od ostatného ľudu oddelení, zastávajú úrad zo všetkých najvyšší 
a najvznešenejší.  

                                                           
869 Jn. 10. 13. 
870 Ez. 34. 2. 
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Keď sa toto vysvetlí, potom nech duchovný pristúpi k vysvetleniu toho, 
čo je tejto sviatosti vlastné, aby veriaci, ktorí by chceli byť prijatí  
do duchovného stavu, zistili do akého úradu sú povolávaní a aká veľká moc sa 
Bohom udeľuje Cirkvi samotnej a jej služobníkom. 

 

* OTÁZKA VI. 

Koľkoraká je cirkevná moc? * 

 Existuje dvojitá moc: moc svätenia a moc splnomocnenia. Moc svätenia 
sa vzťahuje ku skutočnému telu Krista Pána v najsvätejšej Sviatosti oltárnej. 
Moc splnomocnenia spočíva celá v duchovnom tele Kristovom: sem totiž patrí 
riadenie a spravovanie kresťanského ľudu a jeho vedenie do večnej nebeskej 
blaženosti. 

 

* OTÁZKA VII. 

Čoho sa týka moc svätenia? * 

 Ale moc svätenia sa neobmedzuje iba mocou a povolaním posväcovať 
telo Pána, ale pripravuje a činí duše ľudí byť schopnými k jeho prijatiu, a tiež 
obsahuje všetko ostatné, čo sa nejakým spôsobom môže vzťahovať k Sviatosti 
oltárnej. K tomu je možné uviesť viacero svedectiev z Písma svätého. 
Najjasnejšie a najdôležitejšie sú tie, ktoré čítame u svätého Jána a Matúša, kde 
Pán hovorí871: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Prijmite Ducha 
Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, 
budú zadržané“ a „Veru872, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané 
v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“. Keď sa vysvetlia tieto 
texty v súlade s učením a svedectvom svätých Otcov, tak môžu dať tejto 
pravde najväčší jas. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Kristovo kňazstvo je vznešenejšie ako kňazstvo prirodzeného zákona i ako 
kňazstvo Mojžišovho zákona. * 

I. Táto moc potom ďaleko presahuje moc, ktorá je istým ľuďom daná 
prirodzeným zákonom, aby sa starali o sväté veci. Lebo aj obdobie 
predchádzajúce písanému zákonu malo mať svoje kňazstvo a svoju duchovnú 
moc, pretože je isté, že malo svoj zákon. Veď tieto dve veci sú podľa svedectva 

                                                           
871 Jn. 20. 21.-23. 
872 Mt. 18. 18. 
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Apoštola873 tak spojené, že keď sa jedna z nich zmení, je nevyhnutné zmeniť 
spolu s ňou aj druhú. 

II. Keď teda ľudia, vedení prirodzeným inštinktom, prišli k poznaniu, že 
Boh má byť uctievaný, ukázala sa potreba, aby v každom národe boli niektorí 
ustanovení na prinášanie obetí a službu Bohu a ich moc sa v istom zmysle 
môže nazývať duchovnou. Bez tejto moci nebol ani Izraelský ľud a hoci táto 
moc bola čo do dôstojnosti väčšia, akú mali kňazi prirodzeného zákona, 
predsa však musí byť považovaná za oveľa nižšiu ako je duchovná moc zákona 
evanjelií. Lebo je to nebeská moc, moc ktorá prevyšuje akúkoľvek moc - aj moc 
anjelov -  a svoj pôvod nemá v Mojžišovom kňazstve, ale v Kristovi našom 
Pánovi, ktorý bol „kňazom874“, nie podľa rádu Áronovho, ale podľa rádu 
Melchizedechovho“. Veď on sám, ktorý mal neobmedzenú moc udeľovať 
milosti a odpúšťať hriechy, zanechal túto moc svojej Cirkvi, aj keď ju 
rozsahom obmedzil a zviazal ju so sviatosťami. Preto sú niektorí služobníci 
ustanovení na to, aby túto moc vykonávali a sú vysvätení slávnostnými 
obradmi, pričom toto vysvätenie sa nazýva sviatosť kňazského rádu alebo 
svätenie kňazstva alebo aj sväté svätenie.  

 

* OTÁZKA IX. 

Čo je svätenie a prečo sa cirkevný úrad nazýva rádom? *  

Svätí Otcovia, aby naznačili dôstojnosť a nadradenosť služobníkov 
Božích, sa rozhodli použiť také slovo, ktoré v sebe nesie široký význam. Slovo 
rád (ordo), keď berieme do úvahy jeho zmysel a  vlastnú moc, znamená 
usporiadanie nadriadených a podriadených vecí, ktoré sú medzi sebou 
upravené vo vzájomnom vzťahu. Keďže v tejto službe existuje veľa stupňov  
i rôzne funkcie a všetko je podľa určitého poriadku rozdelené a usporiadané, 
preto sa ukazuje, že názov rád bol zvolený vhodne.  

 

* OTÁZKA X. 

Svätenie kňazstva je pravá sviatosť. * 

 To, že aj sväté svätenie sa musí počítať medzi ostatné sviatosti Cirkvi, 
dokázal Tridentský koncil spôsobom, ktorý bol už  z časti uvedený. Keďže 
sviatosť je znakom posvätnej veci a keďže vonkajšie úkony pri tomto svätení 
znamenajú milosť a moc, ktorá sa udeľuje tomu, kto býva vysvätený, tak je 
zrejmé, že svätenie kňazstva sa musí skutočne a riadne nazývať sviatosťou. 

                                                           
873 Žid. 7. 12. 
874 Žid. 7. 11. 
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Preto aj biskup, podávajúc kalich s vínom a paténu s hostiou tomu, kto je 
vysväcovaný na kňaza, hovorí: „Prijmi moc prinášať Bohu svätú obeť atď.“. 
Cirkev vždy učila, že keď je podávaná matéria, tak spolu s ňou sa týmito 
slovami odovzdáva aj moc posväcovať telo Pána a pritom sa do duše vtláča 
znak. A to, že s touto mocou sa spája milosť pre riadne a pravé vykonávanie 
tohoto úradu, to dosvedčuje Apoštol slovami875: „Napomínam ťa, aby si znovu 
roznietil milosť Božiu, ktorá je v tebe skrze vloženie mojich rúk. Veď Boh nám 
nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy“.   
 
 

* OTÁZKA XI. 

Prečo je v Cirkvi ustanovených viac svätení jej služobníkov? * 

 Použime teraz slová svätého koncilu876: keďže táto posvätná kňazská 
služba je Božieho zriadenia a aby sa (kňazská služba) mohla vykonávať 
dôstojne a s čo najväčšou úctivosťou, bolo vhodné, aby v štruktúre Cirkvi, 
ktorá je usporiadaná dokonale, boli viaceré a rozličné stupne služobníkov. 
Títo služobníci sú rozdelení tak, aby tí, čo už nosia klerickú tonzúru, 
postupovali od nižších svätení k vyšším.  

 

* OTÁZKA XII. 

Koľko je svätení cirkevných služobníkov a ako sa obyčajne rozdeľujú? * 

 I. Nech sa teda povie, že je sedem takýchto svätení a že takto to katolícka 
Cirkev vždy učila. Ich označenia sú ostiár (strážca dverí a chrámu), lektor 
(čitateľ), exorcista (zaklínač), akolyta (posluhovač), subdiakon 
(subdiaconus), diakon (diaconus), kňaz  (sacerdos). To, že počet služobníkov 
bol múdro ustanovený, je možné dokázať pohliadnutím na rôzne úrady, ktoré 
sú potrebné na slávenie najsvätejšej omšovej obety, alebo na posvätenie 
a podávanie najsvätejšej sviatosti, čo je hlavným dôvodom ich ustanovenia. 

II. Z týchto sú niektoré svätenia vyššie, ktoré sa tiež nazývajú sväté a iné 
nižšie. Medzi vyššie alebo sväté sa počítajú: svätenia na kňaza, diakona 
a subdiakona. K nižším sa počítajú: akolyti, exorcisti, lektori a ostiári. 
O každom z nich je treba niečo povedať, aby to farári mohli vysvetliť tým, 
o ktorých vedia, že majú byť pripustení k niektorému z týchto svätení.  

 

 

                                                           
875 2.Tim. 1. 6. 
876 Sess. 23. de ord. cap. 2. 
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* OTÁZKA XIII. 

Čo znamená duchovná tonzúra a čo pomenovanie klerik? * 

I. Treba začať od prvej tonzúry alebo korunky, o ktorej sa má povedať, 
že je to len akási príprava na prijatie svätenia. Ako sa totiž ľudia exorcizmom 
pripravujú ku krstu alebo zasnúbením k manželstvu, tak podobne tým, ktorí 
sa ostrihaním vlasov zasväcujú Bohu, sa otvára prístup k sviatosti svätenia. 
Týmto sa zaiste dáva aj najavo, aký musí byť ten, kto si žiada vysvätenie. Lebo 
názov klerik, ktorý sa mu týmto po prvýkrát dáva, je odvodený z toho, že takto 
začína mať svoj podiel a dedičstvo v Pánovi; rovnako ako tí, ktorí boli medzi 
Židmi ustanovení pre službu Bohu a Boh im zakázal mať akýkoľvek podiel  
na roli v zasľúbenej zemi, hovoriac877: „Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo“. 

II. A hoci tieto slová platia pre všetkých veriacich, je isté, že osobitne 
platia pre tých, ktorí sa zasvätia službe Bohu. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Prečo sa klerici označujú okrúhlou korunkou na hlave? * 

 Vlasy sa strihajú na spôsob a podobu koruny, čo sa sluší vždy 
zachovávať. A tak ako každý postupuje k vyššiemu sväteniu, tak sa má podoba 
tohto kruhu rozširovať. Cirkev učí, že to bolo prijaté z apoštolského podania 
a o tomto spôsobe strihania vlasov sa zmieňuje aj svätý Dionýz Areopagita, 
svätý Augustín, svätý Hieronym i  najstarší a najváženejší Otcovia. Hovorí sa, 
že ako prvý zo všetkých to zaviedol knieža apoštolov na pamiatku tej koruny, 
ktorá bola upletená z tŕnia a vložená na hlavu nášho Spasiteľa, aby to, čo 
bezbožníci vymysleli na potupu a muky Krista Pána, apoštoli používali  
na ozdobu a oslavu a spolu s tým ukázali, že služobníci Cirkvi sa majú snažiť 
pripomínať Krista, nášho Pána a reprezentovať ho vo všetkých záležitostiach. 
Niektorí zas tvrdia, že týmto znakom sa dáva najavo kráľovská dôstojnosť, 
ktorá prináleží obzvlášť tým, ktorí sú povolaní mať podiel v Pánovi. Lebo to, 
čo svätý Peter pripisuje veriacemu ľudu878: „Vy ste vyvolený rod, kráľovské 
kňazstvo, svätý národ“, to, ako je možné ľahko pochopiť, platí akýmsi 
zvláštnym a vlastnejším spôsobom o služobníkoch Cirkvi.  Mnohí, ktorí 
považujú podobu kruhu za najdokonalejšiu, zase veria, že tonzúra označuje 
dokonalejší spôsob života klerikov, pretože keď sa vlasy, ktoré sú na tele 
niečím zbytočným, ostrihajú, tak to znamená opovrhnutie vonkajšími vecami 
a oslobodenie ducha od všetkých ľudských starostí.   

                                                           
877 Num. 18. 20. 
878 1. Petr. 2. 9. 
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* OTÁZKA XV. 

Čo je úlohou ostiárov? * 

I. Po prvej tonzúre nasleduje prvý krok k sväteniu za ostiára. Jeho úlohou 
je dávať pozor na kľúče a chrámové dvere a zabraňovať v prístupe do chrámu 
tým, ktorým bolo zakázané tam vstúpiť. Ostiár tiež býval prítomný pri svätej 
omšovej obete a mal na starosti, aby nikto nepristupoval k oltáru bližšie, ako 
sa patrilo a nevyrušoval kňaza konajúceho Božie tajomstvá. Boli mu zverené 
aj iné služby, čo je možné spoznať z obradov, ktoré sa pri jeho svätení 
vykonávajú. 

II. Lebo biskup, vezmúc z oltára kľúče a podávajúc ich tomu, ktorého 
chce ustanoviť za ostiára, hovorí: „Konaj tak, akoby si mal Bohu skladať účet 
z tých vecí, ktoré sa týmito kľúčmi uzamykajú“. To, že toto svätenie malo 
v dávnej Cirkvi veľkú vážnosť, spoznávame z toho, že bolo v Cirkvi doposiaľ 
zachované. Úrad pokladníka, ktorý bol aj strážcom svätyne, čo kedysi 
prináležalo ostiárom, sa aj dnes počíta medzi dôstojnejšie cirkevné úrady. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Aká je povinnosť lektora v Cirkvi? * 

Druhý stupeň svätenia je úrad lektora. Jemu prináleží jasným 
a zreteľným hlasom predčítať v chráme knihy Starého a Nového Zákona  
a zvlášť tie, ktoré sa čítajú medzi nočnými spevmi žalmov. Jeho úlohou bolo 
tiež vysvetľovať veriacim prvopočiatky kresťanského náboženstva. Biskup 
teda v prítomnosti ľudu pri jeho vysvätení, podávajúc mu knihu, v ktorej sa 
píše to, čo sa týka jeho úradu, hovorí: „Prijmi knihu a buď čitateľom slova 
Božieho a ak budeš verne a prospešne plniť svoju povinnosť, aby si mal podiel 
s tými, ktorí od počiatku dobre slúžili slovu Božiemu“. 

 

* OTÁZKA XVII. 

Čo sa ukladá za povinnosť exorcistom? * 

 Tretie je svätenie exorcistov, ktorým sa dáva moc vzývať meno Božie 
nad tými, ktorí sú posadnutí nečistými duchmi. Biskup, keď ich svätí, podáva 
im knihu, v ktorej sú obsiahnuté exorcizmy a hovorí tieto slová: „Prijmi 
a vštep si do pamäti a maj moc vkladať ruky na posadnutých, či sú pokrstení 
alebo katechumeni“.  
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* OTÁZKA XVIII. 

Aká je úloha akolytov? * 

 Štvrtý a posledný z tých, ktoré sa nazývajú nižšími, je stupeň akolytov. 
Ich povinnosťou je sprevádzať a pomáhať vyšším služobníkom, subdiakonom 
a diakonom, v ich službe pri oltári. Okrem toho, keď sa koná obeta svätej omše 
a zvlášť keď sa číta evanjelium, prinášajú a držia sviece. Podľa toho sa tiež 
nazývajú aj iným menom a to nosiči svetla. Pri vysväcovaní biskup zachováva 
tento poriadok: najskôr, keď im starostlivo pripomenie ich povinnosti, 
jednému po druhom podáva svetlo s týmito slovami: „Prijmi svietnik  
so sviecou a vedz, že pri rozsvecovaní svetiel chrámu sa k tomu zaväzuješ 
v mene Pána“. Potom mu odovzdá prázdne ampulky, v ktorých sa pri omši 
podáva voda a víno a hovorí: „Prijmi tieto ampulky na podávanie vína a vody 
na sviatosť krvi Kristovej v mene Pána“.  

 

* OTÁZKA XIX. 

Aká je služba subdiakona a aké obrady sa zachovávajú pri jeho vysvätení? * 

I. Teraz je potrebné, aby sme postúpili od svätenia nižších čiže nesvätých 
rádov, o ktorých sme doteraz hovorili, k vyšším a svätým rádom. Na prvom 
stupni stojí subdiakon, ktorého povinnosťou, ako už samotné meno 
naznačuje, je slúžiť diakonovi pri oltári; má totiž pripravovať to, čo je 
potrebné ku konaniu obety – sväté plátna, nádoby, chlieb a víno. Biskupovi 
a kňazovi podáva vodu, keď si pri svätej omši umývajú ruky. Subdiakon číta 
taktiež epištolu, ktorú kedysi čítal pri omši diakon a je ako svedok prítomný 
pri obete a stráži, aby kňaz konajúci obetu, nemohol byť nikým vyrušovaný. 

II. To, čo prináleží k službe subdiakona, je možné spoznať  
zo slávnostných obradov, ktoré sa pri jeho vysvätení konajú. Najskôr biskup 
samozrejme pripomína, že v tomto svätení sa ukladá povinnosť ustavičnej 
zdržanlivosti a vyhlasuje, že do rádu subdiakonov nesmie byť pripustený 
nikto, kto by sa dobrovoľne nezaviazal tomuto príkazu. Potom  
po slávnostnom odriekaní litánií, vymenováva a vysvetľuje aké sú služby 
a úlohy subdiakona. Následne každý z tých, ktorí majú byť vysvätení, prijíma 
od biskupa kalich a svätú paténu, od arcidiakona však prijíma ampulky 
naplnené s vínom a vodou, spolu s podnosom a šatkou, ktorou sa utierajú 
ruky, čím sa dáva najavo, že subdiakon má slúžiť úradu diakona. Biskup potom 
hovorí: „Pohliadnite aká služba sa vám odovzdáva, preto vás napomínam, 
nech sa tak osvedčíte, aby ste sa mohli páčiť Bohu“. Okrem toho sa pripájajú 
aj ďalšie modlitby. Na konci, keď biskup subdiakona odel do posvätných rúch, 
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pričom pri každom sa konajú zvláštne obrady a reči, mu podáva knihu epištol 
a hovorí: „Prijmi knihu epištol a maj moc čítať ich v svätej Cirkvi Božej, ako  
za živých, tak aj za mŕtvych“.   

 

* OTÁZKA XX. 

Aká je úloha diakona? * 

I. Druhý stupeň medzi svätými sväteniami patrí diakonovi, ktorého 
služba je rozsiahlejšia a  bola vždy považovaná za svätejšiu, lebo jemu 
prináležalo stále sprevádzať biskupa, starať sa oňho pri kázaní, byť jemu 
a kňazovi konajúcemu obetu alebo vysluhujúcemu iné sviatosti po ruke  
a pri omšovej obete čítať evanjelium. Často tiež povzbudzoval mysle veriacich, 
aby obracali svoju pozornosť na obetu a taktiež podával krv Kristovu v tých 
cirkvách, v ktorých bolo zvykom, aby veriaci pri večeri Pánovej prijímali  
pod obojím. 

II. Diakonovi bolo okrem toho odovzdané aj rozdeľovanie cirkevných 
statkov, aby každý dostal to, čo k obžive potrebuje. Diakonovi tiež prináleží, 
aby akoby biskupovým okom pozoroval, kto v meste vedie nábožný 
a počestný život a kto nie, ktorí ľudia sa počas určených dní schádzajú  
na omšu svätú a kázanie a ktorí neprichádzajú a aby takto o všetkom podával 
biskupovi správu a ten aby potom každého jednotlivo mohol buď súkromne 
napomenúť a poučiť alebo ho verejne upozorniť a pokarhať a to podľa toho, 
čo sa mu zdá viac prospešné. Diakon má taktiež biskupovi predčítať mená 
a predstaviť mu tých katechumenov, ktorí majú byť vysvätení. Okrem toho 
diakon smie v neprítomnosti biskupa a kňaza vysvetľovať evanjelium, avšak 
nie z vyvýšeného miesta na znamenie toho, že toto nie je jeho vlastná úloha.  

 

* OTÁZKA XXI. 

Kto má byť prijatý za diakona? * 

To aká starostlivosť sa má vynaložiť na to, aby do tohto úradu nebol 
prijatý nikto nehodný, to ukazuje Apoštol, keď v liste Timotejovi879 vymenoval 
mravy, cnosť a bezúhonnosť diakona. To isté prirodzene naznačujú aj zvyky 
a slávnostné obrady, ktoré biskup pri vysväcovaní používa. Lebo biskup  
pri vysvätení diakona prednáša posvätnejšie modlitby ako pri vysvätení 
subdiakona a ozdobuje ho aj inými posvätnými rúchami. Okrem toho naňho 
vkladá ruky, lebo ako čítame880, takto to robili aj apoštoli, keď ustanovovali 

                                                           
879 1. Tim. 3. 8. -10. 
880 Sk. ap. 6. 6. 
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prvých diakonov. Nakoniec mu odovzdáva knihu evanjelií s týmito slovami:  
„V mene Pána prijmi moc čítať evanjelium v Cirkvi Božej, ako za živých, tak 
i za mŕtvych“.  

 

* OTÁZKA XXII. 

Aká je dôstojnosť a vznešenosť kňazstva? *  

 Tretí a najvyšší stupeň zo všetkých svätých svätení je kňazstvo. Tí, ktorí 
ho dosiahli, tých dávni Otcovia nazývajú dvoma menami: niekedy ich volajú 
presbytermi, čo v gréčtine znamená starší, a to nielen pre dospelosť veku, 
ktorá je k tomuto sväteniu prirodzene veľmi potrebná, ale omnoho viac  
pre vážnosť mravov, pre ich znalosti i múdrosť, ako sa píše881: „Veď nie dlhé 
roky robia starobu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom liet. Šediny sú 
múdrosť človeka, starým vekom je život nepoškvrnený“. Inokedy ich zase 
nazývajú kňazmi (sacerdotes) preto, že sú zasvätení Bohu a aj preto, že im 
prináleží vysluhovať a vykonávať veci Božské a sväté. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

Koľkoraké je kňazstvo Nového i Starého Zákona? * 

I. Ale keďže v Písme svätom sa opisuje dvojité kňazstvo -  jedno vnútorné 
a druhé vonkajšie - tak aby duchovní pastieri mohli vysvetliť, o ktorom z nich 
sa na danom mieste hovorí, je potrebné ich rozoznávať. Čo sa týka vnútorného 
kňazstva, tak tu sa všetci veriaci, ktorí boli obmytí spasiteľnou vodou krstu, 
nazývajú kňazmi; obzvlášť potom spravodliví, ktorí majú Božieho Ducha 
a dobrodením Božej milosti sú učinení za živé údy najvyššieho kňaza Ježiša 
Krista - lebo títo svojou vierou, ktorá sa roznecuje láskou, prinášajú Bohu 
obety na oltári svojho duchovného srdca. Obety za ktoré je vhodné počítať 
všetky dobré a počestné skutky, ktoré konajú na slávu Božiu. Preto v Zjavení 
svätého Jána čítame toto882: „Ježiš Kristus nás svojou krvou oslobodil  
od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi.“ 
V tom istom zmysle povedal knieža apoštolov883: „A dajte sa vbudovať aj vy 
ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali 
duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista“. A svätý Pavol nás 
napomína884: „aby sme svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, 
ako svoju duchovnú bohoslužbu“. Omnoho skôr Dávid povedal885: „Obetou 
                                                           
881 Múdr. 4. 8. 
882 Zjav. 1. 5, 6. 
883 1. Petr. 2. 5. 
884 Rim. 12. 1. 
885 Žalm 51. 19. 
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Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným 
a poníženým“. To, že toto všetko sa týka vnútorného kňazstva, je možné ľahko 
spoznať. 

II. Avšak vonkajšie kňazstvo neprináleží všetkým veriacim, ale iba istým 
ľuďom, ktorí boli riadne ustanovení a vkladaním rúk a slávnostnými obradmi 
Cirkvi zasvätení Bohu a ktorí sú takto poverení konať  konkrétnu svätú službu. 
A tento rozdiel v kňazstve môžeme pozorovať aj v Starom Zákone, lebo ako 
sme už ukázali, o vnútornom kňazstve hovorí aj Dávid. Pokiaľ ide o vonkajšie 
kňazstvo, každý pozná mnohé a rozličné nariadenia, ktoré Pán dal Mojžišovi  
a Áronovi. Okrem toho pre chrámovú službu ustanovil celé pokolenie Léviho 
a zákonom prikázal, aby sa do tohto úradu nikto z iného pokolenia neopovážil 
vstúpiť. Preto Boh postihol kráľa Oziáša886 malomocenstvom, a tak bol veľmi 
ťažko potrestaný za to, že svojou opovážlivosťou si svätokrádežne osoboval 
kňazský úrad.  

III. Keďže ten istý rozdiel v kňazstve sa nachádza aj v Kristovom zákone, 
nech sa veriacim povie, že teraz sa hovorí o kňazstve vonkajšom, ktoré je 
udelené len niektorým ľuďom, lebo iba toto prináleží ku sviatosti svätenia 
kňazstva.   

 
 

* OTÁZKA XXIV. 

Aké sú vlastné funkcie kňaza? *  

 Úrad kňaza, ako to vysvitá z obradov vysvätenia, spočíva v konaní obety 
Bohu a vysluhovaní cirkevných sviatostí. Lebo biskup, keď niekoho vysväcuje 
za kňaza, tak najskôr naňho so všetkými prítomnými kňazmi vkladá ruky; 
potom mu štólu položenú na ramenách, preloží na prsiach do tvaru kríža, čím 
sa dáva najavo, že kňaz býva oblečený mocou z výsosti, aby mohol niesť kríž 
Krista Pána a sladké bremeno Božieho zákona. Zákona, ktorý má hlásať nielen 
slovami, ale aj príkladom najsvätejšieho a najpočestnejšieho života. Potom mu 
svätým olejom pomaže ruky a podá mu kalich s vínom a paténu s hostiou, 
hovoriac: „Prijmi moc prinášať obetu Bohu a slúžiť omšu tak za živých, ako aj 
za mŕtvych“. A týmito slovami je ustanovený za tlmočníka a prostredníka 
medzi Bohom a ľuďmi, a to je treba považovať za najdôležitejšie povolanie 
kňaza. Nakoniec vkladajúc ruky opäť na jeho hlavu, hovorí: „Prijmi Ducha 
Svätého, ktorým odpustíš hriechy, odpúšťajú sa im a ktorým zadržíš, zadržia 
sa im“, a tak mu udeľuje Božiu moc odpúšťať a zadržiavať hriechy, moc ktorú 

                                                           
886 2. Kroník 26. 19. 
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dal Pán svojim učeníkom. Toto sú teda vlastné a najdôležitejšie povinnosti 
kňazského rádu. 
 

 

* OTÁZKA XXV. 

Hoci je jedno kňazské svätenie, predsa nie je jeden stupeň kňazstva.* 

I. Hoci je jeden kňazský rád, predsa existujú rôzne stupne jeho 
dôstojnosti a moci. Prvým stupňom je titul tých, ktorí sa jednoducho nazývajú 
kňazmi a o funkciách ktorých sme doteraz hovorili. Druhým stupňom je titul 
biskupa. Biskupi sú predstavenými jednotlivých biskupstiev, aby spravovali 
nielen ostatných sluhov Cirkvi ale aj veriaci ľud a s najväčšou snahou  
a starostlivosťou sa starali o ich spásu. Preto sa v Písme svätom často nazývajú 
pastiermi oviec a ich úrad a povinnosti opisuje aj svätý Pavol, ako to čítame887 
v Skutkoch apoštolských v reči, ktorú mal k Efezanom. Taktiež knieža 
apoštolov Peter zostavil akési Božie pravidlo888 biskupského úradu a keď sa   
ním biskupi budú riadiť, budú dobrými pastiermi a  za takých budú aj 
považovaní. Ale tí istí biskupi sa nazývajú aj vrchnými kňazmi (pontifices). 
Toto označenie bolo prevzaté od pohanov, ktorí si dôležitých kňazov zvykli 
nazývať pontifikmi alebo vrchnými kňazmi. 

II. Tretím stupňom sú arcibiskupi, ktorí stoja nad viacerými biskupmi 
a tiež sa nazývajú metropolitmi, pretože sú predstavení tých miest, ktoré sa 
považujú za matky celej krajiny. Preto majú vyššiu hodnosť a rozsiahlejšiu 
právomoc ako biskupi, hoci sa svätením v ničom od biskupov nelíšia.  
Na štvrtom stupni stoja patriarchovia t. j. prví a najvyšší otcovia. 

III. Kedysi boli v celej Cirkvi okrem Rímskeho pápeža len štyria 
patriarchovia, avšak svojou dôstojnosťou si neboli všetci rovní: patriarcha 
Konštantínopolu, hoci mu táto hodnosť bola udelená po všetkých ostatných, 
predsa len pre slávu cisárskej vlády dostal vyššie postavenie. Najbližšie 
k nemu je patriarcha Alexandrie, ktorej cirkev na príkaz kniežaťa apoštolov 
založil evanjelista Marek. Tretím je patriarcha Antiochie, kde mal kedysi svoje 
sídlo Peter. Posledný stupeň má patriarcha Jeruzalema, kde cirkev riadil 
Jakub, Pánov brat. 

IV. Okrem týchto všetkých, katolícka Cirkev vždy uznávala a ctila si 
najvyššieho Rímskeho biskupa ako otca a patriarchu celého sveta, ktorého  
na Efezskom koncile Cyril Alexandrijský nazýva arcibiskupom. Sedí  
na Petrovom stolci, na ktorom ako je dokázané, sedel knieža apoštolov až  

                                                           
887 Sk. Ap. 20. 28. 
888 1. Petr. 5. 2. 
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do konca svojho života, a preto sa v ňom uznáva najvyššia miera dôstojnosti 
a hojnosť právomocí, ktorá mu je daná nie nejakým koncilovým alebo iným 
ľudským uznesením, ale mu je daná od Boha. Z toho dôvodu je pre všetkých 
veriacich a biskupov i ostatných predstavených, nech už sú obdarení 
akýmkoľvek úradom a mocou, otcom a vodcom a ako pravý a riadny nástupca 
Krista Pána je aj hlavou celej Cirkvi. Z toho, čo bolo povedané, by mali 
duchovní pastieri vysvetliť, aké sú hlavné povinnosti a funkcie rôznych 
cirkevných rádov a stupňov a kto je vysluhovateľom tejto sviatosti. 

 

* OTÁZKA XXVI. 

Kto je riadnym vysluhovateľom sviatosti svätenia kňazstva? *  

 Vysluhovanie tejto sviatosti prináleží biskupovi a je známe, že sa to dá 
ľahko dokázať výrokmi Písma svätého, istotou tradície, svedectvom všetkých 
Otcov, uzneseniami koncilov a aj obyčajom i konaním Cirkvi svätej. Hoci 
niektorým opátom sa niekedy povoľuje udeľovať nižšie a neposvätné 
svätenia, predsa však nikto nepochybuje o tom, že udeľovať ostatné svätenia, 
ktoré sa nazývajú vyššími a svätými, je vlastnou funkciou biskupa, ktorému 
jedinému je to dovolené a okrem neho nikomu inému. Lebo subdiakonov, 
diakonov a kňazov vysväcuje jedine biskup. Biskupi potom, podľa apoštolskej 
tradície, ktorá sa vždy v Cirkvi zachovávala, bývajú vysvätení tromi biskupmi. 

 

* OTÁZKA XXVII. 

Prečo sa požaduje osobitná bezúhonnosť tých, ktorí majú byť svätení? * 

 Teraz je potrebné vysvetliť, kto je spôsobilý tieto sviatosti  a obzvlášť 
kňazské svätenie prijať a čo by mal predovšetkým spĺňať. Z toho potom 
nebude ťažké stanoviť, čo je potrebné zachovávať pri ostatných sväteniach, 
pričom sa náležité zohľadní dôstojnosť a služba každého z nich. To, že pri tejto 
sviatosti sa musí postupovať s najväčšou opatrnosťou, vyplýva z toho, že 
ostatné sviatosti udeľujú milosti na prospech a posvätenie tých, ktorí ich 
prijímajú, ale tí, čo sú vysvätení za kňazov, majú účasť na nebeskej milosti 
preto, aby ich služba pomáhala dobru Cirkvi, a tým k spáse všetkých ľudí.  
Na základe toho sa sväté svätenia konajú iba v stanovených dňoch, 
počas ktorých sú podľa najstaršej tradície katolíckej Cirkvi veriacim uložené 
verejné pôsty, aby si veriaci ľud mohol nábožnými a vrúcnymi modlitbami 
vyprosiť od Boha  služobníkov, ktorí by správne a na prospech Cirkvi 
vykonávali moc tak veľkého úradu. 
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* OTÁZKA XXVIII. 

Akú veľkú bezúhonnosť života a mravov by mali mať tí, ktorí pristupujú  
k vysväteniu? * 

 Predovšetkým je potrebné, aby ten kto sa má stať kňazom, preukazoval 
bezúhonnosť života a mravov a keby si bol vedomý smrteľného hriechu a i tak 
by mal záujem byť vysvätený, spáchal by nový a veľmi ťažký hriech aj preto, 
že iným má svietiť svetlom cnosti a nevinnosti. V tejto súvislosti môžu 
duchovní pastieri vysvetliť to, čo predpisuje Apoštol Titovi a Timotejovi.889 
Súčasne nech poučujú, že telesné nedostatky, ktoré z Božieho ustanovenia 
niekoho v Starom Zákone zo služby pri oltári vylučovali, sú v Novom Zákone 
nahradené nedostatkami duševnými. Preto sa v Cirkvi zachováva svätý zvyk, 
že tí, ktorí majú byť vysvätení, sa predtým usilovne snažia očistiť svoje 
svedomie sviatosťou pokánia. 

 

* OTÁZKA XXIX. 

Aké znalosti sa požadujú od kňaza? * 

 Okrem toho sa od kňaza požadujú nielen vedomosti, ktoré sa týkajú 
užívania a spravovania sviatostí, ale aj znalosti Písma svätého a to v takej 
miere, aby mohol ľudu vysvetľovať tajomstvá kresťanskej viery a predpisy 
Božieho zákona a aby vedel veriacich povzbudzovať k cnosti i k nábožnosti 
a odvracať ich od neprávostí. Úrad kňaza je v skutočnosti dvojaký: prvý, aby 
sviatosti riadne konal a vysluhoval a druhý, aby ľud zverený do jeho správy, 
vyučoval v tých veciach a predpisoch, ktoré sú pre spásu potrebné. Malachiáš 
s istotou svedčí takto890: „Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho 
úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov“. Na splnenie prvej  
z týchto povinností mu stačí, aby mal priemerné vedomosti. Pokiaľ ide o druhú 
povinnosť, zaiste sa nevyžadujú iba bežné ale skôr mimoriadne vedomosti. 
A hoci sa od všetkých kňazov nepožaduje v rovnakej miere najvyššia znalosť 
skrytých vecí, stačí keď každý vie to, čo je na plnenie jeho povinností a úradu, 
ktorý na seba prevzal, potrebné. 
 

 

 

 

                                                           
889 Tít. 1.; 1. Tim. 3. 
890 Malach. 2. 7. 
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* OTÁZKA XXX. 

Kto nemá byť do kňazskej hodnosti pripustený? * 

 Táto sviatosť sa nesmie udeľovať chlapcom pomäteným alebo šialeným, 
pretože tí neužívajú rozumu. Avšak ak by sa im predsa len udelila, musí sa 
pevne veriť, že do ich duše sa vtlačí znak sviatosti. To, do akého veku je 
potrebné pri každom svätení počkať, je možné ľahko spoznať z ustanovení 
svätého Tridentského koncilu891. Vylúčení sú aj otroci, lebo službe Bohu by 
nemal byť oddaný ten, kto nie je nezávislý, ale je v poddanosti iného. Okrem 
toho sú nespôsobilými muži krvi a vrahovia, pretože sú Cirkevným zákonom 
vylúčení. Taktiež aj nemanželskí synovia a všetci tí, ktorí nie sú splodení 
v riadnom manželstve. Patrí sa, aby tí, ktorí sa venujú svätej službe, nemali  
na sebe nič, čím by iní mohli právom opovrhovať alebo to zaznávať. Nakoniec 
by nemali byť pripustení ani tí, ktorí sú obzvlášť telesne zmrzačení alebo 
zdeformovaní; lebo takáto deformácia alebo zmrzačenie je čiastočne  
na urážku a čiastočne môže byť prekážkou pri vysluhovaní sviatostí. 

 

* OTÁZKA XXXI. 

Aké sú hlavné účinky tejto sviatosti? * 

I. Po vysvetlení týchto vecí zostáva ešte uviesť, aké sú účinky tejto 
sviatosti. Hoci je zrejmé, že sviatosť svätenia, ako už bolo vysvetlené, smeruje 
predovšetkým k blahu a úžitku Cirkvi, predsa však duši toho, kto je vysvätený, 
udeľuje milosť posväcujúcu, ktorou sa stáva oprávneným na riadne 
vykonávanie svojho úradu a spôsobilým i na vysluhovanie sviatostí, tak ako sa  
milosťou krstu každý stáva oprávneným prijímať ďalšie sviatosti.  

II. Taktiež je zrejmé, že v tejto sviatosti sa udeľuje ešte aj iná milosť: totiž 
zvláštna moc vzťahujúca sa k najsvätejšej sviatosti Tela Pána, ktorá je 
v kňazovi úplná a dokonalá, lebo iba on jediný môže premieňať Telo a Krv 
nášho Pána; táto je väčšia či menšia pri ostatných vysluhovateľoch nižších 
svätení, podľa toho ako sa kto vo svojej službe viac alebo menej približuje  
k Sviatosti oltárnej.  

III. Táto moc sa tiež nazýva duchovným znamením, pretože tí, ktorí sú 
vysvätení, sa odlišujú od ostatných veriacich určitým vnútorným znakom 
vtlačeným do duše a sú zaviazaní k službe Bohu. Zdá sa, že toto mal na mysli 
Apoštol, keď povedal Timotejovi892: „Nezanedbávaj milosť, ktorá je v tebe, 

                                                           
891 Sess. 23. cap, 12. de reform. 
892 1. Tim. 4. 14. 
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ktorá sa ti dostala skrze proroctvo s vkladaním rúk kňazstva“. A na inom 
mieste893: „Z tej príčiny napomínam ťa, aby si znovu roznietil milosť Božiu, 
ktorá je v tebe skrze vloženie mojich rúk“.  

Toto nech sa povie o sviatosti svätenia kňazstva; lebo duchovným 
pastierom sme sľúbili vysvetliť len najhlavnejšie časti tohto predmetu, aby 
mali takto po ruke to, čomu majú veriaci ľud vyučovať a v kresťanskej 
nábožnosti ho utvrdzovať. 

 

  

                                                           
893 2. Tim. 1. 6. 
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HLAVA VIII. O sviatosti manželského stavu. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo sa majú farári veľmi starať o to, aby kresťanský ľud dobre poznal 
povahu a sviatosť manželského stavu? * 

Keďže cieľom a účelom duchovných pastierov má byť blažený 
a dokonalý život kresťanského ľudu, musia si zo všetkého najviac priať to, čo 
si žiadal Apoštol, keď písal Korinťanom týmito slovami894: „Chcel by som, aby 
boli všetci ľudia tak, ako som ja“, totiž aby všetci vyhľadávali cnosť 
zdržanlivosti. Lebo veriaci nemôžu dosiahnuť väčšiu blaženosť, ako keď ich 
duša nie je rozptyľovaná žiadnymi svetskými starosťami, keď skrotí a potlačí 
v sebe všetku nezriadenú telesnú žiadostivosť, keď je pobožná, keď rozjíma 
o veciach nebeských. Ale keďže ako Apoštol svedčí na inom mieste „každý má 
od Boha vlastný dar, jeden tak, iný inak“; a keďže manželstvo je obdarené 
veľkými Božími darmi, tak sa po pravde počíta medzi ostatné sviatosti 
katolíckej Cirkvi. Navyše aj samotný Pán poctil svojou prítomnosťou 
svadobnú slávnosť. Z toho vyplýva, že je potrebné vysvetľovať učenie o tejto 
sviatosti, obzvlášť keď vidíme, že aj svätý Pavol aj knieža apoštolov svätý 
Peter na viacerých miestach Písma starostlivo vysvetlili nielen to, čo patrí 
k vznešenosti, ale aj to, čo sa týka povinností manželského stavu. Lebo 
osvietení Duchom Božím veľmi dobre poznali, aké veľké a mnohoraké úžitky 
môžu pre kresťanskú spoločnosť vzísť z toho, keď veriaci dobre poznajú 
sviatosť manželského stavu a neporušene ju zachovávajú; a na druhej strane, 
že nevedomosť o tejto sviatosti alebo jej zanedbávanie uvaľuje na Cirkev 
mnohé strasti a najväčšie škody. 

Najskôr teda nech sa veriacim vysvetlí podstata a význam manželstva; 
lebo keď neprávosti na seba často berú podobu počestnosti, potom je 
potrebné starať sa o to, aby veriaci, súc oklamaní falošnou predstavou 
manželstva, nepoškvrňovali svoje duše ohavnosťou a bezbožnosťou.  
Na vysvetlenie tejto veci je treba začať od podstaty názvu sviatosti.  

 

 

 

                                                           
894 1. Kor. 7. 7. 
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* OTÁZKA II. 

Prečo sa tento svätý zväzok po latinsky nazýva „matrimonium“, „conjugium“  
alebo „nuptiae“. * 

Matrimonium sa nazýva preto, že žena sa má vydávať predovšetkým 
preto, aby sa stala matkou, alebo že povolaním matky je počať, porodiť 
a vychovávať. Conjugium (spojenie, zväzok) sa nazýva podľa slova conjugare 
- spojiť, pretože riadne vydatá žena je so svojím manželom akoby priviazaná 
k jednému jarmu. Okrem toho sa nazýva aj nuptiae (zahalenie, zasnúbenie), 
pretože ako hovorí svätý Ambróz895, dievčatá sa z hanblivosti zahaľovali, čím 
sa malo dať tiež najavo, že majú byť poslušné a podriadené mužom.  
 

* OTÁZKA III. 

Čo je manželstvo? * 

I. Podľa všeobecného názoru teológov sa definuje takto: „Manželstvo je 
spojenie muža a ženy, ako manžela a manželky, medzi osobami zákonite 
spôsobilými, zachovávajúcimi nerozlučiteľné spoločenstvo života“. Aby bolo 
možné rôznym častiam tejto definície lepšie porozumieť, nech sa povie, že 
hoci dokonalé manželstvo spĺňa všetky nasledujúce podmienky, totiž 
vnútorný súhlas, zmluvu vyjadrenú vonkajšími slovami, povinnosť a záväzok, 
ktoré z tejto zmluvy vyplývajú a aj telesné spojenie manželov, ktorým sa 
manželstvo dokonáva, avšak nič z týchto vecí nemá vlastnú moc a povahu 
manželstva, ale túto moc a povahu má iba povinnosť a zväzok, ktoré sú 
vyjadrené slovom „spojenie“.  

II. Pridávajú sa avšak aj slová „ako manžela a manželky“  keďže iné druhy 
zmlúv, ktorými sa zaväzujú muži a ženy, aby si vzájomne pomáhali, buď  
za mzdu alebo za inú vec, sú úplne vzdialené od povahy manželstva. Ďalej 
nasleduje: „medzi osobami zákonite spôsobilými“ lebo tí, ktorí sú 
z manželského spojenia zákonom celkom vylúčení, tí do zväzku manželského 
vstúpiť nemôžu. A ak by predsa vstúpili, zväzok je neplatný. Tak napríklad tí, 
ktorí sú príbuzenstvom viazaní do štvrtého kolena alebo chlapci  
pred štrnástym rokom a dievčatá pred dvanástym rokom, teda pred vekom 
stanoveným zákonom pre platné vstúpenie do manželského zväzku. A to, čo 
je uvedené na konci: „zachovávajúci nerozlučiteľné spoločenstvo života“, 
poukazuje na nerozlučiteľnú povahu zväzku, ktorý muža a ženu viaže. 

 

                                                           
895 lib. 1. de Abraham., c. 9. 
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* OTÁZKA IV. 

Na čom sa zakladá hlavná moc manželstva? * 

 Z uvedeného je zrejmé, že prirodzenosť a povaha manželstva spočíva  
na tomto zväzku. Lebo aj keď definície iných známych mužov vychádzajú  
z toho, že základ spočíva v súhlase a i keď sa hovorí, že manželstvo je 
vzájomný súhlas muža a ženy, tak je to treba chápať tak, že samotný súhlas je 
účinnou príčinou manželstva. Takto to učili aj Otcovia896 Florentského koncilu, 
pretože bez súhlasu a zmluvy nemôže existovať povinnosť a spojenie. 

 

* OTÁZKA V. 

Aký súhlas sa pri manželstve vyžaduje a akým spôsobom sa má prejaviť? * 

 Ale predovšetkým je potrebné, aby súhlas bol vyjadrený slovami, ktoré 
vyjadrujú prítomný čas. Manželstvo nie je iba dar ale vzájomná zmluva,  
a preto súhlas len jednej zo strán na uzavretie manželstva nepostačuje, je  
nevyhnutný súhlas oboch strán. Je teda zrejmé, že k prejaveniu vzájomného 
súhlasu sú potrebné slová. Keby sa manželstvo mohlo zakladať len  
na vnútornom súhlase bez vonkajšieho ústneho prejavu, tak by z toho mohlo 
vyplývať, že ak by sa obaja nachádzali na rozličných a odľahlých miestach 
a svoj súhlas k manželstvu by vyjadrili skôr, ako by si svoje úmysly oznámili 
písomne alebo cez posla, tak by už boli viazaní zákonom pravého a platného 
manželstva. A to sa nezlučuje ani s rozumom, ani s obyčajom a ani 
s uzneseniami Cirkvi svätej. 

 

* OTÁZKA VI. 

Obojstranný súhlas, vyjadrený slovami v budúcom čase, neustanovuje 
manželstvo. * 

I. Právom sa hovorí, že súhlas musí byť vyjadrený slovami, ktoré majú 
v sebe význam prítomného času, lebo slová ktoré označujú budúci čas 
manželstvo nespájajú, ale ho len sľubujú. Ďalej, je pochopiteľné, že to čo bude 
v budúcnosti a čo ešte nie je, je nevyhnutné považovať za niečo, čo v sebe 
nemá nič pevného či stáleho. 

II. Nikto nemá manželské právo na ženu, ktorej sľúbil, že s ňou  
do manželstva vstúpi, pretože jeho sľub ešte nebol splnený. Avšak je povinný 
svoj sľub splniť a ak by tak neučinil, je vinný z porušenia sľubu. Ale ten, kto sa 

                                                           
896 Eug. IV. in conc. Flor. 
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s druhým do manželského zväzku viaže, akokoľvek by to neskôr ľutoval, 
nemôže zmeniť ani učiniť neplatným a nevykonaným to, čo sa stalo. 

III. Keďže teda manželský zväzok nie je iba obyčajný prísľub ale  úplné 
odovzdanie, ktorým muž žene a žena mužovi skutočne dáva dominanciu  
nad svojim telom, preto je nevyhnutné, aby sa manželstvo uzatváralo slovami, 
ktoré znamenajú prítomný čas a moc týchto slov, keď už raz boli vyslovené, 
zostáva a drží muža so ženou spojených nerozlučným zväzkom. 

 

* OTÁZKA VII. 

Keby pre hanblivosť alebo z iného dôvodu nebol súhlas vyjadrený slovami, tak 
platí prikývnutie alebo iné znamenie namiesto slov. * 

 Ale k manželstvu namiesto slov postačí aj prikývnutie a znamenie, ktoré 
zreteľne vyjadruje vnútorný súhlas a áno aj samotné mlčanie, keď dievča  
pre hanblivosť neodpovedá, ale za ňu odpovedajú rodičia. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Pre pravé manželstvo nie je potrebné telesné obcovanie. * 

 Na základe toho, nech je ukázané, že podstata a moc manželstva sa 
zakladá na zväzku a záväzku a okrem súhlasu, vyjadreného tak, ako už bolo 
uvedené, sa k tomu, aby manželstvo skutočne povstalo, nevyhnutne 
nepožaduje telesné obcovanie. Lebo je isté, že prví rodičia897 boli  
pred hriechom  spojení pravým manželstvom, hoci v tom čase, ako o tom 
svedčia svätí Otcovia, nebolo medzi nimi žiadne telesné obcovanie. Preto svätí 
Otcovia hovoria, že manželstvo sa nezakladá na telesnom obcovaní, ale na 
súhlase, čo uvádza aj svätý Ambróz v knihe o pannách898. 

 

* OTÁZKA IX. 

Z koľkých strán môžeme nazerať na manželstvo ? * 

 Po vysvetlení týchto vecí je potrebné učiť, že manželstvo má dvojakú 
stránku alebo povahu: môžeme naň nazerať ako na prirodzené spojenie 
(manželstvo nebolo vynájdené ľuďmi, ale prirodzenosťou) alebo ako  
na sviatosť, ktorej moc prevyšuje poriadok prirodzených vecí. Ale keďže 
prirodzenosť sa zdokonaľuje milosťou (lebo „nie je prv duchovné, lež 

                                                           
897 Gen. 2. 24. 
898 c. 6. 
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živočíšne, až potom duchovné“899), preto si poriadok vecí vyžaduje, aby sa 
najskôr hovorilo o manželstve ako spočívajúcom a prináležiacom k úkonom 
prirodzenosti a až potom nech sa vysvetlí to, čo o ňom platí ako o sviatosti. 

 

* OTÁZKA X. 

Kto je pôvodcom manželstva ako úkonu prirodzenosti? *  

 Najskôr nech sú veriaci poučení o tom, že manželstvo je ustanovené 
Bohom, lebo v prvej knihe Mojžišovej sa píše900: „Ako muža a ženu ich stvoril. 
Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa“ a zase901: „Nie je dobre 
byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná“ a ďalej 
opäť hovorí902: „Adamovi ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu 
Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno 
rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril 
Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz 
kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je 
vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej 
manželke, a budú jedným telom“. A to je, ako to dosvedčuje aj sám náš Spasiteľ 
u svätého Matúša903, dôkazom, že manželstvo je ustanovené Bohom. 

 

* OTÁZKA XI. 

Manželstvo, pokiaľ sa považuje za úkon prirodzenosti a obzvlášť za sviatosť, 
nemôže byť rozlúčené. * 

 Avšak Boh nielen manželstvo ustanovil, ale ako svedčí svätý Tridentský 
koncil904, učinil z neho aj trvalý a nerozlučný záväzok, ako to hovorí 
Spasiteľ905: „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje“. Aj keď to, aby bolo 
nerozlučné, prináleží k manželstvu už aj podľa prirodzeného poriadku, oveľa 
viac to však platí, pokiaľ ide o sviatosť. Z tejto sviatosti manželstvo nadobúda 
najvyššiu dokonalosť vo všetkom, čo je mu v zmysle prirodzeného zákona 
vlastné. Veď keby bol tento zväzok rozlučiteľný, odporovalo by to aj 
povinnosti vychovávať deti aj iným manželským úlohám. 

 

                                                           
899 1. Kor. 15. 46. 
900 Gen. 1. 27. 
901 Gen. 2. 18. 
902 Gen. 2. 20. 
903 Mt. 19. 4. 
904 Sess. 24. na zač. 
905 Mt. 19. 6. 
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* OTÁZKA XII. 

Povinnosť manželstva nie je uložená všetkým ľuďom. * 

 To, že Boh povedal906 „Ploďte a množte sa“, smeruje k tomu, aby ľudia 
pochopili dôvod ustanovenia manželstva a nie k tomu, aby sa im táto 
povinnosť ukladala. Lebo teraz, keď je už ľudské pokolenie rozmnožené, 
žiaden zákon nikoho nenúti, aby si vzal ženu, ale skôr naopak: v Písme svätom  
sa vyzdvihuje a odporúča panenstvo, keďže je vznešenejšie ako manželský 
stav a obsahuje v sebe vyššiu dokonalosť a svätosť. Lebo náš Pán a Spasiteľ 
nás učili takto907: „Kto to môže pochopiť, nech pochopí“; a apoštol píše908:  
„O pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký, ktorý dosiahol 
milosrdenstvo u Pána, aby som bol verný“. 

 

* OTÁZKA XIII. 

S akým úmyslom majú muž a žena vstupovať do manželstva? * 

 Nech sa vysvetlí aj z akých dôvodov majú muž a žena do manželstva 
vstupovať. Prvým dôvodom je samotná túžba po spoločenstve hnaná 
prirodzeným pudom rozličných pohlaví, spojená s nádejou vzájomnej pomoci, 
aby manželia, podporujúc jeden druhého, mohli ľahšie znášať útrapy tohto 
života a prekonávať slabosti v starobe. Druhým dôvodom je žiadosť mať 
rodinu ani nie tak preto, aby zanechali dedičov statkov a bohatstva, ale aby sa 
vychovávali vyznávači pravej viery a náboženstva. A ako to vyplýva z Písma 
svätého, práve toto mali najviac na zreteli svätí patriarchovia, keď si brali 
ženy. Preto keď anjel poučoval Tobiáša o tom, ako by mohol odolať moci zlého 
ducha, hovorí909: „Počúvaj ma teda a poviem ti, nad kým má zlý duch moc.  
Nad tými totiž, ktorí vchádzajú do manželstva tak, že od seba a od svojej mysle 
odvrhujú Boha a svojej žiadostivosti hovejú ako kôň a osol, ktorí nemajú 
rozum; nad takými má zlý duch moc“. A potom dodáva910: „S bázňou Božou 
pojmeš pannu, vedený viac túžbou po synoch než žiadostivosťou, aby si  
v synoch našiel požehnanie prisľúbeného Abrahámovho potomstva“. A toto 
bola tiež jediná príčina, prečo Boh na počiatku ustanovil manželstvo. Z toho 
vyplýva, že najhroznejším zločinom je, keď manželia istými liekmi zabraňujú 
počatiu alebo plod vypudzujú. To sa musí považovať za bezbožný a vražedný 
úklad.   

                                                           
906 Gen. 1. 28. 
907 Mt. 19. 12. 
908 1. Kor. 7. 25. 
909 Tob. 6. 16, 17. V novom preklade Písma sv. je: „Počúvaj ma teda, brat môj! Nerob si starosti z toho zlého ducha, ale 
vezmi si ju. Ja viem, že ju dostaneš dnes večer za ženu“. 
910 Tob. 6. 22. V novom preklade Písma sv. uvedený text chýba. 
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* OTÁZKA XIV. 

Prečo bolo manželstvo ustanovené po hriechu? * 

 Tretím dôvodom, ktorý po páde prvých rodičov pribudol k ostatným je, 
že keď bol človek zbavený spravodlivosti, v ktorej bol stvorený, jeho 
žiadostivosť sa začala vzpierať rozumu a súc si vedomý svojej 
krehkosti,  nechcel znášať boj so svojím telom, a v manželstve videl 
prostriedok, ako sa hriechu žiadostivosti vyvarovať. O tom píše Apoštol 
takto911: „Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju 
ženu a každá nech má svojho muža“. A zakrátko na to, keď povedal, že 
manželia sa niekedy majú zdržiavať telesného obcovania, aby sa venovali 
modlitbe, dodáva: „A opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu 
nezdržanlivosť“.   

Toto sú teda dôvody, z ktorých by si mal každý, kto chce sväto a nábožne 
vstúpiť do manželského zväzku, ako sa to pre synov svätých sluší, vybrať 
nejaký pre seba. K týmto dôvodom, ktorými bývajú ľudia pri uzatváraní 
manželstva vedení, môžu pribudnúť ešte iné: buď muži uprednostnia jednu 
ženu pred druhou, alebo chcú zanechať po sebe dedičov, odovzdať im 
bohatstvo, krásu či vznešenosť rodu alebo podobnosť mravov. Tieto dôvody 
zaiste nie je možné odsúdiť, pretože neodporujú sviatosti manželského 
zväzku. Lebo ani v Písme svätom nie je obviňovaný praotec Jakub, keď pojatý 
krásou Ráchel dal jej prednosť pred Leou. 

Toto nech sa povie o manželstve, pokiaľ ide o prirodzené spojenie. 

 

* OTÁZKA XV. 

Prečo Kristus povzniesol manželstvo na dôstojnosť sviatosti ? * 

I. Pokiaľ je manželstvo sviatosťou, tak je potrebné vysvetliť, že jeho 
povaha je oveľa vznešenejšia a že sa vzťahuje k oveľa vyššiemu cieľu. 
Manželstvo ako prirodzené spojenie muža a ženy bolo na počiatku ustanovené 
na rozmnožovanie ľudského pokolenia. Potom mu však bola udelená 
dôstojnosť sviatosti, aby sa ľud nielen rozmnožoval, ale bol aj vychovávaný  
k úcte a službe pravému Bohu a Kristovi nášmu Spasiteľovi. 

II. Lebo keď Kristus Pán chcel podobenstvom vyjadriť svoju nekončenú 
lásku k nám, toho najužšieho spojenia, do ktorého s Cirkvou vstúpil, tak toto 
prevznešené tajomstvo nám objasnil predovšetkým na príklade svätého 
sobáša muža a ženy. To, že je to veľmi primerané, môžeme spoznať z toho, že 

                                                           
911 1. Kor. 7. 2, 6. 
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zo všetkých pozemských zväzkov ľudí žiaden nezaväzuje tak ako manželský 
zväzok - muž a žena sú k sebe pripútaní najväčšou láskou a náklonnosťou.  
To je dôvod, pre ktorý nám Písmo sväté tak často stavia pred oči toto Božské 
spojenie Krista a Cirkvi v podobenstve manželského zväzku. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Manželstvo je pravou sviatosťou podľa zákona Kristovho. * 

 To, že je manželstvo sviatosťou, to Cirkev, utvrdená svedectvom 
Apoštola, vždy verila a považovala za isté a dokázané. V liste Efezanom píše912: 
„Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje 
svoju manželku, miluje seba samého. Veď nikdy nikto nemal v nenávisti svoje 
telo, ale živí a opatruje ho, ako Kristus Cirkev; lebo sme údmi jeho tela, z jeho 
mäsa a z jeho kostí. Preto muž opustí svojho otca i matku a pridŕžať sa bude 
svojej manželky a budú dvaja jedným telom. Toto tajomstvo je veľké a ja 
hovorím v Kristovi a v Cirkvi“. Nikto nemôže pochybovať o tom, že slová „Toto 
tajomstvo je veľké“, je treba vzťahovať na manželstvo, lebo spojenie muža 
a ženy, ktoré ustanovil Boh, je svätým znamením onoho najsvätejšieho 
zväzku, ktorým je Kristus spojený s Cirkvou. 

 

* OTÁZKA XVII. 

Ako je možné zo slov svätého Pavla dokázať, že manželstvo je sviatosť? * 

 To, že toto je pravý a vlastný zmysel týchto slov, dokazujú svätí Otcovia, 
ktorí toto miesto vysvetľovali. Objasnil to aj svätý Tridentský koncil913. Je teda 
zrejmé, že Apoštol porovnáva muža ku Kristovi a ženu k Cirkvi. Hovorí914, že  
muž je hlavou ženy, ako je Kristus hlavou Cirkvi, a preto má muž milovať ženu 
a naopak žena má milovať muža a byť mu podriadená; lebo Kristus miloval 
Cirkev a dal seba samého za ňu; a zas ako učí Apoštol, Cirkev je poddaná 
Kristovi. 

To, že v tejto sviatosti sa naznačuje a udeľuje aj milosť, ktorá je 
podstatou sviatosti, to dosvedčujú tieto slová svätého koncilu: „Avšak milosť, 
ktorá zdokonaľuje prirodzenú lásku, upevňuje nerozlučiteľnú jednotu  
a posväcuje manželov, ktorú nám zaslúžil svojím utrpením sám Kristus, ktorý 
ustanovil a zavŕšil posvätné sviatosti“. Nech sa teda vyučuje, že milosť tejto 
sviatosti spôsobuje, aby muž a žena, súc spojení putom lásky, nachádzali svoje 

                                                           
912 Efez. 5. 28-32. V novom preklade Písma sv. je: „lebo sme údmi jeho tela. Preto ...“ 
913 Sess. 24. de Matr. na zač. a can. 1. 
914 Efez. 5. 23.—25. 
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uspokojenie vo vzájomnej blahovôli a nevyhľadávali cudzie a nedovolené 
smilstvo a neveru, a tak aby bolo915 „Manželstvo vo všetkom počestné  
a manželské lôžko nepoškvrnené“.  

 

* OTÁZKA XVIII. 

Ako sa líši manželstvo evanjelia od manželstva prirodzeného zákona 
a Mojžišovho zákona? * 

 To, o koľko viac sviatosť manželstva prevyšuje manželské sobáše 
uzavreté pred a podľa (Mojžišovho) zákona, možno spoznať z toho, že hoci 
pohania tušili, že v manželstve existuje niečo akoby božské, a preto 
promiskuitný styk považovali za odporujúci prirodzenému zákonu, podobne 
považovali za trestuhodné aj smilstvo, cudzoložstvo a iné druhy nečistoty; 
napriek tomu ich manželstvá nemali v sebe vôbec žiadnu sviatostnú moc. 
Židia mali zvyk ďaleko svedomitejšie zachovávať manželské zákony, a preto 
niet pochýb o tom, že ich sobáše mali v sebe väčšiu svätosť. Lebo, keď dostali 
prisľúbenie, že raz916 „v potomstve Abrahámovom budú požehnané všetky 
národy zeme“, tak sa u nich právom zdalo byť veľmi nábožnou povinnosťou 
plodiť synov a rozmnožovať potomstvo vyvoleného ľudu, z ktorého, čo sa 
ľudskej prirodzenosti týka, mal mať pôvod Kristus Pán, náš Spasiteľ. Ale tieto 
sobáše nemali pravú povahu sviatosti. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Manželstvo si podľa prirodzeného i Mojžišovho zákona nezachovalo svoju 
pôvodnú dôstojnosť, ktorú malo od Boha. * 

I. Je potrebné dodať, že ak vezmeme do úvahy prirodzený zákon  
po upadnutí do hriechu alebo Mojžišov zákon, tak ľahko zistíme, ako 
manželstvo vo svojej pôvodnej dôstojnosti a počestnosti upadalo. Lebo pokiaľ 
vládol len prirodzený zákon, tak od mnohých starých patriarchov vieme, že 
muži niekedy mali aj viac manželiek súčasne. Podľa Mojžišovho zákona bolo 
dovolené, keď k tomu bol dôvod, zavrhnúť917 manželku tak, že jej bol daný 
priepustný list a manželstvo bolo rozlúčené. Obe možnosti boli zrušené 
zákonom evanjelia918 a manželstvo bolo obnovené do prvotného stavu. To, že 
mnohoženstvo odporuje prirodzenosti manželského zväzku (hoci nie je 
možné odsudzovať niektorých z dávnych Otcov, za to že nie bez Božieho 

                                                           
915 Žid. 13, 4. 
916 Gen. 22. 18. 
917 Deut. 24. 1. 
918 Mt. 19. 9. 
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dopustenia mali viac žien), to dosvedčil Kristus Pán v týchto slovách919: „Preto 
muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom 
tele“. A ďalej dodáva: „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo“. 

III. Týmito slovami zreteľne povedal, že manželstvo je Bohom tak 
ustanovené, aby bolo obmedzené na spojenie iba dvoch a nie viacerých osôb. 
Toto celkom jasne učí aj na inom mieste, keď hovorí920: „Každý, kto prepustí 
svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona 
prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“. Pretože ak by bolo 
dovolené, aby mal muž viac manželiek, nie je dôvod, prečo by sa mal  
obviňovať z cudzoložstva ten, kto okrem ženy, ktorú má doma, by si zobral 
ešte inú, ako ten ktorý by prepustil prvú manželku a zobral si druhú. 

IV. Z toho vyplýva, a stáva sa to, že keď si nejaký neveriaci vezme podľa 
zákona a zvyku svojho národa viac manželiek a potom konvertuje na pravé 
náboženstvo, tak mu Cirkev prikazuje, aby všetky ostatné manželky opustil 
a za pravú a riadnu mal iba prvú. 

 

* OTÁZKA XX. 

Manželský zväzok nemôže byť rozvodom roztrhnutý. * 

I. Ale tým istým výrokom Krista Pána sa jasne dokazuje, že manželský 
zväzok nemôže byť zrušený žiadnym rozvodom. Lebo keby bola žena  
po  zavrhnutí zbavená záväzku voči svojmu mužovi, mohla by sa potom bez 
hriechu cudzoložstva vydať za iného muža. Avšak Pán jasne prehlasuje921: 
„Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží“. Z toho je 
zrejmé, že manželský zväzok neprestáva trvať žiadnym iným spôsobom iba 
smrťou. To potvrdzuje tiež Apoštol, keď hovorí922: „Žena je viazaná zákonom, 
dokiaľ jej muž žije; ale keď jej muž zomrie, je slobodná; nech sa vydá, za koho 
chce, ale iba v Pánovi“ a na inom mieste píše923: „Tým, čo uzavreli manželstvo, 
prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža - a ak by 
odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom“. 

II. Túto možnosť, aby totiž zostala buď nevydatá, alebo sa zmierila  
so svojim mužom, ponecháva Apoštol len takej žene, ktorá opustila muža  
pre zákonitý dôvod; lebo Cirkev svätá nedovoľuje mužovi a žene, aby jeden  
od druhého odchádzal iba ak z najzávažnejších dôvodov. 

                                                           
919 Mt. 19. 5. 6. 
920 Mk. 10, 11 
921 Lk. 16. 18. 
922 1. Kor. 7. 39. V novom preklade Písma sv. je: „Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije“.  
923 1. Kor. 7. 10. 
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* OTÁZKA XXI. 

Prečo je užitočné, že manželstvo sa nijako nesmie rozlúčiť ? * 

 Ale aby sa nikomu nezdala podmienka, že manželstvo nemôže byť nikdy 
žiadnym spôsobom rozlúčené, príliš tvrdá, tak nech sa poukáže na úžitky, 
ktoré sú s ním spojené. Najskôr by mali ľudia spoznať, že pri uzatváraní 
manželstva sa patrí viac hľadieť na cnosť a podobnosť mravov ako  
na bohatstvo a krásu, a že toto veľmi prospieva celej ľudskej spoločnosti, 
o tom nemôže nikto pochybovať. Okrem toho, ak by sa manželstvo mohlo 
rozvodom úplne rozviesť, ľudia by sa vrátili k nešvárom, ktoré im od vekov 
ponúka starý nepriateľ pokoja a cudnosti. Teraz, keď si veriaci uvedomia, že 
aj keď by boli od spoločného stola a manželského obcovania rozdelení, 
zostávajú viazaní manželským zväzkom bez nádeje, že sa oženia s inou ženou 
a tým sa stane, že si zvyknú byť zdržanlivejší v hneve i v rôznych sporoch. Keď 
sa predsa len niekedy stane, že sa od seba odlúčia a keď zatúžia po manželovi, 
ľahko sa aj s pomocou priateľov zmieria a opäť sa vrátia k spoločnému životu. 

 

* OTÁZKA XXII. 

Tí, ktorí sú od seba oddelení priepustným listom, sa môžu opäť zísť. * 

Ale na tomto mieste nesmú duchovní pastieri zabudnúť na spasiteľné 
napomenutie svätého Augustína, ktorý aby ukázal veriacim, že sa nemajú 
veľmi zdráhať opäť prijať a zmieriť sa s manželkami, ktoré prepustili  
pre cudzoložstvo a ktoré svoje previnenie ľutujú, hovorí takto924: „Prečo by 
veriaci muž neprijal ženu, ktorú prijíma Cirkev? Alebo prečo by žena 
neodpustila mužovi cudzoložníkovi, avšak kajúcemu sa, ktorému odpustil 
Kristus?“ Ale keď Písmo nazýva „bláznom a bezbožným“ toho, „kto si drží 
cudzoložnicu“925, tak sa tu hovorí o tej, ktorá keď sa prehrešila, to neľutuje 
a od začatej ohavnosti nechce upustiť.    

Z toho všetkého je zrejmé, že sobáše veriacich svojou dokonalosťou 
a vznešenosťou ďaleko prevyšujú manželstvá pohanov i Židov. 

 
* OTÁZKA XXIII. 

Aké výhody pre manželov vyplývajú z tejto sviatosti? * 

Okrem toho nech sa veriacim vysvetlí, že z manželstva vyplýva trojaké 
dobro: deti, vernosť a sviatosť. Týmito sa ako vynahradením zmierňujú tie 

                                                           
924 De adult. II, 6. a 9. 
925 Prísl. 18. 22. V novom preklade Písma sv. uvedený text chýba. 
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ťažkosti, na ktoré poukazuje Apoštol slovami926: „Ale takíto budú mať telesné 
trápenia“ a takto sa uskutočňuje to, že telesné obcovanie, ktoré mimo 
manželstva musí byť zatracované, nadobúda počestnosť. 

Prvým dobrom sú deti, ktoré pochádzajú z pravej a riadnej manželky, 
a toto si vysoko vážil Apoštol, keď hovorí, že927: „žena bude spasená rodením 
detí“. Ale to sa nemá chápať iba ako plodenie detí, ale tiež aj ako ich 
vychovávanie a ich vedenie k nábožnosti a Apoštol hneď nato dodáva: „ak 
vytrvajú vo viere“. Lebo Písmo napomína928: „Ak máš synov, vzdelávaj ich  
a ohýbaj ich od ich mladosti!“ To isté učí aj Apoštol a také isté prekrásne 
príklady nám poskytujú Tobiáš, Jób a iní veľmi svätí praotcovia. Aké sú 
povinnosti rodičov a detí, bude obšírnejšie vysvetlené vo štvrtom Božom 
prikázaní. 

 

* OTÁZKA XXIV. 

Čo je manželská vernosť a ako si ju strážiť? *  

Nasleduje viera alebo vernosť, ktorá je druhým manželským dobrom. 
Nie je to tá cnosť viery, ktorá do nás býva vliata pri krste, ale vernosť, ktorou 
sa muž žene a žena mužovi navzájom tak zaväzujú, že jeden druhému 
odovzdáva moc nad svojim telom a sľubuje tento manželský zväzok nikdy 
neporušiť. To je možné ľahko spoznať zo slov, ktoré povedal náš prvý otec, 
keď prijímal Evu za svoju ženu a ktoré potvrdil aj Kristus v evanjeliu929: „Preto 
muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom 
tele“. Taktiež aj z výroku Apoštola930: „Žena nemá moc nad svojím telom, ale 
muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena“. Preto Boh 
v Starom Zákone plným právom ustanovil pre cudzoložníkov najťažšie tresty, 
pretože túto manželskú vernosť porušujú. Okrem toho si manželská vernosť 
žiada, aby muž a žena boli k sebe pripútaní čistou a svätou láskou a navzájom 
sa milovali, nie tak ako cudzoložníci, ale ako Kristus miluje Cirkev. A toto 
pravidlo prikázal aj Apoštol, keď hovorí931: „Muži, milujte manželky, ako aj 
Kristus miloval Cirkev“. Spasiteľ Cirkev miluje nekonečnou láskou, nie pre 
svoj vlastný prospech, ale pre jej dobro a úžitok.   

 
 

                                                           
926 1. Kor. 7. 28. 
927 1 Tim. 2. 15. 
928 Sirach 7. 25. 
929 Mt. 19. 5. 
930 1. Kor. 7. 4. 
931 Efez. 5. 25. 
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* OTÁZKA XXV. 

Čo znamená slovo sviatosť, keď sa počíta medzi výhody manželstva? *  

 Tretie dobro sa nazýva sviatosť, totiž manželský zväzok, ktorý nikdy 
nemôže byť rozlúčený, lebo ako hovorí Apoštol932: „Prikazujem, ani nie ja, ale 
Pán, aby manželka neodchádzala od muža - a ak by odišla, nech ostane 
nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom - a muž nech neprepúšťa 
manželku“. Lebo pokiaľ je manželstvo sviatosťou, naznačuje spojenie Krista 
s Cirkvou, a preto je potrebné, aby tak ako sa Kristus nikdy neodlúčil od Cirkvi, 
tak aj žena sa nemohla odlúčiť od muža, čo patrí k manželskému zväzku. Ale 
aby sa toto sväté spoločenstvo ľahšie a bez nariekania zachovávalo, je 
potrebné vysvetliť povinnosti muža a ženy, ktoré vymenoval svätý Pavol aj 
knieža apoštolov svätý Peter.  

 

* OTÁZKA XXVI. 

Ktoré sú hlavné povinnosti muža ? * 

 Je teda povinnosťou muža chovať sa k žene vľúdne a úctivo a má mať  
na pamäti, že Adam nazýva Evu spoločnicou, keď hovorí933: „Žena, ktorú si mi 
dal za spoločnicu“. Preto sa aj stalo, ako to vysvetľujú niektorí svätí Otcovia, 
že bola utvorená nie z nohy, ale z boku muža, a tiež nebola utvorená z jeho 
hlavy, aby vedela, že nie je pánom muža, ale skôr že je mužovi podriadená. 
Okrem toho má muž vždy vykonávať nejaké počestné zamestnanie a to preto, 
aby zaopatril to, čo je potrebné k obžive rodiny a aj preto, aby nezmalátnel 
nečinným zaháľaním, z ktorého pochádzajú takmer všetky neprávosti. Má tiež 
celú svoju rodinu udržiavať dobre usporiadanú, udržiavať morálku a dbať  
na to, aby si každý jeden verne plnil svoje povinnosti. 

 

* OTÁZKA XXVII. 

Čo si vyžaduje postavenie ženy? * 

 Naproti tomu povinnosti ženy zhrnul knieža Apoštolov, keď hovorí934: 
„Ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, ktorí neveria slovu,  
bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni. Vaša ozdoba 
nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale 
človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne  
pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha  

                                                           
932 1. Kor. 7. 10. 
933 Gen. 3. 12. V novom preklade Písma sv. je: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc“. 
934 1. Petr. 3. 1-5. 
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a podriaďovali sa svojim mužom ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho 
pánom“. Ich hlavnou snahou nech je výchova detí k úcte k náboženstvu 
a usilovná starostlivosť o domácnosť. Nech rady zostávajú doma, pokiaľ nie 
sú nútené ísť von a nemali by si to nikdy dovoliť bez súhlasu manžela. 
A manželská jednota naviac spočíva v tom, že po Bohu by ženy nemali nikoho 
milovať a ceniť si viac ako svojho manžela, ktorému sa majú tiež podriadiť  
vo všetkých veciach, ktoré nie sú v rozpore s kresťanskou nábožnosťou 
a  s najväčšou ochotou ducha ho poslúchať. 

 

* OTÁZKA XXVIII. 

Čo je treba vedieť o manželských obradoch? * 

 Po vysvetlení týchto vecí je potrebné, aby duchovný pastier vysvetlil aj 
obrady, ktoré sa majú pri uzatváraní manželstva zachovávať. Nikto by nemal 
očakávať, že sa o nich bude hovoriť na tomto mieste, pretože to, čo je potrebné 
v tejto veci hlavne zachovávať, to obšírne a dôkladne ustanovil Tridentský 
koncil935 a tento dokument nemôže byť duchovným neznámy. Postačí im teda 
pripomenúť, že to, čo sa týka tohto predmetu, by sa mali snažiť prevziať 
z učenia svätého koncilu a veriacim to dôkladne vysvetliť. 

 

* OTÁZKA XXIX. 

Súkromné sobáše sú neplatné. * 

 Ale hlavne, aby chlapci a dievčatá vo veku kedy býva najväčší nedostatok 
rozvahy, súc oklamaní nesprávnym chápaním sobáša, nevstupovali  
bez rozmyslu do hriešnych zväzkov. Duchovní pastieri by ich mali často 
poučovať o tom, že takéto sobáše, ktoré sa neuzatvárajú v prítomnosti farára 
alebo iného riadneho duchovného a pred istým počtom svedkov, sa nemôžu 
považovať za pravé ani za platné. 

 

* OTÁZKA XXX. 

Je potrebné tiež vysvetliť prekážky manželstva. * 

Nech sa im vysvetlí aj to, čo je na prekážku manželstva. O tejto záležitosti 
však už písali mnohí známi a veľmi učení muži, keď sa venovali cnostiam 
a neprávostiam. Popísali to tak úplne, že pre každého bude ľahké použiť to, čo 
oni vo svojich spisoch uviedli. Pre farárov je obzvlášť potrebné, aby práve 
tieto knihy nikdy nepúšťali z rúk. Preto by mali veriacim usilovne čítať 

                                                           
935 Sess. 24. de matr. reform. 
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a vysvetľovať to, čo je v týchto predpisoch uvedené spolu s tým, čo ustanovil 
svätý koncil936 o prekážkach, ktoré pochádzajú buď z duchovného 
príbuzenstva alebo z požiadavky verejnej počestnosti alebo pochádzajú  
zo smilstva. 

 

* OTÁZKA XXXI. 

Čo majú mať na mysli tí, ktorí vstupujú do manželstva? * 

 Z uvedeného je možné zistiť, čo majú mať veriaci na mysli, keď 
uzatvárajú manželstvo. Mali by si predovšetkým uvedomiť, že nezačínajú 
nejaké ľudské dielo ale dielo Božie, ku ktorému je potrebná mimoriadna 
nevinnosť a nábožnosť duše, ako to ukazujú príklady starozákonných 
praotcov, ktorí hoci ich manželské sobáše nemali v sebe sviatostnú hodnotu, 
vždy verili, že sa musia chovať úctivo, s najväčšou nábožnosťou a svätosťou. 

 

* OTÁZKA XXXII. 

K riadnemu manželstvu sa má vyžiadať povolenie rodičov. * 

 Medzi iným je potrebné veľmi napomenúť synov a dcéry, aby rodičom 
a ich opatrovníkom preukázali takú úctu, že bez ich vedomia a dovolenia 
a proti ich vôli, by do manželstva nevstupovali. Lebo vidíme, že v Starom 
Zákone boli synovia a dcéry do manželstva vždy uvedení otcami.  
V tejto záležitosti je veľmi potrebné dbať na vôľu rodičov, ako na to poukazuje 
aj Apoštol, keď hovorí937: „Kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto 
nevydáva, robí lepšie“. 

* OTÁZKA XXXIII. 

Čo je treba povedať o manželskom obcovaní? * 

I. Nakoniec, ešte čo sa manželského spolužitia týka, zostáva povedať,  
ako sa majú správať duchovní pastieri, aby z ich úst nevyšlo žiadne slovo, 
ktoré by sa mohlo zdať sluchu veriaceho neslušným, alebo by mohlo uraziť 
nábožnú myseľ, alebo by vzbudilo smiech. Lebo ako „Pánove výroky sú 
čisté“938, tak aj učiteľovi kresťanského ľudu prináleží používať taký spôsob 
reči, v ktorom sa prejavuje istá neobyčajná vážnosť a neporušenosť mysle. 

II. Veriacich je potrebné poučiť hlavne o dvoch veciach: za prvé, že 
telesné skutky manželské sa nepatrí vykonávať z rozkoše alebo zmyselnosti 

                                                           
936 Sess. 24. de reform. matr. cap. 2-4. 
937 1. Kor. 7. 38. 
938 Žalm 12. 7. 
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a že sa to má diať v medziach, ktoré, ako sme už vyššie uviedli, sú ustanovené 
Pánom. Je treba mať na pamäti to, čo pripomína Apoštol939: „aby tí, čo majú 
ženy, boli, akoby ich nemali“ a čo píše svätý Hieroným940: „Múdry muž má 
milovať manželku rozumom, nie vášňou; ovláda svoju zmyselnosť a nebude 
sa náruživo vrhať do telesného obcovania. Niet nič ohavnejšie ako milovať 
svoju ženu ako neviestku“.  

 

* OTÁZKA XXXIV. 

Manželia sa majú niekedy zdržať telesného obcovania. * 

Ale keďže všetko dobré sa sluší od Boha vyprosovať svätými 
modlitbami,  tak druhou vecou, o ktorej je treba veriacich poučiť, je že niekedy 
sa majú manželskej povinnosti zdržať, aby sa mohli k Bohu modliť a vrúcne 
ho vzývať. Obzvlášť je treba vedieť, že to majú zachovávať aspoň tri dni  
pred tým, ako chcú prijať najsvätejšiu Sviatosť oltárnu a okrem toho často 
počas veľkého štyridsaťdňového pôstu, ako to dobre a sväto prikázali naši 
Otcovia. Takto na sebe pocítia, ako sa deň po dni rozhojňujú úžitky ich 
manželstva väčším množstvom Božej milosti a že vyhľadávaním skutkov 
nábožnosti budú nielen pokojne a šťastne tráviť tento život, ale sa budú aj 
opierať o neklamnú a trvalú „nádej, ktorá nezahanbuje“941,  
a tak  z dobrotivosti Božej dosiahnu večný život. 

 

 
                                                           
939 1. Kor. 7. 29. 
940 proti Jovin. 1. 49. 
941 Rim. 5. 5. 
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HLAVA I. O Božích prikázaniach obsiahnutých v 

Desatore. 
 

* OTÁZKA I. 

Desatoro je súhrn  všetkých prikázaní. * 

 Svätý Augustín napísal942, že Desatoro prikázaní obsahuje súhrn 
všetkých zákonov. Hoci Hospodin mnoho hovoril, Mojžišovi dal len dve 
kamenné tabule, ktoré sa nazývali „tabule prikázaní“ a boli umiestnené  
v arche. Ak to budeme dôkladne skúmať a snažiť sa to dobre pochopiť, zaiste 
zistíme, že všetko ostatné, čo Boh prikázal, závisí na týchto desiatich 
prikázaniach vyrytých na dvoch tabuliach. Rovnako zistíme aj to, že týchto 
desať prikázaní je obsiahnutých v dvoch, totiž v milovaní Boha a blížneho  
a „na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ 943. 

 

* OTÁZKA II. 

Prečo by mali duchovní čo najlepšie poznať Desatoro prikázaní a jasne ho 
vysvetľovať? *  

 Keď Desatoro obsahuje celý zákon, patrí sa, aby sa ním duchovní 
zaoberali a  dňom a nocou  o ňom uvažovali. A to nielen preto, aby si podľa 
toho usporiadali svoj život, ale aby aj im zverený ľud vyučovali v Božom 
zákone. „Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva 
zákon, lebo je anjelom Pána zástupov“944. Toto najviac platí o kňazoch Nového 
Zákona, ktorí tým, že sú Bohu bližší, majú sa „akoby od Ducha Pánovho 
premieňať na ten istý obraz od jasnosti v jasnosť“945. A keďže ich Kristus Pán 
nazval svetlom, tak je ich vlastnou povinnosťou, aby boli946 „svetlom tých, čo 
sú v tme, vychovávateľmi nerozumných, učiteľmi nedospelých a keby aj 
niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravili ho“947. 

Pri spovediach kňazi berú na seba úlohu sudcu a podľa povahy a miery 
hriechov vynášajú rozsudok. Ak teda nechcú, aby ich nevedomosť bola  
na záhubu im samotným a aj iným, je potrebné, aby boli čo najstarostlivejší 
a pri vysvetľovaní Božích zákonov čo najzbehlejší a aby podľa tohto Božieho 
                                                           
942 Sup. Exod. q. 140. 
943 Mt. 22. 40. 
944 Malach. 2. 7. 
945 2. Kor. 3. 18. V novom preklade Písma sv. je: „A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu 
slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz“. 
946 Rim. 2. 19. 20. 
947 Gal. 6. 1. 
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meradla mohli učiniť súd o akomkoľvek skutku či zanedbaní povinnosti, a tak 
ako to žiada Apoštol, aby podávali948 „zdravé učenie“, t. j. také, ktoré v sebe 
neobsahuje žiaden blud a choroby duší, ktoré sú hriechmi, aby liečili a aby ľud 
bol Bohu milým nasledovníkom dobrých skutkov. Na základe týchto pokynov 
by mal duchovný pastier predkladať sebe i ostatným to, čím by ich presvedčil 
ako treba zachovať prikázania. 

 

* OTÁZKA III. 

Kto je pôvodcom Desatora prikázaní aj prirodzeného zákona? * 

I. Okrem iných vecí, ktoré môžu ľudskú myseľ priviesť k dodržiavaniu 
príkazov zákona, má v sebe najväčšiu silu poznanie, že pôvodcom tohto 
zákona je Boh. Lebo hoci sa hovorí, že je „daný skrze anjelov“949, napriek tomu 
nikto nemôže pochybovať o tom, že jeho pôvodcom je sám Boh, o čom 
podávajú dostatočne silné svedectvo nielen slová samotného zákonodarcu, 
ktoré budú vysvetlené neskôr, ale aj takmer nespočetné miesta v Písme 
svätom, na ktoré duchovní ľahko prídu. 

II. Zaiste niet nikoho, kto by si nebol vedomý toho, že mu bol Bohom  
do srdca vštiepený zákon, ktorým rozoznáva dobré od zlého, šľachetné  
od ohavného, spravodlivé od nespravodlivého. A pretože moc a obsah tohto 
zákona sa nelíši od zákona napísaného, kto by sa potom odvážil popierať, že 
pôvodcom tak vnútorného ako aj napísaného zákona je Boh?  

III. Ale aby si snáď ľudia, vedomí si zrušenia Mojžišovho zákona, 
nedomýšľali, že pravidlami Desatora už nie sú viazaní, je ich potrebné učiť, že 
keď Boh dal Mojžišovi zákon, nestanovil nový zákon, ale skôr objasnil to 
vnútorné Božie svetlo, ktoré bolo v tom čase skazenou morálkou  
a dlhotrvajúcou zvrátenosťou človeka zatemnené. Je nadovšetko isté, že tieto 
prikázania sme povinní dodržiavať nie preto, že sú dané skrze Mojžiša, ale 
preto, že boli Bohom vložené do sŕdc všetkých ľudí a boli vysvetlené  
i potvrdené Kristom, našim Pánom. 

 

 

 

 

                                                           
948 2 Tim. 4. 3. 
949 Gal. 3. 19. 
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* OTÁZKA IV. 

Ako môže byť ľud povzbudený samotným darcom zákona k tomu, aby zákon 
zachovával? * 

Avšak k presvedčeniu ľudu veľmi prospeje pomyslenie na to, že  darcom 
zákona je Boh, o múdrosti a spravodlivosti ktorého nemôže pochybovať  
a  nemôže ani uniknúť jeho nekonečnej sile i moci. Preto keď Boh skrze 
prorokov prikazoval zákon dodržiavať, odvolával sa na seba, keď  
na samotnom začiatku Desatora hovorí950: „Ja som, Pán tvoj Boh“ a inde 
hovorí951: „Ak som Pán, kde je bázeň voči mne?“ 

 

* OTÁZKA V. 

Aké veľké dobrodenie pochádza z toho, že sme prijali zákon od Boha? * 

 Ale srdcia veriacich netreba povzbudzovať iba k dodržiavaniu Božieho 
zákona, ale aj ku vzdávaniu vďaky za to, že Boh im zjavil svoju vôľu, ktorá 
v sebe obsahuje ich spásu. Preto Písmo sväté na nejednom mieste poukazuje 
na toto preveľké dobrodenie a napomína ľud, aby poznával svoju dôstojnosť 
i Božiu dobrotivosť. V piatej kapitole knihy Mojžišovej sa hovorí952:  
„A zachováte a splníte ich napospol, lebo to bude vaša múdrosť a rozumnosť 
pred národmi, ktoré zvedia o každom tomto príkaze a budú vravieť: »Naozaj 
múdry a rozumný je tento veľký národ!«“ a opäť v žalme953: „Neurobil tak 
iným národom, nezjavil im svoje zámery“. 

 

* OTÁZKA VI. 

Prečo Boh ráčil s tak veľkou velebnosťou dať svoj zákon Židom? *  

 A okrem toho veriaci ľahko pochopia s akou nábožnosťou a pokorou je 
nutné prijímať Bohom daný zákon, keď im duchovný správca podľa 
rozprávania Písma svätého954 oznámi spôsob, akým je tento zákon daný: tri 
dni pred udelením zákona bolo z Božieho príkazu všetkým povedané, aby si 
očistili odev, nedotýkali sa žien, aby tak boli svätejší a hodnejší k prijatiu 
zákona a aby „na tretí deň“ boli prítomní. Potom, keď boli privedení k vrchu, 
odkiaľ im chcel Hospodin skrze Mojžiša prikázania oznámiť, tak iba Mojžišovi 
povedal, aby vystúpil na vrch a Boh sa mu tam zjavil v najväčšej 
velebnosti, naplnil to miesto hrmením a bleskami, ohňom a hustými mrakmi 
                                                           
950 Exod. 20. 2. 
951 Malach. 1. 6. 
952 Deut. 4. 6. 
953 Žalm 147. 20. 
954 Exod. 19. 9. 
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a začal s Mojžišom hovoriť a dal mu prikázania. To všetko ráčila Božia 
múdrosť učiniť len a len preto, aby nás napomenula, že  zákon Pánov máme 
prijímať s čistým a poníženým srdcom, a keby sme Božie prikázania 
prestúpili, hrozia nám tresty pripravené Božou spravodlivosťou. 

 

* OTÁZKA VII. 

Ako môžu ľudia plniť zákon ohlásený s takou hrôzou? 
A naozaj nie je nič jednoduchšie ako láska? * 

 
I. Ale nech sa veriacim aj vysvetlí, že príkazy zákona nie sú ťažké. To je 

možné dokladovať argumentom svätého Augustína, ktorý hovorí955: „Prečo sa 
hovorí, že človeku nie je možné milovať – hovorím milovať dobrotivého 
Stvoriteľa, najláskavejšieho Otca a potom milovať aj svoje vlastné telo 
v našich blížnych? Ale kto miluje blížneho, ten vyplnil zákon“. Preto aj apoštol 
Ján jasne svedčí956, že Božie prikázania nie sú ťažké a ako podotýka aj svätý 
Bernard957, od človeka sa právom nemôže požadovať nič, čo by malo väčšiu 
dôstojnosť, nič z čoho by mal väčší prospech. Preto svätý Augustín, užasnutý 
nad zvrchovanou dobrotivosťou Božou, hovorí k samotnému Bohu takto 958: 
„Čo je človek, že chceš byť ním milovaný a keď to nerobí, hrozíš mu veľkými 
trestami? Či nie je to už dosť veľký trest, keď ťa nemilujem?“ 

II. Ale keby sa niekto vyhováral, že pre mdlobu svojej prirodzenosti 
nemôže milovať Boha, ten nech je poučený, že Boh, ktorý lásku vyhľadáva, 
rozlieva skrze Ducha Svätého959 do ľudských sŕdc silu lásky. Tohto dobrého 
ducha dáva nebeský Otec všetkým, ktorí o to prosia960. Svätý Augustín sa takto 
dobre modlieval961: „Daj, čo prikazuješ a rozkáž, čo chceš“. Keďže sa nám 
podáva Božia pomoc, obzvlášť teraz po smrti Krista Pána, skrze ktorého bolo 
knieža tohto sveta vyhnané von, tak nie je dôvod, prečo by mal niekto byť 
odstrašený ťažkosťami, veď pre toho kto miluje, nie je nič ťažké.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
955 Rim. 13. 8. 
956 1. Jn. 5. 3. 
957 De dilig. Deo c. 1. 
958 Conf. I. 5. 
959 Rim. 5. 5. 
960 Lk. 11. 13. 
961 De don. pers. c. 53. 
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* OTÁZKA VIII. 

Sú všetci ľudia povinní dodržiavať zákon? * 

I. Okrem toho na dosiahnutie tohto cieľa veľmi prospeje, keď sa vysvetlí, 
ako je potrebné dodržiavať zákon. Obzvlášť keď v našej dobe nechýbajú ľudia, 
ktorí bohapusto a na svoju veľkú vlastnú škodu sa opovažujú učiť, že zákon, či 
už ľahký alebo ťažký, nie je nijako potrebný pre spásu. 

II. Duchovný pastier nech ich ohavné a bezbožné názory vyvráti výrokmi 
z Písma svätého a predovšetkým slovami toho Apoštola, ktorého autoritou sa 
snažia obhajovať svoju bezbožnosť. Čo teda hovorí Apoštol962: „Obriezka nie 
je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní“.  

III. A keď toto tvrdenie na inom mieste opakuje 963 a dodáva, že platí iba 
„nové stvorenie v Kristovi“, tak jasne poznávame, že novým stvorením 
v Kristovi nazýva toho, kto zachováva Božie prikázania. Zaiste ten, kto má  
a zachováva prikázania Božie, miluje Boha, ako to sám Pán dosvedčuje 
u svätého Jána964: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje“. 
Lebo hoci človek, skôr ako by vonkajším skutkami plnil príkazy zákona, môže 
byť ospravedlnený a z bezbožného sa môže stať zbožný, predsa však nie je 
možné, aby ten, kto nemá ochotnú myseľ zachovávať všetky Božie prikázania 
a vo svojom veku dokáže užívať rozum, sa stal z bezbožného spravodlivým.     

 

* OTÁZKA IX. 

Aký prospech majú tí, ktorí zachovávajú Boží zákon? * 

 Nakoniec, aby duchovný pastier nevynechal nič, čo by priviedlo veriaci 
ľud k dodržiavaniu prikázaní, nech vysvetlí, aké hojné a sladké účinky z toho 
vyplývajú. To je možné ľahko dokázať podľa toho, čo sa píše v 19. žalme, 
v ktorom sa zvelebuje Boží zákon: Božia sláva a velebnosť je omnoho väčšia 
ako nebeské telesá, ktorých krása a poriadok vyvolávajú obdiv u všetkých aj 
akokoľvek nevzdelaných národov, a tak spôsobujú, že z nich spoznávajú 
Stvoriteľa a pôvodcu všetkých vecí, jeho slávu, múdrosť a silu. A „Zákon Pánov 
obracia duše“965 k Bohu, lebo poznávajúc v zákone cesty Božie a jeho 
najsvätejšiu vôľu, obraciame svoje nohy na cesty Pánove. A keďže múdri 
v pravde sú jedine tí, ktorí sa Boha boja, tak zákonu sa tiež pripisuje, že dáva 
múdrosť maličkým. Z tohoto dôvodu bývajú pravými radosťami a poznaním 

                                                           
962 1. Kor. 7. 19. 
963 Gal. 6. 15. 
964 Jn. 14. 21. 
965 Žalm 19. 8.  V novom preklade Písma sv. je: „Zákon Pánov osviežuje dušu“.  
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Božích tajomstiev a navyše nesmiernym potešením a odmenami v tomto 
i budúcom živote obdarení tí, ktorí zachovávajú Boží zákon. 

 

* OTÁZKA X. 

Keď všetky veci plnia Božiu vôľu, je určite veľmi spravodlivé, aby sa aj človek 
riadil tou istou vôľou. * 

 Avšak nie pre náš prospech, ale kvôli Bohu máme plniť zákon, v ktorom 
ľudskému pokoleniu zjavil svoju vôľu. A keďže ju nasledujú všetky ostatné 
stvorenia, tým viac si spravodlivosť vyžaduje, aby sa podľa nej riadil aj človek. 
A nech sa nezamlčí ani to, že Boh nám najviac preukázal svoju milostivosť 
i bohatstvo najvyššej dobrotivosti tým, že hoci nás mohol bez akejkoľvek 
odmeny prinútiť k tomu, aby sme slúžili jeho sláve, predsa však ráčil spojiť 
svoju slávu s naším prospechom aby to, čo je prospešné pre človeka, slúžilo 
tiež aj na slávu Božiu. 

A keďže toto je to najväčšie a najvznešenejšie, nech duchovný vysvetlí, 
čo hovorí Prorok na konci žalmu966: „Kto ich zachováva, dostane hojnú 
odmenu“. Lebo nám sú prisľúbené nielen tie požehnania, ktoré smerujú viac 
k pozemskému šťastiu, aby sme967 boli „požehnaní v meste, požehnaní  
na poli“, ale je nám predstavená968 „hojná odmena v nebi“ a969 „miera dobrá, 
natlačená, natrasená a vrchovatá“, ktorú si, podporovaní Božím 
milosrdenstvom, dobrými a nábožnými skutkami zasluhujeme. 

 

 

„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu 
otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú 
podobu ... Lebo ja som Pán, Boh tvoj silný, žiarlivý, navštevujúci neprávosť 
otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a 
činiaci milosrdenstvo nad tisícimi tými, ktorí ma milujú a moje prikázania 
zachovávajú“. 

(Exod. 20. 2.-6.) 

 
 
 

                                                           
966 Žalm 19. 12. 
967 Deut. 28. 3. 
968 Mt. 5. 12.     
969 Lk. 6. 38 
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* OTÁZKA XI. 

Ako Mojžišov zákon zaväzuje ľudí všetkých vekov a pri akej príležitosti bol 
Židom ohlásený ? * 

I. Hoci tento zákon dal Pán Židom na vrchu, predsa však, keďže už dávno 
predtým bol od prirodzenosti vštepený a vpísaný všetkým do ich sŕdc, Boh  
chcel, aby ho vždy všetci ľudia zachovávali. Bude však veľmi užitočné 
dôkladne vysvetliť slová, sprostredkované a tlmočené Mojžišom, ktorými bol 
zákon Židom ohlásený, ako aj históriu Izraelského ľudu, ktorá je plná 
tajomstiev. 

II. Najskôr je treba hovoriť o tom, že zo všetkých národov pod nebom si 
Boh vyvolil jeden, ktorý mal pôvod v Abrahámovi a ktorému Boh prikázal 
vysťahovať sa do krajiny Kanaán, vlastníctvo ktorej mu prisľúbil. A hoci on  
a jeho potomkovia museli predtým, ako by v zasľúbenej zemi prebývali, viac 
ako štyristo rokov kočovať sem a tam, predsa sa Boh pri tomto ich blúdení 
nikdy neprestával o nich starať. Prechádzali síce970 „od národu k národu,  
z jedného kráľovstva k inému ľudu“, ale Boh nikdy nedopustil, aby trpeli 
nejakým bezprávím a trestal dokonca aj kráľov. Skôr ako zostúpili do Egypta, 
poslal tam najskôr muža, ktorého múdrosť ich aj Egypťanov zachránila pred 
hladom. V Egypte sa o nich staral s takou dobrotivosťou, že i proti vôli faraóna, 
ktorý  usiloval o ich záhubu, sa mimoriadnym spôsobom rozrástli a aj keď boli 
veľmi sužovaní a kruto týraní ako otroci, tak im Boh vzbudil vodcu Mojžiša, 
ktorý ich vyviedol silnou rukou z Egypta. A toto vyslobodenie spomína Pán  
v úvodných slovách zákona, keď hovorí: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý som ťa 
vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva“. 

 

* OTÁZKA XII. 

Prečo si Boh vyvolil Židov za svoj národ? * 

 Tu je treba, aby duchovný pastier obzvlášť upriamil pozornosť na to, 
prečo si Boh zo všetkých národov vyvolil jeden, ktorý nazval svojím národom 
a ktorému sa dával poznať a nechal sa ním uctievať. Nebolo to preto, že by 
Izrael prevýšil spravodlivosťou alebo počtom iné, ako to aj Boh Židom 
pripomína971, ale preto že sa to samotnému Bohu takto zapáčilo, aby povýšil 
skôr malý a slabý národ a rozhojnil ho a aby sa Božia moc i dobrotivosť takto 
stala známejšou a slávnejšou vo všetkých národoch. Hoci to bol ľud, s ktorým 
sa spojil972 a zamiloval si ho, a hoci bol Pánom nebies i zeme, nehanbil sa byť 
                                                           
970 Žalm 105. 13. 
971 Deut. 7. 7. 
972 Deut. 10. 15. 
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nazývaný jeho Bohom. Tým chcel povzbudiť ostatné národy k nasledovaniu, 
aby vidiac šťastie Izraelitov, sa obrátili k službe pravému Bohu. O tomto svedčí 
aj svätý Pavol973, ktorý majúc na srdci šťastie pohanov, ich povzbudzoval 
k pravému poznaniu Boha a k nasledovaniu svojho tela (t. j. svojho národa). 
   
 

* OTÁZKA XIII. 

Prečo Židia, skôr ako dostali zákon, boli veľmi a dlho sužovaní * 

 Duchovný nech potom veriacim vysvetlí, že otcovia Hebrejov sa dlho 
sťahovali a že ich potomkovia boli utláčaní a sužovaní najťažším otroctvom 
a Boh to dopustil preto, aby nás poučil, že priateľmi Božími sa stávajú iba 
nepriatelia sveta a cudzinci na tejto zemi a že Božími priateľmi sa staneme 
skôr, keď nebudeme mať vôbec nič spoločné so svetom. A tiež, aby oddajúc sa 
do služby Bohu, sme spoznávali, že oveľa šťastnejší sú tí, ktorí Bohu slúžia, 
ako tí, čo slúžia svetu. To pripomína aj Písmo sväté, hovoriac974: „Ale budú mu 
sluhami, aby spoznali rozdiel medzi mojou službou a službou kráľovstvám 
krajín“.      

 Ďalej duchovný nech vysvetlí, že po viac ako štyristo rokoch Boh vyplnil 
sľub, aby tento národ prospieval vo viere a nádeji. Lebo Boh chce, aby jeho 
deti vždy záviseli na ňom a do jeho dobrotivosti vkladali celú svoju nádej, ako 
sa o tom bude hovoriť pri vysvetľovaní prvého prikázania.  

 

* OTÁZKA XIV. 

Prečo bol zákon daný na takom mieste a v tom čase? * 

 Duchovný nakoniec upozorní na miesto a čas, kde a kedy dostal 
Izraelský ľud zákon od Boha. Tento ľud bol ochotnejší prijať zákon vtedy, keď 
bol vyvedený z Egypta a prišiel na púšť, aby bol vábený spomienkami  
na nedávne dobro i pomyslením na nehostinnosť miesta, kde zotrvával. Lebo 
ľudia sa najviac pripútajú k tým, u ktorých zakúsili dobro a k Božej pomoci sa 
utiekajú, až keď spoznajú, že stratili nádej na akúkoľvek ľudskú pomoc. Z toho 
je možné poznať, že veriaci sú tým náchylnejší k prijatiu Božieho učenia, čím 
viac sa vzďaľujú od vábenia sveta a od telesných rozkoší, ako sa to píše 
u Proroka975: „Koho bude učiť múdrosti? A komu vysvetľovať náuku? 
Odstaveným od mlieka, odtrhnutým od pŕs“.  

                                                           
973 Rim. 11. 14, 
974 2. Krn. 12, 8. 
975 Iza. 28. 9. 
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HLAVA II. O prvom Božom prikázaní. 
 

* OTÁZKA I. 

Čo vyjadruje úvod a aké tajomstvá sú v ňom obsiahnuté? * 

 I. Duchovný pastier nech sa snaží a čo najviac pôsobí na to, aby veriaci  
mali vždy na mysli tieto slová: „Ja som Pán, Boh tvoj“, z ktorých pochopia, že 
ich zákonodarcom je Stvoriteľ, ktorý ich učinil a zachováva ich, aby právom 
mohli povedať976: „On je Pán, náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré 
vedie svojou rukou“. Častým a dôrazným pripomínaním týchto slov veriaci  
budú ochotne plniť Boží zákon a budú sa zdržiavať hriechov. 

II. To, čo nasleduje „ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu 
otroctva“, sa síce zdá, že je platné iba pre Židov, vyvedených z egyptského 
otroctva, ale ak vezmeme do úvahy význam spasenia celej ľudskej rasy, tieto 
slová sa oveľa viac vzťahujú na kresťanský ľud. Jeho síce Boh z egyptského 
otroctva nevyslobodil, ale preniesol ho z krajiny hriechu a z moci977 tmy  
do kráľovstva jeho milovaného Syna. Jeremiáš, keď uvažoval o veľkosti tohto 
dobrodenia, prorokoval takto978: „Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, že už sa 
nebude viac hovoriť: »Ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej 
krajiny, ale len: »Ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny 
a zo všetkých krajín, do ktorých ich porozhadzoval.« A ja ich privediem späť 
do krajiny, ktorú som dal ich otcom. Hľa, ja pošlem mnohých rybárov - hovorí 
Pán, a vychytajú ich“, atď. Najmilostivejší Otec skrze svojho Syna zhromaždil 
rozptýlených synov v jedno, aby keď už nebudú služobníkmi hriechu, sa stali  
služobníkmi spravodlivosti, aby „slúžili979 jemu vo svätosti a spravodlivosti 
pred jeho tvárou po všetky dni nášho života“.  

 

* OTÁZKA II. 

S akými myšlienkami majú veriaci pristupovať k poznávaniu týchto 
prikázaní?* 

 Veriaci preto majú proti všetkým pokušeniam postaviť ako štít ono slovo 
Apoštola980: „Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?“ Už 
nie sme svoji, ale toho, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych. On je Pán, náš 
Boh, ktorý nás vykúpil svojou krvou. Ako by sme mohli hrešiť proti Pánu Bohu 
                                                           
976 Žalm 95. 7. 
977 Kol. 1. 13. 
978 Jer. 16. 14. 
979 Lk. 1. 75. 
980 Rim. 6. 2. 



 

~ 321 ~ 

HLAVA II. O prvom Božom prikázaní. 

svojmu, ako by sme ho mohli opäť pribíjať na kríž? Súc teda slobodní v pravde, 
a to tou slobodou, ktorou nás Kristus oslobodil „ako sme vydávali svoje údy 
na neprávosť, tak teraz vydávame svoje údy na posvätenie, aby slúžili 
spravodlivosti“981.  
 

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 
 

* OTÁZKA III. 

Čo máme v zmysle tohoto prvého prikázania plniť a čoho sa máme vyvarovať? 
* 

I. V Desatore majú prvoradé miesto tie prikázania, ktoré sa týkajú Boha 
a  druhoradé miesto majú tie, ktoré sa týkajú blížneho. Nech teda duchovný 
pastier vysvetlí, že je to preto, lebo tie veci ktoré činíme blížnemu, konáme 
kvôli Bohu. Blížneho totiž podľa Božieho zákona milujeme vtedy, keď ho 
milujeme pre Boha, a to je napísané na prvej tabuli. 

II. Duchovný potom nech vysvetlí, že vo vyššie uvedených slovách sú 
obsiahnuté dve prikázania, z ktorých prvé má v sebe moc príkazu a druhé moc 
zákazu. Lebo keď sa hovorí: „Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa“, tak to 
má tento zmysel: Mne pravému Bohu budeš slúžiť, ale iným bohom nebudeš 
konať službu. 
 

* OTÁZKA IV. 

Ako sú v tomto prikázaní obsiahnuté viera, nádej a láska? * 

V prvej časti je obsiahnutý príkaz viery, nádeje a lásky. Lebo keď 
hovoríme, že Boh je večný, nemenný a vždy ten istý, tak tým vyznávame, že je 
verný a bez akéhokoľvek nedostatku. Preto, keď súhlasíme s jeho výrokmi, je 
potrebné, aby sme mu podrobovali celú našu vieru i poslušnosť. A ten, kto 
uvažuje o Božej všemohúcnosti, o jeho milostivosti, o jeho náchylnosti 
a ochote k dobrotivosti, či by nemal všetky svoje nádeje vkladať do neho? 
A keď uváži, aká hojnosť jeho dobroty a lásky bola na nás vyliata, či by ho 
mohol nemilovať? Preto ten úvod, preto ten záver, ktorý používa Boh pri 
vydávaní svojich príkazov: „Ja som Pán“.  
 

* OTÁZKA V. 

Toto prikázanie sa vysvetľuje z pohľadu zákazu. * 

Druhá časť prikázania znie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa“. 
Tento spôsob reči použil zákonodarca nie preto, že by výrok nebol dostatočne 

                                                           
981 Rim. 6. 19. 
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jasný, v zmysle: „Mne jedinému Bohu budeš slúžiť“.  Veď on je jediný Boh, no 
povedal to pre zaslepenosť mnohých, ktorí sa nazdávali, že slúžia pravému 
Bohu a pritom uctievali mnoho iných bohov. Aj medzi Židmi boli totiž mnohí, 
ktorým Eliáš vyčítal982: „Dokedy budete kulhať na dve strany?“, a to robili aj 
samaritáni, ktorí sa klaňali Bohu Izraela aj bohom pohanským. 
 

* OTÁZKA VI. 

Prečo sa má toto prikázanie považovať za najdôležitejšie zo všetkých? * 

Po vysvetlení toho bude potrebné ešte dodať, že toto prikázanie je prvé 
a najdôležitejšie zo všetkých nie iba samotným poradím, ale aj svojou 
povahou, dôstojnosťou a dokonalosťou. Bohu musíme preukazovať 
nekonečne väčšiu lásku a poslušnosť ako ktorémukoľvek pánovi alebo 
kráľovi. On nás stvoril, vládne nám, živil nás v lone matky a odtiaľ nás 
priviedol na svet, on nám udeľuje nevyhnutné veci pre život. 
 

* OTÁZKA VII. 

Kto sa hlavne prehrešuje prestúpením tohto prikázania? * 

Proti tomuto prikázaniu sa prehrešuje ten, kto nemá vieru, nádej a lásku: 
čo je svojim rozsahom najväčší hriech. Sem patria zaiste tí, ktorí upadajú do 
heréz, ktorí neveria tomu, čo svätá Cirkev na uverenie predkladá, ktorí 
prikladajú vieru snom, hádaniu a iným klamom, ktorí zúfajú nad svojou 
spásou a nedôverujú v Božiu dobrotivosť, ktorí sa spoliehajú len na bohatstvo, 
alebo na zdravie tela a svoju silu. Všetky tieto veci sú obšírnejšie vysvetlené 
tými, ktorí písali o hriechoch a neprávostiach. 
 
 

* OTÁZKA VIII. 

Tomuto prikázaniu neodporuje pocta, ktorá sa podľa prijatého zvyku Cirkvi 
vzdáva svätým. * 

Ale pri vysvetľovaní tohto prikázania je potrebné veriacich dôkladne 
poučiť, že uctievanie a vzývanie svätých anjelov a blažených duší, ktoré 
požívajú nebeskú slávu alebo pocta ich telám či popolu svätých, ktorú 
katolícka Cirkev vždy zachovávala, nie sú v rozpore s týmto prikázaním. Lebo 
keby kráľ vyhlásil, že nikto iný sa nemôže za kráľa vydávať, ani nikomu inému 
sa nemôže vzdávať kráľovská pocta, kto by bol taký hlúpy, aby z toho vyvodil, 
že kráľ nechce, aby sa jeho úradníkom vzdávala česť? Keď sa niekedy hovorí, 
že kresťania sa podľa príkladu Starého Zákona klaňajú anjelom, predsa však 
                                                           
982 1. Kr. 18. 21. 
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im nepreukazujú takú poctu, akú vzdávajú Bohu. A keď čítame, že anjeli 
niekedy nechceli, aby im ľudia vzdávali úctu, tak sa to má chápať tak, že to 
učinili preto, že nechceli, aby mali takú česť, aká prináleží samotnému Bohu. 
 

* OTÁZKA IX. 

Písmo ukazuje, ako sa patrí uctievať svätých anjelov. *  

Duch Svätý, ktorý hovorí983: „Jedinému Bohu česť a sláva“, zároveň 
prikazuje, aby sme mali v úcte rodičov a starších. Okrem toho v Písme svätom 
čítame, že svätí muži, ktorí si ctili jediného Boha, predsa sa „klaňali kráľom“, 
teda s hlbokou poklonou im vzdávali česť. A keď sa takáto česť vzdáva 
kráľom, skrze ktorých Boh riadi svet, tak anjelským duchom, ktorých Boh ráči 
mať za svojich sluhov a ktorých prostredníctvo používa nielen na riadenie 
svojej Cirkvi, ale aj ostatných vecí a hoci sa nám nedávajú vidieť a s ich 
pomocou bývame vyslobodení z najväčších nebezpečenstiev duše i tela, či by 
sme nemali mať o to väčšiu úctu k nim, o čo viac tieto blažené bytosti svojou 
dôstojnosťou prevyšujú samotných kráľov? Pridaj k tomu ich lásku, ktorou 
nás milujú, ako to jasne vidíme z Písma a ktorá ich vedie k tomu, že vylievajú 
svoje modlitby za tie krajiny, ktorých sú ochrancami a to isté preukazujú aj 
tým, ktorých sú strážcami a o tom nie je možné vôbec pochybovať, lebo 
prednášajú naše prosby a slzy Bohu. Preto nás Pán v evanjeliu učí, že 
nemáme984: „opovrhovať maličkými, lebo ich anjeli v nebi ustavične hľadia na 
tvár Otca, ktorý je na nebesiach“. 
 

* OTÁZKA X. 

Písmo dokazuje,  že je vhodné vzývať svätých anjelov. * 

Máme ich teda vzývať preto, lebo ustavične hľadia na Boha a radi  
na seba preberajú im odovzdanú ochranu našej spásy. V Písme svätom sú 
príklady tohto vzývania. Lebo Jakub žiadal od anjela, s ktorým zápasil a aj ho 
nútil, aby mu požehnal, že ho neprepustí skôr, kým nedostane od neho 
požehnanie985 a prehlasuje, že nielen od toho anjela, ktorého videl, ale aj  
od toho, ktorého nevidel, mu bolo udelené požehnanie, keď hovorí986: „Anjel, 
ktorý ma vytrhol zo všetkého zlého, nech týchto chlapcov požehná“. 
 

 

                                                           
983 1. Tim. 1. 17. 
984 Mt. 18. 10. 
985 Gen. 32. 26. 
986 Gen. 48. 16. 
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* OTÁZKA XI. 

Vzývaním svätých a uctievaním ich ostatkov sa nič neodníma z pocty Božej. * 

Z toho je možné poznať, že je veľmi mylné tvrdiť, že sláva Božia sa 
zmenšuje, keď svätým, ktorí zomreli v Pánovi, preukazujeme česť, vzývame 
ich, máme vo vážnosti ich sväté ostatky i popol. Božia česť sa totiž rozmnožuje 
tým viac, čím viac je nádej ľudí povzbudzovaná, utvrdzovaná a roznecovaná 
k nasledovaniu svätých. Takáto úcta bola tiež schválená na druhom Nicejskom 
koncile, na koncile v Gangra, Tridentskom koncile a výrokmi svätých Otcov. 
 

* OTÁZKA XII. 

Ktorými hlavnými dôkazmi je možné potvrdiť vzývanie svätých? * 

I. Ale, aby bol duchovný pripravený odmietnuť názor tých, ktorí tejto 
pravde odporujú, nech hlavne číta svätého Hieronyma proti Vigilantiovi 
a svätého Jána Damascénskeho. A čo je najdôležitejšie, k ich argumentom sa 
pridáva aj zvyk prijatý od apoštolov, zvyk v Cirkvi vždy platný a zachovávaný. 
A kto by si v tejto veci mohol žiadať istejší a jasnejší dôkaz, ako je výrok Písma 
svätého, v ktorom sa obdivuhodne oslavujú a chvália svätí? Uvádzajú sa tam 
Božské chvály na niektorých svätých987. A keď sa ich chvály ohlasujú v Písme 
svätom, prečo by im ľudia nemali vzdávať osobitnú úctu?  

II. Nakoniec by sme ich mali vzývať aj z toho dôvodu, že sa ustavične 
prihovárajú za spásu ľudí a že pre ich zásluhy a lásku sa nám dostáva od Boha 
mnohých dobrodení. Lebo keď „v nebi je radosť nad jedným hriešnikom, ktorý 
robí pokánie“988, či nebudú títo nebeskí obyvatelia pomáhať aj kajúcnikom?  
A keď budú nami vzývaní, či nám nebudú vyprosovať odpustenie hriechov 
a získavať nám Božie milosti? 

 

* OTÁZKA XIII. 

Je dokázané, že toto vzývanie svätých nepochádza z nedôvery v Božiu pomoc, 
ani zo slabej viery. * 

 I. Keď niektorí tvrdia, že príhovor svätých je zbytočný, lebo Boh naše 
prosby počuje aj bez tlmočníka, ich bezbožné výroky je možné ľahko vyvrátiť 
tým, čo povedal svätý Augustín989: „Mnoho vecí Boh neudeľuje, ak nepríde 
pomoc a zásluha sprostredkovateľa a orodovníka“. To je potvrdené krásnymi 

                                                           
987 Sir. 44.-50. 
988 Lk. 15. 7. 
989 In Exod. qu. 149. 
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príkladmi Abimelecha a  Jóbových priateľov, ktorým Boh prepáčil hriechy iba 
po prosbách Abraháma a Jóba. 

II. I keď by niekto mohol oponovať, že vzývanie svätých ako 
sprostredkovateľov a orodovníkov sa deje z nedostatku a slabosti viery, tak 
teba uviesť príklad stotníka990, ktorého vieru velebil sám Pán, ktorý poslal  
k Spasiteľovi starších Židov, aby jeho zomierajúcemu služobníkovi vyprosili 
uzdravenie. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Učenie o jedinom prostredníkovi Kristovi nevylučuje vzývanie svätých. * 

 Keď vyznávame, že máme iba jedného prostredníka Krista Pána, ktorý 
jediný nás svojou krvou zmieril s nebeským Otcom a ktorý991: „raz vstúpil  
do svätyne, a tak získal večné vykúpenie“ a neprestáva sa za nás prihovárať, 
tak z toho však nijako nemôžeme odvodiť, že by sme sa nemali utiekať k láske 
svätých. Lebo keby sa nedovoľovalo využívať príhovorov svätých preto, že 
máme jediného zástupcu Ježiša Krista, nikdy by sa Apoštol nedopustil toho, že 
si tak veľmi prial byť podporovaný pred Bohom modlitbami živých bratov. 
Pretože potom by modlitby živých ako aj príhovory svätých v nebi zmenšovali 
slávu a dôstojnosť Kristovho prostredníctva. 

 

* OTÁZKA XV. 

Ukazuje sa, ako je možné potvrdiť moc ostatkov a aká veľká je ich moc  
a pôsobenie. * 

I. Ale koho by o úcte, ktorú sme povinní svätým vzdávať, aj o ochrane, 
ktorú nad nami majú, nepresvedčili zázračné udalosti pri ich hroboch, kde sa 
slepým a chromým vrátilo zdravie, kde boli vzkriesení mŕtvi a z ľudských tiel 
vyhnaní démoni? To sú zázraky, ktoré najváženejší svedkovia ako svätý 
Ambróz a sv. Augustín opisujú vo svojich spisoch, že o nich, nie ako mnohí iní, 
iba počuli, ani nie že o nich, ako mnohí spoľahliví ľudia, iba čítali, ale že to sami 
videli.  

II. Ale prečo by sme sa mali diviť? Ak rúcho, šatka a dokonca aj tieň 
svätých, keď ešte žili na zemi, vyhnali choroby a obnovili zdravie, kto by mal 
potom odvahu poprieť, že Boh môže konať tie isté zázraky skrze svätý popol, 
kosti a iné relikvie svätých? Toto Bolo dokázané na mŕtvole, ktorá bola 

                                                           
990 Mt. 8. 10.; Lk. 7. 3. 
991 Žid. 9. 12. 
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náhodne spustená do hrobu Elizea a ktorá, pri dotyku tela (Proroka), náhle 
ožila992. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Nasledujúci text nie je ďalším prikázaním, ale s predchádzajúcim tvorí jedno 
prikázanie. * 

 Potom nasleduje: „Neučiníš si obrazu, ani nijakého podobenstva z toho, 
čo je hore na nebi a čo je dole na zemi, ani z toho čo je vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa im klaňať, ani ich ctiť“. Niektorí to považovali za druhé prikázanie 
a chceli posledné dve prikázania spojiť do jedného. Avšak svätý Augustín993 
považuje posledné dve prikázania za odlišné a vyššie uvedené slová ako 
súčasť prvého prikázania. Tento názor bol v Cirkvi prijatý, a preto ho radi 
nasledujeme. Okrem toho je pre to veľmi dobrý dôvod, lebo bolo primerané, 
aby odmeny a tresty vyplývajúce z každého prikázania boli spojené s prvým. 

 

* OTÁZKA XVII. 

Proti tomuto prikázaniu nie je ani v Cirkvi prijaté používanie obrazov. * 

 Nech sa nikto nedomnieva, že by sa týmto prikázaním bránilo 
maliarskemu, ryteckému alebo rezbárskemu umeniu; lebo v Písme svätom 
čítame, že na Boží príkaz boli zhotovené podobizne a obrazy cherubov994 
i medeného hada995. Zostáva teda vysvetliť, že obrazy sú zakázané iba vtedy, 
keď sa používajú na uctievanie podobizní ako bohov, a tak utŕhajú  
na skutočnej pocte Bohu.   

 

* OTÁZKA XVIII. 

Ako môže byť velebnosť Božia urazená skrze obrazy? * 

 Čo sa tohto prikázania týka, tak velebnosť Božia môže byť veľmi urazená 
dvojako: Za prvé, keď niekto vzdáva poctu modlám a obrazom tak ako Bohu  
a keď verí, že v týchto predmetoch sa nachádza nejaké božstvo alebo moc,  
pre ktorú by sa mali uctievať alebo preto, že by sa od nich malo niečo žiadať, 
alebo že by sa do nich mala vkladať dôvera tak, ako to niekedy robili pohania, 
ktorí celú svoju nádej vkladali do modiel, čo Písmo sväté neustále karhá.  
Za druhé, keby sa niekto nejakým umeleckým dielom snažil vyobraziť Božiu 

                                                           
992 2. Král. 13. 21. 
993 In Exod. qu. 71. 
994 1. Král. 6. 23. 
995 Num. 21. 9. 
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podobu ako keby ju bolo možné vidieť ľudskými očami, alebo ju bolo možné 
vyjadriť farbami a podobizňami. Svätý Ján Damascénsky hovorí996: „Kto by 
dokázal zobraziť Boha, ktorého nie je možné vidieť, ktorý nemá telo, ktorý nie 
je uzatvorený žiadnymi medzami a nemôže byť vyobrazený v žiadnej 
podobe?“ Táto záležitosť je obšírnejšie vysvetlená Druhým Nicejským 
koncilom. Prekrásne to vyjadril Apoštol, že997 „Slávu nesmrteľného Boha 
zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce 
a plazy“, lebo všetky tieto veci uctievali ako Boha, keď stavali podoby týchto 
vecí. Preto Izraeliti, keď volali pred podobizňou teľaťa998: „Toto je tvoj boh, 
Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny“, sú nazvaní modloslužobníkmi, lebo 
„zamenili Božiu slávu za podobu teľaťa, ktoré žerie trávu“ 999. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Aký je zmysel poslednej časti prikázania? * 

 Keďže teda Boh zakázal slúžiť cudzím bohom a aby aj úplne vyhubil 
modloslužobníctvo, tak tiež zakázal odlievať obraz Boha z kovu alebo 
akéhokoľvek iného materiálu. To je to, čo Izaiáš vyhlasuje, keď hovorí1000:  
„Ku komuže prirovnáte Boha, akúže mu urobíte podobu?“  To, že takýto je 
zmysel tohto príkazu, to okrem spisov svätých Otcov, ako to uvádza Siedmy 
koncil, dostatočne vysvetľujú aj slová v piatej knihe Mojžišovej, kde Mojžiš 
chtiac odvrátiť ľud od modloslužobníctva, hovoril takto1001: „Veď ste nevideli 
nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril uprostred ohňa na Horebe“. 
A všemohúci zákonodarca to povedal preto, aby si títo ľudia, zvedení bludom, 
nerobili obrazy Boha a česť, ktorá prináleží Bohu, nevzdávali stvoreným 
veciam. 

 

* OTÁZKA XX. 

Tí, ktorí vyobrazujú osoby Najsvätejšej Trojice, toto prikázanie neprestupujú.* 

 Nech sa ale nikto nedomnieva, že keď niektorú osobu Najsvätejšej 
Trojice vyobrazuje symbolmi, ktoré sú naznačené v Starom i Novom Zákone, 
že sa tak prehrešuje proti náboženstvu a  Božiemu zákonu. Lebo nikto nie je 
tak zaostalý, aby veril, že sa takýmto obrazom vyjadruje Božia bytosť, ale 
duchovný pastier nech vysvetlí, že týmito obrazmi sa naznačujú niektoré 
                                                           
996 de orth. fide 4. 16. 
997 Rim. 1. 23. 
998 Exod. 32. 8. 
999 Žalm 105. (106.) 20. 
1000 Iza. 40. 18. 
1001 Deut. 4. 15. 
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vlastnosti alebo činnosti, ktoré sa Bohu pripisujú. Keď sa podľa Daniela1002 
vyobrazuje „Starec dní“ sediaci na tróne, pred ktorým sú „otvorené knihy“, tak 
to znamená Božiu večnosť a Jeho neopísateľnú múdrosť, ktorou vidí  
a posudzuje všetky myšlienky a činy ľudí. 

 

* OTÁZKA XXI. 

Ako sa vyobrazujú anjeli? * 

 Anjeli sa tiež vyobrazujú v ľudskej podobe a s krídlami, aby z toho 
veriaci poznali, akú lásku k ľudskému pokoleniu majú a ako sú ochotní Bohu 
slúžiť. Lebo1003 „všetci sú služobní duchovia, poslaní ku službe pre tých, ktorí 
dosiahnu dedičstvo spasenia“.  

 

* OTÁZKA XXII. 

O holubici, ktorá znázorňuje Ducha Svätého. * 

„Podoba holubice a ohnivých jazykov“, ktoré znamenajú vlastnosti 
Ducha Svätého, je z evanjelií a Skutkov apoštolov omnoho známejšia a nie je 
to potrebné široko vysvetľovať. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

Obrazy Krista a svätých sa majú maľovať a ctiť. * 

 Ale keďže Kristus Pán aj jeho najsvätejšia a najčistejšia matka a všetci 
ostatní svätí mali ľudskú prirodzenosť i ľudskú podobu, tak maľovať a ctiť ich 
obrazy, nielenže týmto prikázaním nie je zakázané, ale vždy sa to považovalo 
za posvätný a najistejší dôkaz vďačného ducha; čomu nasvedčujú aj pamiatky 
z čias apoštolov aj všeobecné koncily a spisy toľkých svätých a vzdelaných 
Otcov, ktoré sa vzájomne zhodujú.   

 

* OTÁZKA XXIV. 

Ako sa v Cirkvi správne používajú obrazy? * 

I. Nech duchovný pastier aj ukáže, že v Cirkvi nielenže je dovolené mať 
obrazy a vzdávať im česť a poctu, pretože česť, ktorá sa im preukazuje sa 
vzťahuje na tých, ktorých vyobrazujú, ale tiež nech vysvetlí, že takto sa to  
na veľký úžitok veriacich dialo vždy až do dnešného dňa, ako sa je o tom 

                                                           
1002 Dan. 7. 9. 
1003 Žid. 1. 14. 
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možné presvedčiť z knihy svätého Jána Damascénskeho, ktorú napísal 
o obrazoch a tiež zo Siedmeho koncilu, ktorý je Druhým Nicejským.  

II. Keďže však nepriateľ ľudského pokolenia a najsvätejšieho zriadenia 
sa to svojimi úskokmi a klamami snaží pokaziť, preto ak by snáď ľud v tejto 
veci nejako zblúdil, tak farár, riadiac sa uznesením Tridentského koncilu, nech 
sa, pokiaľ to bude možné, vynasnaží to napraviť a celé toto uznesenie1004, ak 
to uzná za vhodné, ľudu to vysvetlí. Obmedzených a tých, ktorí nepoznajú účel 
obrazov, nech poučí, že obrazy sa používajú na poznávanie príbehov Starého 
i Nového Zákona a na časté obnovovanie si ich pamiatky, aby sme povzbudení 
týmto pamätaním na Božie veci sa viac roznietili k uctievaniu a milovaniu 
Boha samotného. Je potrebné vysvetliť, že sväté obrazy sú preto vystavené 
v chrámoch, aby sme si ich ctili a súc napomenutí ich príkladom, podľa ich 
života a mravov sami seba napravili. 

„Ja som Pán, Boh tvoj silný, žiarlivý, navštevujúci neprávosť otcov  
na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,  

a činiaci milosrdenstvo nad tisícimi tými, ktorí ma milujú a moje prikázania 
zachovávajú“. 

(Exod. 20. 5, 6.) 

 
* OTÁZKA XXV. 

Tento dodatok sa nevzťahuje iba na prvé prikázanie. * 

 Na konci tohto prikázania je potrebné starostlivo vysvetliť dve veci: 
Prvou je, že hoci sa primerane k tomuto miestu oznamuje trest, pretože 
previnenie sa voči prvému prikázaniu je najväčšou bezbožnosťou a ľudia sú 
náchylní sa ho dopúšťať, predsa však je tento dodatok spoločný pre všetky 
prikázania, lebo dodržiavanie príkazov každého zákona sa vynucuje odmenou 
a trestom. Z  toho pochádzajú vo Svätom písme tak časté a početné Božie 
prisľúbenia. Lebo aj keby sme opomenuli takmer nespočetné svedectvá  
zo Starého Zákona, tak v evanjeliu sa píše1005: „Ak chceš vojsť do života, 
zachovávaj prikázania“. A na inom mieste1006: „Do nebeského kráľovstva 
vojde iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“. Potom1007: 
„Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa“. Ďalej1008: 

                                                           
1004 Sess. 25. de invoc. Sanct. 
1005 Mt. 19. 17. 
1006 Mt. 7. 21. 
1007 Mt. 3. 10. 
1008 Mt. 5. 22. 
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„Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá“. A na inom mieste1009: 
„Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“.  

 

* OTÁZKA XXVI. 

Má sa trest, ktorým sa tu previnilcom hrozí, predkladať tým istým spôsobom 
zmyselným ľuďom ako aj ľuďom dokonalým? * 

I. Ďalej platí, že o tomto dodatku je potrebné poučiť iným spôsobom ľudí 
dokonalých a inak ľudí zmyselných. Pre dokonalých, ktorí sú vedení Duchom 
Božím a poddávajú sa mu s ochotným a radostným srdcom, je to zaiste ako 
nejaké mimoriadne radostné posolstvo a silný dôkaz Božej lásky im 
naklonenej, lebo v tom spoznávajú starostlivosť najláskavejšieho Boha, ktorý 
raz odmenami a raz trestami núti ľudí k tomu, aby ho ctili a jemu slúžili. 
Dokonalí uznávajú nekonečnú Božiu dobrotu voči nim, uznávajú toho, ktorý 
ráči nad nimi panovať a využíva ich skutky na oslávenie mena Božieho a tiež 
prechovávajú veľkú nádej, že on, ktorý prikazuje čo chce, poskytuje aj silu  
na plnenie jeho zákona.  

II. Ale pre zmyselných ľudí, ktorí ešte nie sú zbavení ducha poslušnosti 
a ktorí sa viac zo strachu pred trestami ako z lásky k cnosti zdržiavajú  
od hriechu, je zmysel tohto dodatku prísny a horký. Preto je ich treba 
podporovať nábožným napomínaním a viesť akoby za ruku tam, kam smeruje 
zákon. Kedykoľvek sa teda duchovnému naskytne príležitosť vysvetľovať 
niektoré prikázania, nech má vždy na zreteli tieto veci.  

 

* OTÁZKA XXVII. 

Čo predkladajú na rozjímanie slová: „Ja som, Boh, tvoj silný“. * 

 Zmyselných podobne ako duchovných ľudí je treba obzvlášť 
podnecovať akoby ostňom k dodržiavaniu Božieho zákona tým, čo je 
obsiahnuté v tomto dodatku. To, že Boh sa nazýva silným, je potrebné 
starostlivo vysvetliť, lebo telesnosť, ktorá býva hrozbami Božieho trestu 
menej pohnutá, si vymýšľa rozličné spôsoby, ako by sa Božiemu hnevu vyhla 
a mohla sa vyvarovať stanovených trestov. Ten, kto nadobudol silné 
presvedčenie, že Boh je silný, tak ten bude volať slovami veľkého Dávida1010: 
„Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?“  Telo, 
nedôverujúc Božím prisľúbeniam, niekedy zväčšuje moc nepriateľa do takej 
miery, že verí, že nie je schopné vydržať jeho útoky; naopak, pevná  

                                                           
1009 Mt. 6. 15. 
1010 Žalm 138. (139.) 7. 
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a neochvejná viera, ktorá sa ničím neotrasie, ale s dôverou sa spolieha  
na Božiu moc a silu, posilňuje a povzbudzuje človeka  a ten si povie1011: „Pán 
je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?“ 

 

* OTÁZKA XXVIII. 

Čo znamená, že Boh sa nazýva „žiarlivým“ ? * 

Druhým ostňom je samotná žiarlivosť Božia. Niekedy sa ľudia 
domnievajú, že Boh sa nestará o ľudské veci ani o to, či jeho zákon plníme 
alebo porušujeme. Z toho potom pochádza veľký zmätok v živote. Ak však 
veríme, že Boh je žiarlivý, potom uvažovanie o tejto veci nás ľahko udržuje  
v medziach našich povinností. 

 

* OTÁZKA XXIX. 

Akú žiarlivosť sa patrí Bohu pripisovať? * 

Ale žiarlivosť, ktorá sa Bohu pripisuje, neznamená nejakú rozčúlenosť 
mysle, ale tú lásku a milosť Božiu skrze ktoré Boh nestrpí, aby žiadna duša  
od neho beztrestne odpadla, a tú, ktorá od neho odpadne, tú zahubí. Božia 
žiarlivosť je preto najpokojnejšou a najtransparentnejšou spravodlivosťou, 
ktorou sa duša skazená bludnými názormi a hriešnymi žiadosťami zatracuje 
a od Boha sa ako cudzoložnica zavrhuje. Ale túto Božiu žiarlivosť 
najpríjemnejšie a najsladšie spoznávame z toho, že sa preukazuje práve jeho 
zvrchovanou a nevýslovnou láskou k nám. Zaiste medzi ľuďmi neexistuje 
vrúcnejšej lásky ani väčšieho a užšieho spojenia, než majú tí, čo sú spojení  
v manželstve. To ako nás Boh veľmi miluje, ukazuje tým, že sa často 
prirovnáva k ženíchovi alebo manželovi a nazýva sa žiarlivým. Na tomto 
mieste nech farár ľudí povzbudí, aby boli tak žiadostiví po službe a úcte 
k Bohu, aby mohli byť nazývaní skôr žiarlivými ako milujúcimi, po príklade 
toho, ktorý o sebe hovorí1012: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov“;  
a áno, aby nasledovali samotného Krista, ktorý povedal1013: „Horlivosť za tvoj 
dom ma strávila“.   

 

 

 

                                                           
1011 Žalm 26. (27.) 1. 
1012 1 Kráľ. 19. 14. 
1013 Žalm. 18. (19.) 10.; Jn. 2. 17.  
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* OTÁZKA XXX. 

Aký je význam tu učinených hrozieb? * 

 Ešte je potrebné vysvetliť zmysel hrozieb, totiž že Boh nenechá 
hriešnikov bez pomsty, ale ich buď ako otec pokarhá, alebo ako sudca tvrdo  
a prísne potrestá. To naznačil Mojžiš, keď hovorí1014: „A zvieš, že Pán Boh tvoj 
je Boh silný a verný, zachovávajúci zmluvu a milosrdenstvo k tým, ktorí 
zachovávajú jeho prikázania až do tisíceho pokolenia; a odplácajúci tým, ktorí 
ho nenávidia, tak že ich hneď zmetie“. A Jozue hovorí1015: „Vy nebudete môcť 
slúžiť Pánovi. Veď on je svätý Boh, žiarlivý Boh. On neodpustí vaše priestupky 
a hriechy. Ak vy opustíte Pána a budete slúžiť cudzím bohom, tak aj on sa 
odvráti od vás a dopustí na vás zlo a zničí vás“.  

 

* OTÁZKA XXXI. 

Ako Boh postihuje hriechy otcov na synoch až do tretieho a štvrtého 
pokolenia? * 

 Potom nech je ľud poučený o tom, že hrozba potrestania bezbožných 
a hriešnych siaha až do tretieho a štvrtého pokolenia; nie že by potomkovia 
vždy trpeli za neprávosti predkov, ale že aj keď by oni sami a ich deti zostali 
bez trestov, tak celé ich potomstvo neunikne hnevu a trestu Božiemu. To sa 
stalo  kráľovi Joziášovi. Lebo hoci ho Boh pre jeho neobyčajnú nábožnosť 
ušetril a bol v pokoji uložený do hrobu svojich predkov,  aby jeho oči nevideli 
nasledujúce zlé časy, ktoré mali postihnúť Júdu a Jeruzalem, tak napriek tomu 
po jeho smrti jeho potomstvo zasiahla Božia pomsta kvôli bezbožnosti jeho 
deda Manassa a ušetrení neboli ani Joziášovi synovia1016. 

 

* OTÁZKA XXXII. 

Ako sa môžu tieto slová porovnať s výrokom Ezechielovým? * 

I. Ale to, že tieto slová neodporujú zákonu o ktorom hovorí Prorok1017: 
„Duša, ktorá zhreší, tá zomrie“, to zreteľne dokazuje výrok svätého 
Gregora1018, na ktorého sa odkazujú všetci ostatní dávni Otcovia, keď píše: 
„Ktokoľvek nasleduje bezbožnosť zlého otca, bude vinný aj z jeho neprávostí; 
kto však nenasleduje bezbožnosť svojho otca, nebude nijako zaťažený jeho 
previnením. Z toho vyplýva, že bezbožný syn bezbožného otca trpí nielen  
                                                           
1014 Deut. 7. 9. 
1015 Joz. 24. 19. 
1016 2. Král. 23, 26. 
1017 Ezech. 18. 4, 
1018 Moral. 15. 21. 
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za svoje hriechy, ktoré spáchal, ale aj za hriechy otcove, pretože  
o neprávostiach otca, pre ktoré sa Boh hnevá, vie a nestrachuje sa ich svojou 
bezbožnosťou ešte rozmnožiť. Je spravodlivé, aby ten, kto sa pred očami 
prísneho sudcu nehrozí nasledovať cesty bezbožného otca, bol v tomto živote 
prinútený trpieť trest aj za viny bezbožného otca“.  

II. Potom nech duchovný pripomenie ako veľmi prevyšuje dobrotivosť 
a milosrdenstvo Božie jeho spravodlivosť. Aj keď sa Pán hnevá až do tretieho 
a štvrtého pokolenia, tak svoje milosrdenstvo činí nad tisícimi. 

 

* OTÁZKA XXXIII. 

Kto sú porušovatelia Božieho zákona, o ktorých sa hovorí, že Boha nenávidia.* 

 Keď sa potom hovorí: „tých, ktorí ma nenávidia“, tak v týchto slovách sa 
ukazuje veľkosť hriechu. Lebo čo je ohavnejšie a hnusnejšie ako nenávidieť 
samotnú zvrchovanú dobrotu, zvrchovanú pravdu? Toto sa však vzťahuje  
na všetkých hriešnikov, pretože tak ako1019: „Kto má Božie prikázania  
a zachováva ich, ten Boha miluje“, tak aj ten, kto zákonom Božím opovrhuje 
a jeho prikázania nezachováva, o tom sa právom musí povedať, že Boha 
nenávidí. 

 

* OTÁZKA XXXIV. 

Čo znamená: „preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí ho milujú“? 

A to, čo sa uvádza na konci: „tým, ktorí ma milujú“, tak to poukazuje  
na spôsob a motív dodržiavania zákona. Lebo je nevyhnutné, aby tí, ktorí 
dodržiavajú Boží zákon, boli vedení k tejto poslušnosti rovnakou láskou  
a oddanosťou akú majú k Bohu, o čom sa bude hovoriť pri jednotlivých 
prikázaniach. 

 

  

                                                           
1019 Jn. 14. 21. 



 

~ 334 ~ 

HLAVA III. O druhom Božom prikázaní. 

HLAVA III. O druhom Božom prikázaní. 
  

„Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo“.1020 

 
* OTÁZKA I. 

Prečo dal Boh osobitne tento príkaz o uctievaní svojho vlastného mena ? * 

 Hoci v prvom Božom prikázaní, v ktorom sa nám prikazuje nábožne 
a sväto Boha uctievať, je nevyhnutne obsiahnuté aj to, čo nasleduje ako druhé: 
lebo kto prikazuje, aby sa mu vzdávala česť, ten tiež žiada, aby sa o ňom 
hovorilo s najväčšou úctou a aby sa opak zakazoval, ako to jasne ukazujú tieto 
slová Pána u Malachiáša1021: „Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som 
ja otec, kde je úcta ku mne?“; avšak vzhľadom na dôležitosť veci, Boh ráčil dať 
tento príkaz o úcte k svojmu Božskému a najsvätejšiemu menu osobitne 
a prikázal nám to jasnými a zreteľnými slovami. 

 

* OTÁZKA II. 

Koľko námahy má vynaložiť duchovný pastier na vysvetlenie tohto príkazu? * 

 Toto musí byť aj pre samotného farára veľkým dôkazom toho, že 
vonkoncom nestačí o tejto veci hovoriť iba všeobecne, ale že pri tomto 
predmete je potrebné sa dlhšie zdržať a všetko, čo k tomu prináleží, 
zreteľne, jasne a dôkladne veriacim vysvetliť. 

Ani najväčšie úsilie sa tu nemôže považovať za prehnané, pretože sú 
ľudia, ktorí zatemnení svojimi bludmi, sú tak zaslepení, že sa neboja zlorečiť 
tomu, ktorého oslavujú anjeli. Neodstraší ich ani raz daný príkaz, ale 
každodenne, ba skoro každú hodinu a chvíľu sa nehanebne opovažujú 
ponižovať Božiu velebnosť. A kto by nevedel, že každé ľudské tvrdenie býva 
sprevádzané prísahou a hemží sa kliatbami a preklínaním? Zachádza to tak 
ďaleko, že sotva existuje niekto, kto nakupuje, predáva alebo vykonáva 
akúkoľvek prácu bez toho, aby sa neuchyľoval k posvätnej prísahe aj 
v maličkostiach a bezvýznamných veciach a nezmyselne tisíckrát nepoužíval  
najsvätejšie meno Božie. Preto je potrebné, aby farár s veľkým úsilím 
a starostlivosťou často napomínal veriacich, aké ťažké a aké ohavné je toto 
previnenie. 

 

                                                           
1020 Exod. 20. 7. 
1021 Mal. 1. 6. 
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* OTÁZKA III. 

Čo sa v tomto druhom prikázaní prikazuje a čo zakazuje? * 

 Nech už v úvode pri vysvetľovaní tohto prikázania sa povie, že s tým, čo 
sa v tomto prikázaní zakazuje, je spojený aj príkaz toho, čo sú ľudia povinní 
robiť. O oboch však bude hovorené osobitne. Ale aby bolo možné túto vec 
ľahšie vysvetliť, tak sa bude rozprávať najskôr o tom, čo tento zákon prikazuje 
a až potom o tom, čo zakazuje. Lebo to, čo sa prikazuje, je toto: je potrebné ctiť 
si meno Božie a prisahať na neho sväto. A čo sa zakazuje, je toto: nech nikto 
nezavrhuje Božie meno, nikto nech ho neberie nadarmo a nech nikto falošne, 
ani bez potreby, ani bez uváženia skrze neho neprisahá. 
 

* OTÁZKA IV. 

Čo sa tu chápe pod menom Božím? * 

 V tejto časti, v ktorej sa nám prikazuje vzdávať česť Božiemu menu, nech 
sa veriacim objasní, že pozornosť nie je treba obracať na písmená alebo 
slabiky, z ktorých sa toto meno skladá alebo iba na samotné meno, ale že je 
nutné premýšľať nad tým, čo v sebe toto meno obsahuje a že vyjadruje 
všemohúcu a večnú velebnosť jediného a trojosobného Boha. Z toho je možné 
ľahko odvodiť, že márne sú povery niektorých Židov, ktorí keď toto meno 
píšu, tak sa ho neosmeľujú ani vysloviť, akoby Božia moc spočívala v štyroch 
písmenách a nie v samotnom význame. Ale hoci sa oznamuje v jednotnom 
počte: „Nevezmeš meno Božie nadarmo“, treba to chápať tak, že sa nehovorí 
iba o jednom mene ale o všetkých, ktoré sa Bohu dávajú: lebo Bohu je daných 
mnoho mien ako Hospodin, Všemohúci, Pán zástupov, Kráľ kráľov, Mocný 
a iné podobné, ktoré čítame v Písme svätom a ktoré všetky užívajú rovnakú 
a tú istú úctu. Potom sa patrí učiť, ako sa má Božiemu menu vzdávať povinná 
úcta, lebo kresťanský ľud, ktorého ústami sa majú Božie chvály bez prestania 
ohlasovať, nesmie zostať v nevedomosti o tejto pre spásu tak veľmi 
prospešnej a potrebnej veci.   

 

* OTÁZKA V. 

Akým spôsobom sa má ctiť a oslavovať meno Božie? *  

 Hoci je mnoho spôsobov ako oslavovať meno Božie, predsa však 
podstata spočíva v tom, čo sa tu o tom povie. Najskôr sa teda Bohu vzdáva 
chvála tým, keď pred tvárou všetkých verejne vyznávame, že je naším Pánom 
a Bohom a keď uznávame a velebíme Krista ako pôvodcu našej spásy. Potom 
keď sa nábožne a usilovne snažíme o poznanie Božieho slova, ktorým sa 
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vyhlasuje Božia vôľa, keď zotrvávame v rozjímaní, usilovne sa ho učíme či už 
čítaním alebo počúvaním a to vždy tak, ako je to pre každú osobu a stav 
primerané a vhodné. Meno Božie si ďalej ctíme a oslavujeme, keď nábožne 
prednášame Božie chválospevy a vzdávame mu vďaku za všetky veci šťastné 
i nepríjemné. Lebo Prorok pripomína1022: „Dobroreč, duša moja, Pánovi  
a nezabúdaj na všetky jeho dobrodenia“. Je veľa Dávidových žalmov, v ktorých 
Bohu nábožne spieva prekrásne chvály. Pozoruhodný je príklad Jóbovej 
trpezlivosti, ktorý keď upadol do najväčšej a najhroznejšej biedy, predsa 
nikdy neprestal nezlomným a vznešeným duchom Boha chváliť. Ak nás teda 
zvierajú bolesti ducha i tela, keď nás sužuje bieda a starosti, tak sústreďme 
všetku svoju námahu a všetky sily nášho ducha na chválenie Boha, hovoriac 
s Jóbom1023: „Nech je zvelebené Pánovo meno“. 

 

* OTÁZKA VI. 

Ako inak ešte učiníme zadosť tomuto prikázaniu? * 

 Meno Božie sa neuctieva menej, keď ho dôverne prosíme o pomoc, aby 
nás oslobodil od nešťastí, alebo nám dal vytrvalosť a silu pre ich statočné 
znášanie. Lebo k tomuto konaniu nás povzbudzuje Boh, keď hovorí1024:  
„A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš“. Príklady 
takéhoto prekrásneho vzývania sa nachádzajú aj na iných miestach, zvlášť 
v žalmoch 16, 43 a 118. Okrem toho menu Božiemu preukazujeme česť, keď 
si Boha berieme za svedka, aby bola nastolená pravda, ktorú veríme. Tento 
spôsob pocty sa veľmi líši od predchádzajúcich. Lebo to, čo sme predtým 
vymenovali, to je samé v sebe tak dobré a žiaduce, že nemôže byť nič 
blaženejšieho a žiaducejšieho, než aby sa človek dňom a nocou cvičil 
v takomto konaní. Dávid volá1025: „Pána chcem velebiť v každom čase, moje 
ústa budú ho vždy chváliť“. Ale často používať prísahu, aj keby bola dobrá, nie 
je chvályhodné.   

* OTÁZKA VII. 

Prečo nie je možné schvaľovať častejšie používanie prísahy? * 

 Podstata tohto rozdielu spočíva v tom, že prísaha bola ustanovená iba 
preto, aby bola akousi podporou ľudskej nedostatočnosti a nevyhnutnou 
pomôckou na dosvedčenie toho, čo hovoríme. Tak ako telu nie je prospešné 
podávať lieky, keď pre to nie je dôvod, lebo ich časté užívanie je na záhubu, 

                                                           
1022 Žalm 102. (103.) 2. 
1023 Jób. 1, 21. 
1024 Žalm 49. (50.) 15. 
1025 Žalm 33. (34.) 2. 
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tak podobne aj používanie prísahy, ak pre to nie je dôležitá a spravodlivá 
príčina, neslúži ku spáse. A keď sa často používa, nielenže to neprospieva, ale 
prináša to aj veľkú škodu. Svätý Ján Zlatoústy nádherne učí1026, že ľudia 
nezačali prísahu používať na počiatku sveta, ale až dlho potom, keď ďaleko 
široko rozšírené neprávosti zaplavili celú zem a nič nemalo svoj vlastný 
poriadok, ale všetko sa ocitlo hore nohami a spôsobovalo to veľký zmätok a čo 
bolo zo všetkého najhoršie: takmer všetci ľudia páchali ohavnú modloslužbu 
a až vtedy sa začala používať prísaha. Lebo keď v takejto nevere a bezbožnosti 
ľudí nebolo možné nikomu veriť, tak si ľudia začali brať za svedka Boha. 

 

* OTÁZKA VIII. 

V čom spočíva podstata prísahy a čo vlastne znamená prisahať? * 

I. Ale keďže pri tejto časti prikázania je príležitosť poučiť veriacich ako 
majú prísahu správne a sväto používať, tak sa musí najskôr povedať, že 
prísaha nie je nič iné, ako brať si Boha za svedka, aj keď by sa k tomu používali 
akékoľvek slová a výrazy; lebo „Boh mi je svedkom“ a „Boh vie“, znamená to 
isté. 

II. Prísaha je aj to, keď pre dosiahnutie pravdy, prisaháme aj skrze 
stvorené veci, ako sú sväté Božie evanjeliá, kríž, relikvie svätých alebo iné 
podobné veci. Lebo tieto veci samé o sebe neprepožičiavajú prísahe žiadnu 
platnosť a moc, to robí iba Boh, ktorého Božská velebnosť vyžaruje z týchto 
vecí. Z toho vyplýva, že tí, ktorí prisahajú na evanjelium, si prizývajú 
samotného Boha, ktorého pravda je v evanjeliách obsiahnutá. Rovnako to platí 
aj o tých, ktorí prisahajú skrze svätých, ktorí sú Božími chrámami, ktorí uverili 
pravde svätého evanjelia a vo všetkej poslušnosti ju zachovávali a medzi 
národmi a pokoleniami ju široko rozhlásili.  

 

* OTÁZKA IX. 

O spôsobe prísahy, ktorá sa koná zariekaním. * 

 To isté platí aj o prísahe, ktorá sa vynáša zariekaním, ako je tá svätého 
Pavla1027: „Boha volám za svedka na svoju dušu“, lebo týmto spôsobom sa 
podrobujeme súdu Božiemu ako pomstiteľovi lži. Nepopierame však, že 
viaceré spôsoby takéhoto vyjadrovania sa, je možné brať tak, akoby v sebe 
nemali platnosť prísahy; ale aj v týchto prípadoch bude užitočné dodržať to, 
čo bolo povedané v súvislosti s prísahou a riadiť sa rovnakými pravidlami. 

                                                           
1026 in Act. hom. 9. 
1027 2. Kor. 1. 23. 
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* OTÁZKA X. 

Koľkoraká je prísaha? * 

I. Existujú dva druhy prísahy: prvá, ktorá sa nazýva uisťujúca, keď pred 
Bohom potvrdzujeme čokoľvek, minulé alebo súčasné, tak ako to uvádza 
Apoštol v liste Galaťanom1028: „Hovorím pred Bohom, že neklamem“. 

II. Druhá, kam patrí aj vyhrážanie, sa nazýva sľubujúca. Táto sa vzťahuje 
k budúcnosti a v nej sľubujeme a potvrdzujeme, že v budúcnosti sa niečo 
stane. Takéhoto druhu je prísaha Dávidova1029, ktorý svojej manželke Betsabe 
„prisahal na Pána, svojho Boha“, že jej syn Šalamún bude po ňom kraľovať  
a bude sedieť na jeho tróne. 

 

* OTÁZKA XI. 

Čo sa vyžaduje pre riadnu prísahu ? *  

 Hoci k prísahe stačí brať si Boha za svedka, predsa však, aby bola prísaha 
pravá a svätá, sa vyžaduje oveľa viac, a to je potrebné starostlivo vysvetliť. 
V krátkosti, tak ako o tom svedčí svätý Hieronym, je to uvedené u  Jeremiáša, 
keď hovorí1030: „Vtedy budeš prisahať: »Ako žije Pán!« poctivo, pravdivo 
a spravodlivo“. Jeremiáš týmito slovami krátko a stručne obsiahol to, v čom 
spočíva celá dokonalosť prísahy, totiž pravda, úsudok a spravodlivosť.  

 

* OTÁZKA XII. 

Ako sa správne prísaha skladá? * 

 V prísahe musí byť na prvom mieste pravda, aby to, čo sa tvrdí, bolo 
pravdivé a aby prisahajúci bol presvedčený o tom, že to tak je. Pritom by mal 
byť vedený najpresvedčivejšími dôkazmi a nie nerozvážnymi alebo falošnými 
domnienkami. Práve druhý typ prísahy, ktorým niečo sľubujeme, si preto 
vyžaduje pravdu. Ten, kto niečo sľubuje, musí byť totiž ochotný svoj sľub  
v určenom čase aj splniť. Pretože žiadny svedomitý človek nesľúbi, že urobí 
niečo, čo považuje za odporujúce najsvätejším prikázaniam a Božej vôli; a keď 
raz prísahou niečo sľúbil, tak ten sľub nikdy nezruší, iba ak by sa zmenili 
podmienky a stalo by sa, že ak by chcel z vernosti zotrvať vo svojom sľube, tak 
by tým urazil Boha a uvalil na seba jeho hnev. Nevyhnutnosť pravdy  

                                                           
1028 Gal. 1. 20. 
1029 1. Král. 1. 30. 
1030 Jerem. 4. 2. 
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pri prisahaní naznačuje tiež Dávid v slovách1031: „Kto prisahá svojmu 
blížnemu a neoklame“.   
 

* OTÁZKA XIII. 

O kom sa hovorí, že prisahá „s úsudkom“  a prečo  deti  nesmú skladať 
prísahu? *  

 Na druhom mieste je úsudok. Prísaha sa nesmie skladať unáhlene  
a bez rozvahy, ale s uvážením a s rozmyslom. Preto, keď má niekto prisahať, 
nech najskôr starostlivo zváži, či sa prísaha požaduje alebo nie a či ju musí 
skladať. Do úvahy musí vziať aj mnoho ďalších okolností ako je čas, miesto 
a iné, aby nebol ovplyvňovaný ani láskou ani nenávisťou alebo iným pohnutím 
ducha, ale iba povahou a nevyhnutnosťou samotnej veci. Lebo keď takéto 
uvažovanie chýba, prísaha bude zaiste unáhlená a nerozvážna. Podobným 
uvažovaním je aj bezbožné uisťovanie mnohých ľudí, ktorí v zanedbateľnej 
a nepodstatnej veci prisahajú bez akejkoľvek príčiny a rozvahy a činia tak len 
zo zlého zvyku. Každodenne to vidíme tu i tam ako tak konajú kupujúci 
a predávajúci, lebo títo, aby výhodne kúpili alebo predali, neváhajú  
bez rozmyslu prisahaním vychvaľovať alebo haniť predávané veci.  

Keďže sa teda vyžaduje úsudok i opatrnosť a keďže deti kvôli svojmu 
veku nemôžu tak skoro veci pochopiť a rozoznať, preto svätý pápež 
Kornélius1032 ustanovil, aby sa od chlapcov pred ich dospelosťou, t. j.  
pred štrnástym rokom, prísaha nevyžadovala.  

 

* OTÁZKA XIV. 

Kedy sa prisahá „spravodlivo“?  * 

 Poslednou podmienkou (prísahy) je spravodlivosť, ktorá sa pri sľuboch 
obzvlášť vyžaduje. Preto, ak niekto sľúbi niečo nespravodlivé alebo 
nezákonné, hreší prísahou a splnením sľubu rozmnožuje neprávosť 
neprávosťou. Evanjelium nám o tom poskytuje príklad kráľa Herodesa, ktorý 
viazaný unáhlenou prísahou, dal dievčaťu ako odmenu za jej tanec hlavu Jána 
Krstiteľa1033. Taká bola aj prísaha Židov ktorí, ako čítame v Skutkoch 
apoštolov1034, sa zaviazali prísahou nejesť, kým nezabijú Pavla. 

 

                                                           
1031 Žalm 14. (15.) 4. (Vulgata) 
 
1032 C. 16. C. XXII. qu. 5. 
1033 Mk. 6. 
1034 Sk. Ap. 23. 12. 
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* OTÁZKA XV. 

Na základe čoho spoznáme, či je prísaha niekedy dovolená ? * 

 Po vysvetlení týchto vecí zaiste nezostáva žiadna pochybnosť o tom, že 
prisahať smie ten, kto toto všetko zachová a prísahu založí na týchto 
podmienkach ako na nejakých oporných stĺpoch. To je možné dokázať 
viacerými spôsobmi. Lebo „zákon Pána“, ktorý je „nepoškvrnený“1035 a svätý, 
prikazuje takto1036: „Budeš sa báť Pána, svojho Boha, jemu budeš slúžiť a len 
v jeho mene budeš prisahať“. A Dávid napísal1037: „Chváliť sa budú všetci, ktorí 
prisahajú na neho“. Okrem toho Písmo sväté, ako je to vidno z listov svätého 
Pavla, dosvedčuje, že aj apoštoli, tieto najjasnejšie svetlá Cirkvi, niekedy 
prísahu použili. Navyše niekedy aj samotní anjeli prisahajú, lebo svätý 
evanjelista Ján v Zjavení píše1038, že anjel „prisahal skrze Žijúceho na veky 
vekov“. Áno aj sám Boh, Pán anjelov, prisahá a v Starom Zákone Boh  
na mnohých miestach prísahou potvrdzuje svoje prísľuby. Tak to bolo  
u Abraháma1039 i Dávida, ktorý o prísahe Božej napísal toto1040: „Pán prisahal 
a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho“.  

 

* OTÁZKA XVI. 

Dokazuje sa, že riadne vykonaná prísaha je hodná chvály. * 

 Keď sa celá záležitosť pozorne uváži a vezme sa do úvahy jej pôvod i cieľ, 
tak nie je ťažké vysvetliť dôvody, prečo je prísaha chválitebná. Lebo prísaha 
má svoj pôvod vo viere, ktorou ľudia veria, že pôvodcom všetkej pravdy je 
Boh. Veď on je ten, kto nikdy klamať ani oklamaný byť nemôže, „pred očami 
ktorého je všetko obnažené a odkryté“1041, ktorý sa s podivuhodnou 
prozreteľnosťou stará o všetky ľudské záležitosti a riadi celý svet. Naplnení 
touto vierou, ľudia volajú za svedka pravdy Boha, ktorému by bolo bezbožné 
a bohapusté neveriť. 

 

 

 

                                                           
1035 Žalm 18. (19.) 8. 
1036 Deut. 6. 13. 
1037 Žalm 62. (63.) 12. 
1038 Zjav. 10. 6. 
1039 Žid. 6. 17. 
1040 Žalm 109. (110.) 4. 
1041 Žid. 4. 13. 
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* OTÁZKA XVII. 

Účelom prísahy je ukončenie súdov a sporov. * 

 Čo sa týka účelu, prísaha smeruje k tomu a má za cieľ, aby dokázala 
spravodlivosť a nevinnosť človeka a ukončila súdy a spory, na čo poukazuje aj 
Apoštol v liste Židom1042. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Akú prísahu Kristus zakázal? * 

 Uvedenej zásade neodporujú slová nášho Spasiteľa u svätého 
Matúša1043: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: »Nebudeš krivo prisahať, ale 
splníš, čo si Pánovi prisahal!« No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani  
na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho 
nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu 
neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša 
reč nech je »áno - áno«, »nie - nie«. Čo je navyše, pochádza od Zlého“. Nie je 
možné povedať, že by sa týmito slovami zakazovala každá prísaha, lebo už 
vyššie sme videli, že Boh sám a aj apoštoli často prisahali. Spasiteľ chcel týmto 
iba vyvrátiť pomýlený názor Židov, ktorí sa domnievali, že jedinou vecou, 
ktorej sa treba pri prísahe vyhnúť, je lož. Tí často prisahali aj vo veciach 
nepatrných a nedôležitých a prísahu žiadali aj od iných. Spasiteľ tento zvyk 
karhá a haní a učí, že prísahy sa máme úplne zdržať, ak si to nevyžaduje 
nevyhnutná potreba. 

* OTÁZKA XIX. 

V akom zmysle Kristus povedal, že to, čo je navyše, je od zlého. * 

 Prísaha bola zavedená z dôvodu ľudskej slabosti. Skutočne pochádza  
od zlého, keď dokazuje nestálosť prisahajúceho alebo tvrdohlavosť toho,  
pre ktorého prisaháme a s ktorým sa nedá inak pohnúť, aby uveril. Prísahu 
však možno odôvodniť nevyhnutnosťou. Keď náš Pán hovorí: „Vaša reč nech 
je »áno - áno«, »nie - nie«“, tak dáva najavo, že v rozhovoroch o veciach 
dôverných a málo dôležitých sa zakazuje prisahať. Spasiteľ nás hlavne 
napomína, aby sme neboli mimoriadne ochotní a ľahkomyseľní prisahať. To 
by malo byť veriacim starostlivo vysvetlené a vštepené do ich myslí. To, že 
z prílišnej ochoty prisahať, vyplývajú nespočetné problémy, to dosvedčujú aj 
výroky Písma svätého aj svedectvá svätých Otcov. Sirach píše1044: „Tvoje ústa 
                                                           
1042 Žid. 6. 16. 
1043 Mt. 5. 33-37. 
1044 Sir. 23. 9. 12. 
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nech neprivykajú prísahe, lebo z nej vzišlo mnoho nešťastia“ a inde: „Kto 
mnoho prisahá, je plný neprávosti, a tak neodstúpi od jeho domu trestajúci 
úder“. Viacej je možné sa o tom dočítať v knihách proti lži od svätého Bazila1045 
a od svätého Augustína. 

Toľko o tom, čo sa prikazuje, ďalej budeme hovoriť o tom, čo sa 
zakazuje. 

 

* OTÁZKA XX. 

Prečo je krivá a ľahkovážna prísaha tak veľkým hriechom? * 

 Zakazuje sa brať meno Božie nadarmo. Z toho je zrejmé, že ťažký hriech 
pácha ten, kto prisahá bez rozmyslu a ľahkovážne. To, že toto previnenie je 
veľmi ťažké, ukazujú už slová: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo“. 
V nich sa ukrýva dôvod, prečo je tento hriech tak bezbožný a ohavný; totiž 
preto, že sa zľahčuje velebnosť toho, ktorého vyznávame, že je našim Pánom 
a Bohom. V tomto prikázaní sa teda zakazuje, aby ľudia krivo prisahali. Lebo 
ten, kto sa nebojí tak veľkej neprávosti, aby Boha bral za svedka k nepravde, 
ten Boha veľmi uráža, lebo buď chce Bohu prisúdiť znak nevedomosti, 
domnievajúc sa, že pred ním je utajená nejaká vec, alebo mu pripisuje 
zlomyseľnosť a nečestnosť, akoby Boh chcel svedectvom potvrdiť lož.  

 
* OTÁZKA XXI. 

Kedy krivo prisahajú tí, ktorí prisahajú na to, čo je pravda? * 

Krivo však prisahá nielen ten, kto prísahou prehlasuje niečo za pravdivé, 
o čom vie, že je to nepravdivé, ale aj ten, kto prísahou niečo potvrdzuje, o čom 
sa sám domnieva, že to je nepravdivé, hoci je to pravdivé. Lebo keď podstata 
lži spočíva v tom, že sa niečo prehlasuje proti mysli a presvedčeniu ducha, tak 
je zrejmé, že je to spoľahlivý znak luhára a krivoprísažníka.  

 
* OTÁZKA XXII. 

Kedy hreší ten, kto prisahá na niečo nepravdivé,  čo sám pokladá   
za  pravdivé? * 

 Podobne krivo prisahá ten, kto prisahá na niečo, čo sám pokladá  
za pravdivé, hoci v skutočnosti je to nepravdivé, a to vtedy, keď nevynaložil 
toľko úsilia a starostlivosti koľko mohol, aby o celej veci nadobudol istotu 

                                                           
1045 Hom. iu Ps. 14. 
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a presvedčenie. Proti tomuto prikázaniu sa previňuje aj napriek tomu, že jeho 
reč sa zhoduje s jeho myslením. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

Hreší aj ten, kto nedodrží to, čo prisahal alebo sľúbil urobiť. * 

 Tým istým hriechom sú vinní tí, ktorí pod prísahou sľúbili niečo 
vykonať, hoci v srdci nemali úmysel tento sľub splniť, alebo ho mali a potom, 
ako to sľúbili, to v skutočnosti nevykonali. To sa týka tiež tých, ktorí, keď sa 
Bohu zaviazali nejakým sľubom, ho potom nesplnia. 

 

* OTÁZKA XXIV. 

Hreší aj ten, kto prisahá na smrteľný hriech alebo proti evanjeliovým radám. * 

 Okrem toho sa proti tomuto prikázaniu hreší, keď v prisahaní nie je 
spravodlivosť, ktorá je jednou z troch požiadaviek prísahy. Preto keby niekto 
prisahal, že spácha smrteľný hriech, napríklad vraždu a keď to hovorí 
úprimne a zo srdca, tak sa proti tomuto prikázaniu prehreší, a teda jeho 
prísaha má vlastnosť pravdy, ktorá ako sme ukázali, je prvou požiadavkou 
prísahy. K tomu je treba pripočítať tiež také spôsoby prísahy, ktoré 
pochádzajú z akéhosi opovrhovania, napr. keď niekto prisahá, že nebude 
poslúchať evanjeliové rady, ako sú tie ktoré povzbudzujú k celibátu 
a k chudobe; lebo hoci nikto nie je nútený ich nasledovať, predsa však ak 
niekto prisahá, že sa týmito radami nebude riadiť, tak ten takouto prísahou 
pohŕda a uráža Božie rady. 

 

* OTÁZKA XXV. 

Hreší aj ten, kto je vedený ľahkými domnienkami a prisahá. * 

 Toto prikázanie prestupuje a  proti úsudku hreší aj ten, kto síce prisahá 
na pravdu, avšak to či je to tak, o tom sa iba domýšľa na základe nejakých 
ľahkovážnych domnienok. Lebo hoci v takejto prísahe je pravda, predsa je 
v nej istým spôsobom obsiahnutá nepravda, lebo ten, kto tak ľahkovážne 
prisahá, sa nachádza vo veľkom nebezpečenstve krivej prísahy. 
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* OTÁZKA XXVI. 

Ťažko hreší ten, kto prisahá na nepravých bohov. * 

 Okrem toho krivo prisahá ten, kto prisahá na nepravých bohov. Lebo čo 
je viac vzdialené od pravdy, ako brať si za svedkov bohov klamlivých 
a vymyslených rovnako ako Boha pravého. 

 

* OTÁZKA XXVII. 

Hreší aj ten, kto si nectí Božie slovo, buď ho zle vysvetľuje, alebo ho používa 
márnivo. * 

 Ale keďže Písmo sväté k zákazu krivo prisahať ešte dodáva1046: „aby ste 
nezneuctili meno svojho Boha“, tak tým sa zakazuje aj akákoľvek neúcta 
k ostatným veciam, ktoré na základe tohto prikázania je treba mať v úcte. Sem 
patrí slovo Božie, ktorého vážnosť majú v úcte nielen ľudia zbožní ale aj 
neveriaci, ako sa hovorí v knihe Sudcov1047 o Eglonovi, kráľovi Moabskom. 
Najväčšiu urážku slovu Božiemu činí ten, kto pravý a rýdzi zmysel Písma 
svätého prevracia na bezbožné a heretické učenie. Pred týmto zločinom nás 
varuje knieža apoštolov, hovoriac1048: „Niektoré miesta v nich sú ťažko 
zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné 
Písma, na svoju vlastnú záhubu“. Okrem toho Písmo sväté je ohavným 
a nečestným spôsobom poškvrňované, keď jeho slová a výroky, ktoré je treba 
mať v najväčšej úcte, sa nešľachetnými ľuďmi prekrúcajú na rôzne nesväté 
veci, ako napr. na vtipkovanie, vymýšľanie si naničhodných príbehov, 
zaliečanie sa, utŕhanie na cti, veštenie a čary, na potupné spisy a na všetko, čo 
je tomu podobné; a tieto previnenia Tridentský koncil1049 prikazuje trestať.   

 

* OTÁZKA XXVIII. 

Hrešia aj tí, ktorí vo svojich súženiach nevzývajú Boha. * 

 Keďže Boha si ctia tí, ktorí ho vo svojich trápeniach vzývajú a volajú 
k nemu o pomoc, tak potom tí, ktorí ho o pomoc nevzývajú, odnímajú Bohu 
povinnú úctu. Dávid takýchto karhá, keď hovorí1050: „Nevzývajú Pána, a tam sa 
trasú strachom, kde strachu niet“. 

 

                                                           
1046 Levit. 19, 12. 
1047 Sudc. 3. 20. 
1048 2. Petr. 3. 16. 
1049 Sess 4. de libr. sacr. 
1050 Žalm 13. (14.) 5. 
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* OTÁZKA XXIX. 

Najťažším zo všetkých týchto hriechov je rúhanie proti Bohu a jeho svätým. * 

 Ale ďaleko najohavnejšej neprávosti sa dopúšťajú tí, ktorí sa nečistým 
a zlým jazykom opovažujú rúhať a zlorečiť najsvätejšiemu Božiemu menu, 
ktorému majú dobrorečiť a najväčšími chválami ho zvelebovať všetky 
stvorenia, ako aj menám svätých, ktorí s Bohom kraľujú. Hriech týchto ľudí  je 
tak ohavný a preveľký, že v Písme svätom, keď sa hovorí o rúhaní, sa niekedy 
namiesto toho používa slovo1051 „zlorečiť“.  

 

* OTÁZKA XXX. 

Prečo je k tomuto prikázaniu pripojená osobitná hrozba? * 

 I. Keďže však strach pred trestom a mukami dokáže žiadostivosť  
po hriechu zadržiavať, preto duchovný pastier, aby viac pohol mysle veriacich 
a ľahšie ich prinútil k zachovávaniu tohto prikázania, nech starostlivo vysvetlí 
jeho druhú časť, ktorá je akoby dodatkom1052: „Lebo Pán nenechá bez trestu 
toho, kto bude brať jeho meno nadarmo“. Ale najskôr je treba ukázať, z akého 
veľmi vážneho dôvodu sa stalo, že k tomuto prikázaniu je pripojená táto 
hrozba. Je to preto, lebo na základe tohto je možné spoznať veľkosť hriechu aj 
Božiu dobrotivosť k nám. On, ktorý nemá záľubu v zahubení človeka, nás 
touto spasiteľnou hrozbou odstrašuje, aby sme na seba neuvalili jeho hnev, 
ale aby sme ho skôr zakúsili ako milostivého a nie ako rozhnevaného. 
Duchovný pastier, poukazuj často na toto miesto a z celej sily naliehaj, aby ľud, 
poznávajúc veľkosť tohto hriechu, mal k nemu veľký odpor a vynakladal 
veľké úsilie a starostlivosť, aby sa ho vyvaroval. Okrem toho ukáž, aká veľká 
je náklonnosť ľudí k páchaniu tohto hriechu, takže nestačilo iba dať príkaz, ale 
musel sa pridať aj trest. Je neuveriteľné ako také uvažovanie veľmi prospieva, 
lebo ako nič tak neškodí, ako určitá bezstarostná istota mysle, tak na druhej 
strane je veľmi užitočné poznanie svojej krehkosti.  

II. Potom nech sa tiež upozorní na to, že Boh nestanovil žiadne konkrétne 
tresty, ale hrozí len všeobecne, že bez trestu nezostanú tí, ktorí sa tohto 
hriechu dopustia. Teda, keď nás každodenne postihujú rozličné trápenia, mali 
by sme si na toto previnenie spomenúť. Z toho môžeme uzatvoriť, že najväčšiu 
časť svojich trápení na seba ľudia privolávajú tým, že toto prikázanie 
nedodržujú. A keď sa im to vysvetlí, je možné dúfať, že v budúcnosti budú 
opatrnejší. Veriaci, súc pojatí svätou bázňou, sa teda majú všemožne tohto 

                                                           
1051 1. Král. 21. 13. Jób. 1. 11. 
1052 Exod. 20. 7. 
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hriechu vyvarovať, lebo keď pri poslednom súde budeme musieť skladať účet 
z každého daromného slova1053, čo je možné potom povedať o preťažkej 
neprávosti, ktorú spôsobuje veľké opovrhovanie Božím menom? 

 

  

                                                           
1053 Mt. 12. 36. 
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HLAVA IV. O treťom Božom prikázaní. 
 
„Spomni, aby si deň sobotňajší svätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky 

svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať 
nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja 
slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za 

šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však 
odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. 

(Exod. 20. 8.-11.) 

 
* OTÁZKA I. 

Čo sa veriacim ukladá v tomto treťom prikázaní? * 

 V tomto prikázaní sa náležite a riadne prikazuje vonkajšia služba, ktorou 
sme Bohu zaviazaní. Toto prikázanie je ovocím prvého, lebo komu sa z hĺbky 
srdca nábožne klaniame, keď sme preniknutí vierou a nádejou, ktorú do toho 
vkladáme, toho musíme uctievať aj službou navonok a takto mu vzdávať 
vďaky. A keďže ľudia, ktorí sú držaní svetskými prácami alebo sú  
v zamestnaní toto nemôžu ľahko splniť, tak bola stanovená istá doba, kedy je 
to možné primerane uskutočniť.   

 

* OTÁZKA II. 

Prečo je potrebné vynaložiť osobitné úsilie, aby veriaci mali stále na pamäti to, 
čo sa tu prikazuje? * 

I. Keďže toto prikázanie prináša veľký úžitok, je potrebné, aby ho 
duchovný starostlivo vysvetlil. Pre povzbudenie k tomuto má veľkú silu už to 
prvé slovo „Spomni“. Lebo tak ako veriaci majú na toto prikázanie vždy 
pamätať, tak je povinnosťou duchovných pastierov, často im toto prikázanie 
pripomínať a  poučovať ich o ňom.  

II. To, ako veľmi by malo veriacim na dodržiavaní tohto prikázania 
záležať, vyplýva z toho, že ak ho budú starostlivo zachovávať, tak budú aj 
ľahšie privedení k dodržiavaniu ostatných prikázaní. Lebo keď okrem toho, čo 
sú povinní konať vo sviatočné dni, sa majú aj schádzať v chráme a počúvať 
Božie slovo, tak poučení o Božej spravodlivosti, dosiahnu aj to, že budú 
z celého srdca zachovávať Pánov zákon. Preto sa v Písme svätom tak často 
prikazuje uctievanie a svätenie soboty, ako to vidíme v druhej, tretej a piatej 
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kapitole knihy Mojžišovej a u prorokov Izaiáša, Jeremiáša aj Ezechiela, kde sa 
na všetkých týchto miestach toto prikázanie o svätení soboty ohlasuje. 

 

* OTÁZKA III. 

Ako majú byť svetskí panovníci povzbudení k podporovaniu cirkevných 
predstavených? * 

 Je potrebné však povzbudiť a napomínať kniežatá a vrchnosť, aby 
osobitne v tých záležitostiach, ktoré prináležia k zachovávaniu a rozmnoženiu 
tejto služby Bohu, svojou vážnosťou podporovali predstavených chrámu 
a povzbudzovali ľud k poslušnosti voči cirkevným predpisom. 

Čo sa týka vysvetľovania tohto prikázania, je potrebné vynaložiť úsilie 
na to, aby veriaci poznali, v čom sa toto prikázanie zhoduje s ostatnými 
a v čom sa od nich odlišuje. Takouto cestou tiež spoznajú príčinu a dôvod, 
prečo slávime a svätíme nedeľu a nie sobotu. 

 

* OTÁZKA IV. 

Čím sa toto prikázanie líši od ostatných v Desatore ? * 

I. Istý rozdiel sa ukazuje v tom, že ostatné prikázania Desatora sú 
prirodzeným zákonom, sú trvalé a nijako sa nemôžu meniť, z čoho vyplýva, že 
hoci Mojžišov zákon stratil platnosť, napriek tomu kresťania všetky 
prikázania, ktoré boli napísané na dvoch tabuliach, zachovávajú; a to nie 
preto, že to tak prikázal Mojžiš, ale preto že sa zhodujú s prirodzenosťou, 
ktorá ľudí nabáda k ich dodržiavaniu. 

II. Avšak prikázanie o svätení soboty, pokiaľ sa berie do úvahy 
stanovený deň, nie je tak pevné a ustálené, ale je meniteľné a dotýka sa nie 
mravov ale obradov a nevyplýva z prirodzenosti, pretože prirodzenosť nás 
nenúti k tomu, aby sme práve v tento konkrétny deň a nie iný konali vonkajšiu 
poctu Bohu. Izraelský ľud taktiež začal svätiť sobotu až odvtedy, odkedy bol 
vyslobodený z otroctva  faraóna. 

 

* OTÁZKA V. 

Keď Kristovou smrťou boli zrušené aj obrady Starého Zákona, tak prestalo aj 
svätenie soboty ako obradnej soboty. * 

 Pri smrti Pána bolo zrušené svätenie soboty a v tom čase zastarali aj 
ostatné židovské služby a obrady. Tie obrady boli predobrazom svetla 
a pravdy, a preto pri príchode svetla a pravdy, ktorým je Ježiš Kristus, zanikli. 
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O tom písal svätý Pavol, keď karhal ctiteľov Mojžišových obradov1054: 
„Zachovávate dni, mesiace, obdobia a roky! Bojím sa o vás, či sa azda 
nenamáham medzi vami nadarmo“. A v tom istom zmysle písal aj 
Kolosanom1055. Toľko teda o rozdiele.  

 

* OTÁZKA VI. 

Čím sa toto tretie prikázanie podobá na ostatných deväť? * 

 Toto prikázanie sa s ostatnými zhoduje nie v obyčajoch a obradoch, ale 
v tom, že má v sebe čosi, čo sa vzťahuje k mravom a prirodzenému zákonu. 
Lebo služba Bohu a náboženstvo, ktoré sa týmto prikázaním vyhlasujú, sa 
zakladá na prirodzenom zákone. Z prirodzenosti je nám totiž uložené, aby sme 
nejaký čas trávili tým spôsobom, ktorý prináleží k uctievaniu Boha. Dôkazom 
toho je, že vo všetkých národoch nachádzame isté stanovené verejné sviatky, 
ktoré boli určené na konanie svätých a Božích záležitostí. Pre človeka je 
prirodzené, že pre svoje nevyhnutné úkony stanovil nejakú pevnú dobu, ako 
napr. pre telesný odpočinok, spánok a iné podobné veci. Podobne ako to 
ustanovil pre telo, ustanovil istý čas na to, aby aj duša mohla pookriať 
v rozjímaní o Bohu. Toto prikázanie zaiste prináleží k mravným zákonom, 
nakoľko musí byť stanovená nejaká konkrétna doba, kedy sa bohoslužby 
konajú a kedy sa Bohu vzdáva povinná pocta. 

 

* OTÁZKA VII. 

Svätenie nedele namiesto soboty nariadili apoštoli. * 

 Preto sa apoštoli rozhodli zasvätiť pre službu Bohu prvý deň v týždni  
a nazvali ho „deň Pána“ (nedeľa)1056. Lebo aj svätý Ján v Zjavení spomína1057 
„Pánov deň“ a apoštol prikazuje, aby sa zbierky konali „prvý deň v týždni“1058, 
ktorým je nedeľa, ako to dokazuje svätý Chryzostom1059. Na základe toho 
poznávame, že v Cirkvi sa už vtedy slávila nedeľa ako svätá. Teraz však, aby 
veriaci vedeli, čo majú v ten deň robiť a od čoho sa majú zdržiavať, je 
potrebné, aby farár vysvetlil celé toto prikázanie, ktoré je možné rozdeliť  
na štyri časti a aby ho objasnil slovo po slove. 

 

                                                           
1054 Gal. 4. 10. 
1055 2. Kolos. 2. 16. 
1056 Latinsky Dominica  
1057 Zjav. 1, 10. 
1058 1. Kor. 16. 2. 
1059 Hom. 43. in 1. Cor. 
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* OTÁZKA VIII. 

Čo sa tu prikazuje slovom „Spomni“? * 

 Najskôr teda nech sa všeobecne vysvetlí, čo sa prikazuje slovami: 
„Spomni, aby si deň sobotňajší svätil“. Slovo spomni je na začiatku uvedené 
preto, že k obradom prináleží práve svätenie tohto dňa. O tejto veci musel byť 
ľud poučený, pretože prirodzený zákon, i keď učí, že v nejakom čase je 
potrebné Boha nábožensky uctievať, predsa nepredpisuje, ktorý deň sa to má 
diať. 

 Okrem toho nech sa veriacim vysvetlí, že na základe týchto slov si 
môžeme vybrať spôsob a poriadok ako máme celý týždeň konať svoje práce 
a to tak, aby sme deň Pána mali vždy pred očami. V tento deň máme Bohu  
skladať účet zo svojich skutkov a prác. Máme vždy konať to, čo nie je Bohom 
zakázané a čo by sa voči nám, ako je napísané, mohlo obrátiť na „nariekanie  
a výčitky srdca“1060. 

Nakoniec nás toto slovo učí, čo zaiste každý zistí, že vždy budú existovať 
príležitosti, pri ktorých na toto prikázanie zabudneme, ako to ukazujú 
príklady ľudí, ktorí jeho dodržiavanie zanedbávajú. Najčastejšie bývame  
od slávenia tohto svätého a nábožného dňa odvracaní túžbami po divadlách 
a zábavách. 

Ale teraz pristúpme k tomu, čo znamená slovo sobota. 

 
* OTÁZKA IX. 

Čo znamená v Písme svätom sobota a zachovávať sobotu? * 

 Sabbath (sobota) je hebrejské slovo, ktoré v preklade znamená 
odpočinutie. Zachovávať sobotu teda znamená nepracovať a odpočívať.  
V tomto zmysle sa siedmy deň nazýval sobotou, pretože Boh, keď dokončil 
stvorenie sveta, tak si v ten deň odpočinul od všetkého, čo vykonal. Preto tento 
deň v druhej knihe Mojžišovej1061 takto nazýva sám Boh. Neskôr, nielen tento 
siedmy deň, ale na počesť tohto dňa bol celý týždeň nazvaný rovnakým 
menom. V tomto zmysle hovorí aj farizej u svätého Lukáša1062: „Postím sa 
dvakrát do sabbathu (týždňa)“. Toľko bude stačiť, pokiaľ ide o označenie 
slova sobota. 

 

                                                           
1060 1. Sam. 25. 31. V novom preklade Písma sv. je: „neznepokojuje a nech netrápi môjho pána srdce“. 
1061 Exod. 20. 10. 
1062 Luk. 18. 12. 
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* OTÁZKA X. 

Kedy hovoríme, že veriaci svätia sobotňajší deň? * 

 Svätenie soboty v Písme svätom znamená odpočinutie od fyzických prác 
a zamestnania, ako to jasne dokazujú slová, ktoré v tomto prikázaní nasledujú: 
„Nebudeš konať nijakú prácu“. Avšak neznamená to iba toto, inak by určite 
stačilo v piatej knihe Mojžišovej1063 povedať: „zachovaj sobotňajší deň“, ale 
keďže hneď je pridané „aby si ho svätil“, tak sa tým naznačuje, že sobotňajší 
deň je deň náboženský, deň zasvätený Božím úkonom a svätým povinnostiam. 
Preto sobotňajší deň úplne a dokonale slávime vtedy, keď pre Boha konáme 
skutky nábožnosti a viery; a potom je sobota skutočne takou, ako ju nazýva 
Izaiáš1064: „sobotou rozkošnou“, pretože dni sviatočné sú akoby rozkošou 
Boha i nábožných ľudí. A keď sa k tomuto nábožnému a svätému sväteniu 
pridajú ešte skutky milosrdenstva, tak nás určite čakajú veľké a početné 
odmeny, ktoré sú nám v tej istej kapitole proroka Izaiáša prisľúbené. 

 

* OTÁZKA XI. 

Aký je pravý zmysel vyššie uvedených slov? * 

 Pravý a vlastný zmysel tohto prikázania je teda ten, že človek sa má 
dušou i telom pričiniť o to, aby si v istý stanovený čas odpočinul  
od zamestnania a fyzickej práce a  nábožne ctil Boha a jemu slúžil. 

 

* OTÁZKA XII. 

Čo sa vysvetľuje v druhej časti tohoto prikázania? * 

 V druhej časti tohto prikázania sa hovorí, že siedmy deň je zasvätený 
samotným Bohom k službe Bohu, lebo takto je napísané1065: „Šesť dní budeš 
pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho 
Boha“. Zmyslom týchto slov je, aby sme vyhlásili sobotu za deň zasvätený 
Bohu a v ten deň, vediac, že siedmy deň je znamením Božieho odpočinutia, 
sme Bohu konali náboženskú službu. 

 

 

 

                                                           
1063 Deut. 5. 12. 
1064 Iza. 58. 13. 
1065 Exod. 20. 
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* OTÁZKA XIII. 

Prečo bolo potrebné Židom ustanoviť istý deň – siedmy – pre náboženské 
povinnosti? * 

 Tento deň bol zasvätený službe Bohu, pretože pre drsný ľud by nebolo 
vhodné, aby si z vlastnej vôle mohol pre to ustanoviť vlastný čas, aby snáď 
nenasledoval egyptské modloslužby. Preto bol zo siedmich dní ustanovený  
k pocte Božej ten posledný a v tom je ukrytých viacero tajomstiev. V druhej 
knihe Mojžišovej a u proroka Ezechiela ho Pán nazýva znamením, keď 
hovorí1066: „Zachovávajte moju sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou  
a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás 
posväcuje!“ 

 

* OTÁZKA XIV. 

Akým znamením bolo svätenie soboty? * 

 Keď vidíme, že Bohu je zasvätený deň, je to znamenie, že ľuďom 
prislúcha obetovať sa Bohu, a tak sa posväcovať.  Keď tento deň je svätý, ako 
veľmi sú potom ľudia povinní v nábožnosti a svätosti Bohu slúžiť! Tento deň 
je znamením a pamätníkom ohromného diela stvorenia. Izraelitom bolo toto 
znamenie dané, aby im pripomínalo, že s Božou pomocou boli vyslobodení 
z krutého egyptského otroctva. Na to poukazuje aj sám Pán slovami1067: 
„Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol 
odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom: preto ti Pán, tvoj Boh, 
prikázal zachovávať sobotňajší deň“. Je teda znamením soboty duchovnej 
i soboty nebeskej.  

 

* OTÁZKA XV. 

Čo je duchovnou sobotou kresťanského ľudu? * 

 Duchovná sobota spočíva v tom, keď starý človek, súc pochovaný spolu 
s Kristom, sa obnovuje k životu a  horlivo sa cvičí v skutkoch kresťanskej 
nábožnosti. Zaiste majú tí, ktorí1068 „Kedysi boli tmou, ale teraz sú svetlom 
v Pánovi, žiť ako deti svetla v každej dobrote, spravodlivosti a pravde 
a nemajú mať účasť na jalových skutkoch tmy“. 

 

                                                           
1066 Exod. 31. 13. Ezech. 20. 12. 
1067 Deuter. 5. 15. 
1068 Efez. 5. 8, 9. 
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* OTÁZKA XVI. 

Čo znamená, že aj svätí majú svoju sobotu? * 

 Nebeskou sobotou potom je, ako hovorí svätý Cyril1069, keď vysvetľuje 
text Apoštola1070: „A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud“. Život, 
v ktorom budeme s Kristom požívať všetko dobré, život, kde bude hriech 
vyplienený z koreňov podľa výroku Proroka1071: „Nebude tam leva a dravá 
zver tam nevystúpi, nenájde sa tam; len vykúpení tam budú kráčať“. 
Nazeraním na Boha dosiahnu duše svätých všetky dobré veci. Preto by mal 
duchovný pastier veriacich často napomínať a roznecovať ich týmito 
slovami1072: „Ponáhľajme sa teda vojsť do toho odpočinku“. 

 

* OTÁZKA XVII. 

 Židia majú aj iné dni sviatočné okrem siedmeho. * 

 Okrem siedmeho dňa mal židovský ľud Božím zákonom stanovené ešte 
aj iné sviatočné a zasvätené dni, v ktorých sa obnovovala pamiatka najväčších 
dobrodení. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Prečo apoštoli zasvätili k pocte Božej prvý deň v týždni a nie siedmy? * 

 V Cirkvi Božej bolo ustanovené, aby pocta a svätenie sobotňajšieho dňa 
bolo prenesené na nedeľný deň. V tento deň nám náš Vykupiteľ svojím 
zmŕtvychvstaním otvoril prístup do života večného a náš život bol povolaný 
z temnoty do svetla. Prvýkrát zasvietilo svetlo svetu a na základe toho apoštoli 
nazývali tento deň dňom Pána. Okrem toho, ako to poznávame z Písma 
svätého, je tento deň sviatočným aj preto, lebo tento deň bol začiatkom 
stvorenia sveta a apoštolom bol v ňom daný aj Duch Svätý.  

 

* OTÁZKA XIX. 

Prečo boli kresťanom k nedeli pridané aj iné sviatky? * 

 Ale od počiatku Cirkvi a v časoch nasledujúcich, apoštoli a naši svätí 
Otcovia ustanovili ešte aj iné sviatočné dni, aby sme nábožne a sväto konali 
pamiatku Božích dobrodení. Medzi nimi najslávnejšie sú tie dni, ktoré sú 

                                                           
1069 lib. 4 in Joan. 4. 6. 
1070 Žid. 4. 9. 
1071 Iza. 35. 9. 
1072 Žid. 4. 11. 
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zasvätené tajomstvám nášho vykúpenia. Ďalej tie, ktoré sú zasvätené 
najsvätejšej Panne Márii, apoštolom, mučeníkom a iným svätým, ktorí 
s Kristom kraľujú. Pri slávení ich víťazstiev zvelebujeme Božiu moc a dobrotu, 
vzdávame im povinnú česť a roznecujeme sa k ich nasledovaniu. 

 

* OTÁZKA XX. 

Ako bývame týmto prikázaním napomenutí, že sa máme vyvarovať lenivosti? * 

 Keďže pri zachovávaní tohto prikázania má veľkú silu tá jeho časť, ktorá 
je vyjadrená v slovách: „Šesť dní budeš pracovať“, je potrebné, aby ju 
duchovný pastier veľmi starostlivo vysvetlil. Lebo z týchto slov vyplýva, že 
veriaci majú byť povzbudzovaní k tomu, aby svoj život netrávili nečinne 
a v zaháľaní, ale skôr aby, pamätajúc na slová Apoštola1073, každý konal svoje 
zamestnanie a pracoval vlastnými rukami, ako to Boh prikázal.  

 Okrem toho v tomto prikázaní Pán nariadil, aby sme v  šiestich dňoch 
vykonali svoju prácu tak, aby sme nič neodkladali na sviatočný deň, a  aby sa 
naša myseľ neodvracala Božích vecí. 
 

* OTÁZKA XXI. 

Čo predovšetkým sa zakazuje robiť vo sviatočných dňoch? * 

 Potom je potrebné vysvetliť tretiu časť prikázania, ktorá opisuje, akým 
spôsobom máme deň sviatočný svätiť a hlavne vysvetľuje, čo sa nám zakazuje 
v tento deň robiť. Pán hovorí: „Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn 
alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani 
cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach!“. Týmito slovami sme vedení k tomu, 
aby sme sa úplne vyvarovali všetkého, čo by nám mohlo v úcte k Bohu 
prekážať. Je ľahké pochopiteľné, že sa zakazuje akýkoľvek spôsob služobnej 
práce, nie síce preto, že by svojou prirodzenosťou bola škaredá alebo hriešna, 
ale preto, že našu myseľ odťahuje od Bohopocty, ktorá je cieľom tohto 
prikázania. Tým viac sa majú veriaci vyvarovať hriechov, ktoré nielenže 
odvracajú myseľ od Božích vecí, ale nás úplne vytrhávajú z Božej lásky.  

 

* OTÁZKA XXII. 

Vonkajšie skutky, ktoré sa vzťahujú k službe Bohu, sa nezakazujú v deň 
sviatočný. * 

 Nezakazujú sa však tie skutky a práce, ktoré prináležia k službe Bohu, 
hoci by to boli aj práce služobnícke ako napr. pripravovať oltár, ozdobovať 
                                                           
1073 Sol. 4. 11. 
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chrám pri príležitosti nejakého sviatku a iné podobné práce. Preto Spasiteľ 
povedal, že1074: „kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú  
bez viny“.  

 

* OTÁZKA XXIII. 

Niektoré služobné práce sa kvôli ich nevyhnutnej potrebe vo sviatočných 
dňoch dovoľujú. * 

 Ale patrí sa, aby sa týmto príkazom nezabraňovalo vykonávať tie veci, 
ktorých zanedbanie v deň sviatočný by spôsobilo škodu, ako to dovoľujú aj 
cirkevné predpisy. O mnohých iných veciach, ktoré je možné robiť  
vo sviatočných dňoch, hovoril Pán v evanjeliu a duchovný to môže ľahko nájsť 
u svätého Matúša1075 a Jána1076.   

 

* OTÁZKA XXIV. 

Prečo Pán chcel, aby odpočíval aj dobytok? * 

 Ale aby sa nezabudlo na nič, čo by zasahovalo do posväcovania 
sviatočného dňa, je tu aj zmienka o dobytku, keďže zvieratá sú často dôvodom, 
pre ktorý ľudia sviatočný deň nesvätia. Lebo ak majú zvieratá v sviatočný deň 
konať nejakú prácu, je k tomu potrebná aj práca človeka, ktorý by ich riadil. 
Zvieratá nemôžu pracovať sami od seba, ale pomáhajú ľudským prácam. Preto 
nie je dovolené v tento deň pracovať ani dobytku, ktorý človek využíva. 
Ak teda tento zákon smeruje k tomu, že keď Boh prikazuje ľuďom pri práci 
šetriť dobytok, tak zaiste ešte naliehavejšou povinnosť je vyhnúť sa všetkým 
neľudským činom voči sluhom alebo iným, ktorých prácu a pomoc využívame. 

 

* OTÁZKA XXV. 

V akých skutkoch sú kresťania povinní cvičiť sa počas sviatočných dní? *  

 I. Duchovný pastier nesmie zabudnúť na to, aby usilovne učil, v akých 
skutkoch sa kresťania majú cvičiť počas sviatočných dní. Takým skutkom je, 
aby sme chodili do Božieho chrámu a tam s úprimnou a nábožnou 
pozornosťou ducha boli prítomní pri obete svätej omše, aby sme na vyliečenie 
duševných neduhov často prijímali sviatosti Cirkvi, ktoré boli ustanovené  
pre našu spásu. Ale nič nemá pre kresťanov väčší úžitok a dobro, ako keď 

                                                           
1074 Mt. 12. 5. 
1075 Mt. 12. 1, 10. 
1076 Jn. 5. 1.-10.; 7. 22; 9. 14. 
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budú často vyznávať kňazom svoje hriechy. K vykonávaniu týchto skutkov má 
duchovný pastier často ľudí povzbudzovať a na dôkaz tohto nech si vezme to, 
čo bolo na príslušnom mieste povedané a vysvetlené o sviatosti pokánia. Ľudí 
však nemá povzbudiť iba k tejto sviatosti, ale znovu a znovu ich má 
napomínať, aby tiež často prijímali najsvätejšiu Sviatosť oltárnu.  

II. Okrem toho majú veriaci pozorne počúvať sväté kázanie, lebo iste nie 
je nič tak nehodné ako pohŕdanie Kristovými slovami alebo ich nedbalé 
počúvanie. Ďalej sa veriaci majú cvičiť v modlitbách a s horlivosťou často 
zotrvávať v chválení Boha. Nech je ich hlavnou starosťou, aby sa usilovne učili 
to, čo patrí k spôsobu kresťanského života, a aby sa starostlivo cvičili 
v nábožných povinnostiach: dávať almužny chudobným a biednym, 
navštevovať chorých, potešovať zarmútených a bolesťami obťažených. Lebo 
ako čítame u svätého Jakuba1077: „Čistá a nepoškvrnená nábožnosť  
pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni“. Z toho, čo 
bolo povedané, je ľahké pochopiť, čím sa toto prikázanie porušuje. 

 

* OTÁZKA XXVI. 

Prečo bolo potrebné ustanoviť niektoré iné dni k pocte Božej? *  

 Povinnosťou duchovného pastiera má byť, aby mal po ruke niektoré 
argumenty a aby mohol ľudí presvedčiť, že povinnosti tohto prikázania majú 
s najväčšou horlivosťou a dokonalou starostlivosťou zachovávať. K tomu 
najviac prispeje, keď veriaci pochopia, aké je spravodlivé a logike primerané, 
aby sme mali dni, ktoré celé obetujeme službe Bohu, vyznávajúc, ctiac 
a oslavujúc nášho Pána Boha, od ktorého sme dostali najväčšie a nespočetné 
dobrodenia. Lebo keby nám prikázal, aby sme mu vzdávali úctu každý deň, či 
by sme pre jeho veľké a nekonečné dobrodenia nemali vynaložiť všetku 
možnú námahu, aby sme s ochotnou a radostnou mysľou poslúchli jeho 
príkaz? Teraz však, keď je pre službu Božiu ustanovených len niekoľko málo 
dní, niet dôvodu, prečo by sme mali byť nedbalí a váhaví pri vykonávaní tejto 
povinnosti, ktorú nemôžeme opomenúť bez toho, aby sme sa ťažko previnili. 

 

* OTÁZKA XXVII. 

Aký úžitok prináša starostlivé zachovávanie tohto prikázania? * 

 Potom nech duchovní poukážu na to, aké silné je toto prikázanie, keď tí, 
ktorí sa ním riadia, sa vidia byť pred tvárou Božou a hovoria s ním. Lebo 
konaním modlitby pozorujeme Božiu velebnosť, rozprávame sa s ním 

                                                           
1077 Jak. 1. 27. 
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a počúvajúc kazateľa počujeme Boží hlas, ktorý vchádza do našich uší 
prostredníctvom tých, ktorí o Božích veciach sväto a nábožne kážu  
a pri oltárnej obeti sa Kristovi Pánovi klaniame. To sú úžitky, ktoré získavajú 
hlavne tí, ktorí toto prikázanie verne dodržiavajú.  

 

* OTÁZKA XXVIII. 

Čo si je treba myslieť o tých, ktorí toto prikázanie úplne zanedbávajú? * 

 Tí však, ktorí toto prikázanie úplne zanedbávajú, keď neposlúchajú Boha 
a Cirkev a nerešpektujú tento príkaz, sú nepriateľmi Boha aj svätých 
prikázaní. To vidíme z toho, že toto prikázanie je možné splniť bez akejkoľvek 
námahy. Lebo keď nám Boh neukladá námahu, ktorú aj keby bola najťažšia, 
by sme museli pre neho podstúpiť, ale nám prikazuje, aby sme počas 
sviatočných dní odpočívali a odložili všetky svetské práce, tak vzpierať sa 
tomuto prikázaniu je zaiste znakom veľkej neuváženosti. Výstrahou nech sú 
nám tresty, ktoré Boh dopustil na tých, ktorí toto prikázanie prestúpili,  
o čom sa môžeme dočítať v štvrtej knihe Mojžišovej1078. Aby sme teda 
neupadli do Božieho hnevu, je slušné a potrebné často v myšlienkach 
uvažovať nad slovom „Spomni“ a ako sme už skôr vysvetlili mať na zreteli 
veľké úžitky a výhody, ktoré zo svätenia sviatočných dní vyplývajú. Dobrý 
a usilovný pastier, keď sa naskytne príležitosť, dokáže obšírne a detailne 
vysvetliť ešte mnoho iného čo sem patrí. 

 

 

                                                           
1078 Num. 15. 35. 
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„Cti svojho otca i svoju matku, aby si bol dlho živý na zemi, ktorú ti dá Pán, 
Boh tvoj.“ 

(Exod. 20. 12.) 

 

* OTÁZKA I. 

Aké vznešené je toto prikázanie a ako sa zhoduje s predchádzajúcimi? *  

 Ak predchádzajúce prikázania majú najväčšiu moc a vznešenosť, tak 
potom právom tie, ktoré teraz nasledujú, sú im najbližšie, pretože sú 
nevyhnutne potrebné. Predchádzajúce prikázania nepretržite smerujú 
k cieľu, ktorým je Boh. Tieto ďalšie nás však učia láske k blížnemu a hoci 
zachádzajú ďalej, vedú nás k Bohu, ktorý je najdôležitejším dôvodom,  
pre ktorý blížneho milujeme. Preto Kristus Pán povedal1079, že tieto dve 
prikázania o milovaní Boha a blížneho sú si podobné. Vysvetliť to je veľmi 
užitočné a prináša to nielen svoje vlastné hojné a chutné ovocie, ale súčasne je 
to aj znamením, na základe ktorého sa dá poznať naša poslušnosť 
a zachovávanie prvého prikázania. Svätý Ján hovorí1080: „Veď kto nemiluje 
brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí?“  Keď si nectíme 
a nemilujeme rodičov, ktorých máme takmer ustavične na očiach a ktorých 
máme hneď po Bohu milovať, tak akú česť a službu budeme preukazovať 
Bohu, Otcu najväčšiemu a najlepšiemu, ktorý je našim očiam neviditeľný? 
Z toho vyplýva, že obidve prikázania sú si podobné. 

 

* OTÁZKA II. 

Aký je rozsah tohoto prikázania a akou veľkou oporou je pre rodičov? * 

 Toto prikázanie má však široký rozsah, pretože okrem tých, ktorí nás 
splodili, sú ešte mnohí iní, ktorých si máme podobne ctiť ako rodičov, či už 
z dôvodu ich moci alebo hodnosti alebo užitočnosti alebo nejakého ich 
dôležitého úradu a stavu. Navyše toto prikázanie uľahčuje prácu rodičom 
i všetkým predstaveným. Tí, keď sa starajú predovšetkým o to, aby im zverení,  
ktorých majú vo svojej právomoci, žili podľa Božieho zákona, budú mať 
uľahčenú prácu, keď všetci pochopia, že rodičom sa musí vzdávať na základe 
Božieho nariadenia a napomenutia najväčšia česť. Ale aby sme to mohli 

                                                           
1079 Mt. 22. 30. Mk. 12. 31. 
1080 1. Jn. 4. 20. 
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dosiahnuť, musíme poznať istý rozdiel, ktorý je medzi príkazmi z prvej 
a druhej tabule Desatora. 

 

* OTÁZKA III. 

Prečo boli Božie prikázania rozdelené na dvoch tabuliach? * 

 Nech duchovný najskôr pripomenie a hlavne vysvetlí, že desať Božích 
prikázaní bolo vyrytých do dvoch tabúľ, z ktorých prvá, podľa odkazu svätých 
Otcov, obsahovala tie tri, ktoré sme už vysvetlili a že ostatné boli vyryté  
na druhej tabuli. Toto rozdelenie je veľmi vhodné a už samotné poradie určuje 
ich povahu, lebo všetko, čo sa v Písme svätom Božím zákonom prikazuje alebo 
zakazuje, má pôvod v jednom z týchto dvoch druhov lásky. V každej 
povinnosti je totiž obsiahnutá buď láska k Bohu alebo k blížnemu.  

Prvé tri prikázania učia láske k Bohu a to čo sa vzťahuje k ľudskej 
spoločnosti, je obsiahnuté v ostatných siedmich. Preto nie bez príčiny boli 
prikázania rozdelené tak, že prvé tri boli na prvej tabuli a ostatné na druhej. 

 

* OTÁZKA IV.  

Ako je láska k Bohu obsiahnutá v prvých troch prikázaniach a láska  
k blížnemu v ostatných siedmich a aký je medzi oboma rozdiel? *  

Lebo v prvých troch prikázaniach, o ktorých sa hovorilo, je podstatou 
Boh, teda najväčšie dobro; v ostatných je potom podstatou dobro blížneho. 
V prvých je predstavená najväčšia láska, v ostatných láska najbližšia, prvá 
hľadí na cieľ a druhá potom na to, čo sa k uvedenému cieľu vzťahuje. Okrem 
toho láska k Bohu závisí na samotnom Bohu. Boh má byť zaiste najviac 
milovaný pre neho samotného a nie zo žiadnej inej príčiny. Láska k blížnemu 
má potom pôvod v láske k Bohu a musí sa k nej vzťahovať ako k pravidlu. Lebo 
keď milujeme rodičov, keď poslúchame svojich pánov a rešpektujeme našich 
nadriadených, tak by sme si mali byť vedomí toho, že ich pôvodcom je Boh, že 
on chcel, aby boli postavení nad iných ľudí a s ich pomocou iných ľudí riadi 
a chráni. A keď je Boh pre nás pohnútkou, aby sme si tieto osoby ctili, tak to 
máme robiť preto, že ich Boh považuje za hodných tejto cti. Tak sa stáva, že 
česť, ktorú preukazujeme rodičom, preukazujeme skôr Bohu ako ľuďom. 
U svätého Matúša, keď sa hovorí o poslušnosti k predstaveným, je 
napísané1081: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“ a Apoštol v liste Efezanom 
poučuje služobníkov, hovoriac1082: „Sluhovia! poslúchajte pozemských pánov 

                                                           
1081 Mt. 10. 40. 
1082 Ef. 6. 5, 6. 
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s bázňou a strachom, v prostote svojho srdca, ako Krista; nie v slúžení len 
naoko, akoby ľuďom sa ľúbiť, ale ako sluhovia Kristovi“. 

  

* OTÁZKA V. 

Láska k Bohu nemá hranice, avšak láska blížnemu má svoje medze. * 

 Navyše žiadna česť, žiadna oddanosť a žiadna služba sa nemôže ukázať 
ako dostatočne hodná Boha, lebo lásku k nemu je možné rozhojňovať  
do nekonečna. Preto je potrebné, aby naša láska k Bohu bola každý deň 
horúcejšia, lebo Boh nám prikazuje1083 ho milovať celým naším srdcom, celou 
našou dušou a celou našou silou. Avšak láska, ktorú máme k blížnemu má 
svoje hranice, pretože Pán nám prikazuje1084 milovať nášho blížneho ako seba 
samého. Keby teda tieto hranice niekto prekročil tak, že by rovnako miloval 
Boha i blížneho, tak by sa dopustil najväčšej neprávosti. Veď Spasiteľ 
hovorí1085: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, 
matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím 
učeníkom“. A v tom istom zmysle, keď niekto chcel pochovať otca skôr ako 
nasledovať Krista, sa hovorí1086: „Nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych“. 
Jasnejšie je táto záležitosť vysvetlená u svätého Matúša1087: „Kto miluje otca 
alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden“.  

 

* OTÁZKA VI. 

Ako máme milovať rodičov a kedy ich nemáme poslúchnuť? * 

 Niet pochýb o tom, že rodičov máme vrúcne milovať a mať ich v úcte, ale 
nábožnosť dieťaťa si hlavne vyžaduje, aby najvyššia česť a oddanosť bola 
vzdávaná Bohu, ktorý je Stvoriteľom a Otcom všetkých a aby naša láska  
k rodičom sa vzťahovala k nášmu večnému Otcovi, ktorý je v nebi. A ak by  
niekedy príkazy rodičov boli v rozpore s Božími prikázaniami, niet pochýb, že 
deti, pamätajúc na onen Boží výrok1088: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“, 
musia uprednostňovať vôľu Božiu pred žiadosťami svojich rodičov.  

 

 

                                                           
1083 Deut. 6. 5.; Lk. 10. 27 
1084 Mt. 22. 37. 
1085 Lk. 14. 26. 
1086 Lk. 9. 60. 
1087 Mt. 10. 37. 
1088 Sk. Ap. 5. 29. 
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* OTÁZKA VII. 

Čo znamená slovo „ctiť“ v slovách tohoto prikázania? *  

 Po vysvetlení týchto vecí, nech duchovný pastier vysvetlí slová 
prikázania a najskôr, čo znamená slovo „ctiť“. To slovo znamená o niekom 
počestne zmýšľať a všetko, čo je jeho, mať v najväčšej vážnosti. S týmto 
ctením sa spája všetko toto: láska, úctivosť, poslušnosť, služba. Vedome je 
však uvedené slovo „ctiť“ a nie milovať, alebo mať bázeň, hoci k rodičom je 
treba mať veľkú lásku a bázeň; lebo kto miluje, ten nie vždy preukazuje úctu, 
ani ten kto sa bojí, nie vždy miluje; koho si však niekto zo srdca ctí, toho aj 
miluje, aj sa ho bojí.  

Keď duchovný pastier toto vysvetlí, bude hovoriť o otcoch a kto sú tí, 
ktorí sa takto označujú.  

* OTÁZKA VIII. 

Kto sa tu označuje menom otca? * 

I. Hoci prikázanie najskôr hovorí o tých otcoch, ktorými sme boli 
splodení, predsa však, ako sa o tom môžeme ľahko presvedčiť, na mnohých 
miestach Písma svätého sa toto označenie vzťahuje aj na iných, ktorých má 
tento zákon taktiež na zreteli.   

II. Teda okrem tých, ktorí nás splodili, sa v Písme svätom hovorí ešte 
o iných otcoch, ako sme to už naznačili a im všetkým sme povinní preukazovať 
úctu. Najskôr sa „otcami“ nazývajú cirkevní predstavení, duchovní pastieri 
a kňazi, ako je to zrejmé z toho, čo píše Apoštol Korinťanom1089: „Toto 
nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje 
milované deti. Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, 
otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze 
evanjelium“. A v knihe Sirachovej sa píše1090: „Chváľme slávnych mužov  
a našich otcov v ich pokolení“. 

III. Ďalej „otcami“ sa nazývajú aj tí, ktorým je zverené riadenie, úrad 
alebo moc a ktorí vládnu krajine. Tak bol svojimi služobníkmi „otcom“ 
nazývaný Náman1091. 

                                                           
1089 1. Kor. 4. 14. 
1090 Sir. 44. 1. 
1091 2. Král. 5. 13. 
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IV. „Otcami“ nazývame aj opatrovateľov, pestúnov a učiteľov, do ktorých 
opatery, vernosti, šľachetnosti a múdrosti bývajú iní odovzdaní. Preto synovia 
prorokov1092 nazývali Eliáša a Elizea otcami.  

V. Nakoniec sa „otcami“ nazývajú starší vekom, ktorých si máme tiež ctiť.  

Nech je pravidlom duchovného pastiera, aby učil, že všetci títo otcovia 
sa majú ctiť no obzvlášť však tí, z ktorých sme zrodení a o ktorých výslovne 
Božie prikázanie hovorí. 

 

* OTÁZKA IX. 

Prečo majú kresťania preukazovať svojim telesným rodičom zvláštnu úctu? * 

Oni sú ako nejaká podoba nesmrteľného Boha, v nich vidíme obraz 
svojho vzniku, cez nich je nám daný život, ich použil Boh, aby nám dal dušu 
a rozum, nimi sme vedení ku sviatostiam, nábožnosti, ľudským spôsobom 
a občianstvu, nimi sme vychovávaní k bezúhonnosti a svätosti mravov. 
Upozorni tiež, duchovný pastier, že meno „matky“ je právom v tomto 
prikázaní výslovne uvedené, aby sme uvážili jej dobrodenie a zásluhy o nás, 
s akou veľkou starostlivosťou nás v živote nosila, s akou ťažkosťou a bolesťou 
porodila a vychovávala.   

 

* OTÁZKA X. 

Akými spôsobmi sa majú uctievať telesní rodičia? * 

Rodičov je treba mať v takej úcte, aby česť, ktorú im vzdávame, 
vychádzala z lásky a z vnútornej náklonnosti ducha. Im sme najviac touto 
povinnosťou zaviazaní, pretože sú nám tak naklonení, že sa pre nás neboja 
žiadnej práce, žiadnej námahy, žiadneho nebezpečenstva a nič príjemnejšie sa 
im nemôže stať, ako keď vidia, že deti, ktoré oni najviac milujú, ich tiež milujú. 
Jozef, keď v Egypte užíval po samotnom kráľovi najvyššiu česť a dôstojnosť, 
prijal s poctou1093 svojho otca, ktorý prišiel do Egypta. Šalamún  
pred prichádzajúcou matkou povstal a z úcty k nej ju posadil po svojej pravici 
na kráľovský trón1094.   

 Existujú ešte iné spôsoby úcty, ktoré sa majú rodičom preukazovať. 
Lebo aj vtedy si ich ctíme, keď Boha pokorne prosíme, aby sa im všetko dobre 
darilo a aby boli u ľudí v najväčšej láske a úcte, aby samotnému Bohu a svätým 
na nebesiach boli čo najviac milí. Rodičov taktiež ctíme, keď sa vo svojom 
                                                           
1092 2. Král. 2. 12. 
1093 Gen. 48. 29. 
1094 1. Král. 2. 19. 
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konaní riadime ich radami a vôľou, ako to radí Šalamún1095: „Počúvaj, syn môj, 
napomínanie svojho otca a neopúšťaj ponaučenie svojej matere, bo krášlia 
tvoju hlavu vencom ľúbezným a tvoju šiju (zlatým) náhrdelníkom“. Podobne 
napomína aj svätý Pavol1096: „Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo 
je to spravodlivé“ a na inom mieste hovorí1097: „Deti, poslúchajte rodičov  
vo všetkom, lebo je to milé Pánovi!“ Potvrdzujú to aj príklady najsvätejších 
ľudí. Izák1098, keď ho otec zväzoval, aby ho obetoval, pokorne a bez odporu sa 
podvolil. Aj synovia Rechabitskí, aby neprestúpili rady svojho otca1099, sa 
navždy zdržali pitia vína,  

Rodičov si ďalej ctíme, keď nasledujeme ich dobré skutky a zvyky, lebo 
zaiste najviac si vážime tých, ktorým sa snažíme, čo najviac podobať. Podobne 
si rodičov ctíme, keď nielen ich rady vyhľadávame, ale podľa nich aj konáme. 

 

* OTÁZKA XI. 

Ako je treba pomáhať rodičom v núdzi a obzvlášť v nebezpečenstve smrti? * 

Ďalej si rodičov ctíme, keď im prispievame a dávame im to, čo k výžive 
a odevu potrebujú; to je potvrdené aj Kristovým výrokom, ktorý karhajúc 
zvrátenosť farizejov, hovorí1100: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre 
svoje obyčaje? Lebo Boh povedal: »Cti svojho otca i matku« a: »Kto by zlorečil 
otcovi alebo matke, musí zomrieť.« Vy však hovoríte: »Keď niekto povie otcovi 
alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, ten už nemusí 
ctiť svojho otca.« A tak ste zrušili Božie prikázanie pre svoje obyčaje“. 
Rodičom máme preukazovať úctu vždy ale najviac vtedy, keď sú veľmi chorí. 
Keď sa blíži ich smrť, musíme sa pričiniť o to, aby neopomenuli nič z toho, čo 
prináleží buď k vyznaniu hriechov alebo k ostatným sviatostiam, ktoré majú 
kresťania prijímať. Starajme sa o to, aby ich častejšie navštevovali dobrí 
a nábožní ľudia, ktorí by ich v slabosti posilnili a svojou radou ich v dobrom 
podporovali, alebo ich dobre usporiadanú myseľ pozdvihli k nádeji  
na nesmrteľnosť, aby takto odvrátili svoje srdce od pozemských vecí a celé ho 
nasmerovali k Bohu. Tak sa stane, že požehnaní vznešenými cnosťami viery, 
nádeje a lásky a posilnení silou náboženstva, nebudú považovať smrť  
za hrôzostrašnú, aj keď je nevyhnutná, ale skôr za žiaducu, pretože nám otvára 
bránu do večnosti.  

                                                           
1095 Prísl. 1. 8. 
1096 Efez. 6. 1. 
1097 Kol. 3. 20. 
1098 Gen. 22. 9. 
1099 Jerem. 35. 5. 
1100 Mt. 15. 3. 
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* OTÁZKA XII. 

Ako máme preukazovať česť zomrelým rodičom? *  

 Nakoniec aj zomrelým rodičom preukazujeme česť, keď im zabezpečíme 
pohreb a uctíme si ich smútočnými obradmi, keď ich sprevádzame k hrobu, 
keď za nich dávame slúžiť sv. omše a keď plníme ich priania. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Ako je treba si ctiť biskupov a kňazov? * 

 V úctivosti je treba mať nielen tých, z ktorých sme sa narodili, ale aj tých, 
ktorí sa nazývajú otcami, ako sú biskupi a kňazi, králi, kniežatá, vrchnosť, ako 
sú opatrovatelia, učitelia a vychovávatelia, starci a pod., pretože sú hodní 
našej lásky, poslušnosti a podpory; avšak niektorých viac a niektorých menej. 
O biskupoch a iných duchovných pastieroch sa píše takto 1101: „Starší, ktorí sú 
dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa 
namáhajú pri slove a vyučovaní“. To, aký veľký dôkaz lásky dali Apoštolovi 
Galaťania, o tom a o ich priazni podáva prekrásne svedectvo sám Apoštol, keď 
hovorí1102: „Veď vám môžem dosvedčiť, že keby to bolo bývalo možné, boli by 
ste si vylúpili oči a dali ich mne“.   

 

* OTÁZKA XIV. 

Do akej miery sa má kňazom prispievať na obživu? *  

 Áno, kňazom sa má prispievať aj tým, čo potrebujú pre život. Apoštol 
hovorí1103: „Kto kedy vojenčí na svoje trovy?“ A v knihe Sirachovej sa píše1104: 
„Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov, hľaď sa očistiť obetnými 
stehnami! Daj im obetný podiel, ako máš prikázané (dávať) z prvotín  
a zmiernych obetí“. O tom, že ich máme poslúchať, vyučuje Apoštol, 
hovoriac1105: „Poslúchajte svojich predstavených a buďte im poddaní, lebo oni 
bedlia, ako takí ktorí majú vydať počet z vašich duší“. Áno, samotný Pán  
prikazuje, aby sme poslúchali aj nešľachetných pastierov, keď hovorí1106: 
„Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte 
všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, 
a nekonajú“.   

                                                           
1101 1. Tim. 5. 17. 
1102 Gal. 4. 15. 
1103 1. Kor. 9. 7. 
1104 Sir. 7. 33. 
1105 Žid. 13. 17. 
1106 Mt. 23. 2. 
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* OTÁZKA XV. 

Česť sa má preukazovať aj svetskej vrchnosti. * 

 To isté sa musí povedať o kráľoch, kniežatách, vrchnosti a ostatných, 
ktorých moci sme podriadení. To, aká úcta, služba a oddanosť sa im má 
preukazovať, široko vysvetľuje Apoštol v liste Rimanom1107 a napomína, že sa 
máme za nich aj modliť1108. Svätý Peter píše1109: „Kvôli Pánovi sa podriaďujte 
každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo 
miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela“. Lebo keď im vzdávame takúto 
česť, tak ju vzdávame Bohu, lebo vznešená ľudská dôstojnosť si zaslúži 
rešpekt, pretože je obrazom Božej moci. V nej si ctíme Božiu prozreteľnosť, 
ktorá zverila ľuďom starostlivosť o spoločenské záležitosti a ktorá ich používa  
ako nástroje Božej moci. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Prečo máme poslúchať svetskú bezbožnú vrchnosť a kedy to neplatí? * 

 Ak si aj ctíme bezbožnú a nehodnú vrchnosť, tak nie pre jej chyby, ale 
pre autoritu, ktorú od Boha má. Hoci sa to môže zdať divné, že si ctíme tých, 
ktorí sa voči nám prejavujú nepriateľsky a škodlivo a aj keby boli 
nezmieriteľní, predsa však to nie je dostatočný dôvod k tomu, aby sme si ich 
nectili. Preto Dávid poskytoval veľké služby Saulovi, hoci mu tento veľmi 
ubližoval; a na to poukazuje, keď hovorí1110: „U tých, ktorí nenávidia pokoj, 
som pokojný“. Ak by však prikazovali niečo bezbožné, niečo nepravdivé, tak 
ich nemáme poslúchať vôbec, pretože to nerobia z moci im zverenej, ale 
z vlastnej nespravodlivosti a zvrátenosti ducha. 

Keď tieto jednotlivé veci farár vysvetlí, potom nech rozoberie to, aká 
primeraná odmena je sľúbená tým, ktorí toto Božie prikázanie plnia. 

 

* OTÁZKA XVII. 

Aká je Božia odmena za poslušnosť voči rodičom? * 

 Lebo najväčší úžitok je ten, aby rodičia dlho žili a tí, ktorí toto vždy 
zachovávajú, sú zaiste hodní toho, aby dobrodenie čo najdlhšie užívali. Preto 
tí, ktorí si ctia rodičov a preukazujú lásku tým, od ktorých dostali požehnanie 
života, sú po práve odmenení radosťou takéhoto života až do najvyššieho 

                                                           
1107 Rim. 13. 
1108 1. Tim. 2. 2. 
1109 1. Petr. 2. 13. 
1110 Žalm 119. (120.) 7. 
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veku. Potom nech je dôkladne vysvetlené ono Božie prisľúbenie, lebo v ňom 
sa sľubuje nielen večný blažený život, ale aj trvanie tohto pozemského života. 
Túto pravdu objasňuje svätý Pavol, keď hovorí1111: „Nábožnosť je užitočná  
na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život“.  

 

* OTÁZKA XVIII. 

Ako si treba ceniť prisľúbenie dlhého života? * 

 Hoci svätí muži ako Dávid, Jób alebo Pavol si žiadali zomrieť a ľuďom 
sužovaným a nešťastným býva predĺženie života nemilé, napriek tomu 
odmena dlhého života nie je ani zanedbateľná ani hodná zamietnutia. Lebo 
v tých doplňujúcich slovách prikázania: „ktorú ti dá Pán, Boh tvoj“, je 
prisľúbený nielen dlhý život, ale aj pokoj, oslobodenie od trápení a spokojný 
život. Lebo v piatej knihe Mojžišovej sa nielen hovorí, „aby si bol dlho živý“, 
ale je tiež pridané1112: „a aby sa ti darilo“, čo opakuje aj Apoštol1113. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Akú odmenu dosahujú tí, ktorí si podľa tohto prikázania ctia rodičov, avšak 
zomrú skoro? * 

Hovoríme, že tieto požehnania sú udelené tým, ktorých detskej 
zbožnosti dáva Boh takúto milosť. Inak by toto Božie prisľúbenie nebolo verné 
a stále, lebo niekedy sa stáva, že tí ktorí preukazovali väčšiu lásku k rodičom, 
tak ich život býva kratší. Ale toto sa im stáva buď preto, že najlepšie je 
postarané o tých, ktorí odchádzajú zo života skôr, ako by mali zblúdiť z cesty 
cnosti a povinnosti; lebo bývajú „vzatí1114, aby zloba nezmenila ich zmýšľanie, 
alebo klam, aby ich duše nezviedol“, alebo preto, že keď nastáva skaza 
a zmätok všetkého, tak bývajú povolaní zo sveta, aby sa vyhli horkosti tej 
doby. Lebo Prorok hovorí1115: „keď zbožní ľudia umierajú nik nechápe, že 
spravodlivý unikol nešťastiu“. A to sa stáva, aby ich cnosť alebo blaho nebolo 
vystavené nebezpečenstvu, keď Boh trestá ľudské neprávosti, alebo aby 
v týchto prežalostných časoch neboli zaťažení najväčším zármutkom kvôli 
biedam a nešťastiam svojich príbuzných a priateľov. Preto sa máme veľmi 
obávať toho, keď dobrí zomierajú predčasne. 

 

                                                           
1111 1. Tim. 4. 8. 
1112 Deut. 5. 16. 
1113 Efez. 6. 3. 
1114 Múdr. 4. 11. 
1115 Iza. 57. 1. 
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* OTÁZKA XX. 

Akými trestami budú postihnutí tí, ktorí prestupujú toto prikázanie? *  

 A tak ako Boh pripravil mzdu a odmenu za poslušnosť tým, ktorí sú 
rodičom vďační, tak nevďačným a bezbožným deťom sa pripravujú najťažšie 
tresty. Lebo je napísané1116: „Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, 
musí zomrieť“ a opäť1117: „Kto hubí otca, plaší mať, je synom ohavným 
a hanobným“ a „Kto1118 zlorečí svojmu otcovi, a svojej matke, toho svieca 
zhasne v temných mrákotách“ a „Oko1119, ktoré robí (z) otca posmešky, alebo 
pohŕda poslušnosťou voči materi, vyďobú na potoku havrany a zožerú ho 
supie mláďatá“. O mnohých, ktorí ubližovali rodičom, čítame, že Boh nad nimi 
vzkypel hnevom. Boh takto nenechal Dávida nepomsteného a na Absolóna1120 
dopadol spravodlivý trest za jeho neprávosť, keď bol prebodnutý tromi 
kopijami a trpel za svoju ohavnosť. O tých, ktorí by neposlúchali kňazov, je 
napísané1121: „Kto si však bude pyšne viesť a neposlúchne rozkaz kňaza, ktorý 
bude v tom čase v službe Pána, tvojho Boha, ani výrok sudcov, ten nech umrie!“   

 

* OTÁZKA XXI.  

Ako sa rodičia môžu stať hodnými cti, ktorú im Boh pririekol? * 

 A tak ako je Božím zákonom prikázané, aby deti mali svojich rodičov 
v úcte, aby ich poslúchali, boli im oddaní, tak aj rodičia majú svoje povinnosti 
a úlohy. Deťom majú vštepovať svätú poslušnosť a mravy a dávať im do života 
najlepšie rady, aby takto pripravení a vzdelaní v náboženstve, sväto  
a bez urážky ctili Boha, ako to čítame, že tak robili aj rodičia Zuzany1122. Preto 
by mal duchovný napomenúť rodičov, aby pred deťmi vystupovali ako učitelia 
cnosti, spravodlivosti, zdržanlivosti, pokory a svätosti. Mali by sa však 
obzvlášť vyvarovať troch vecí, v ktorých sa často dopúšťajú chyby: 
predovšetkým aby s deťmi nejednali príliš prísne, čo prikazuje Apoštol v liste 
Korinťanom takto1123: „Otcovia, nedráždite svoje deti, aby 
nezmalomyseľneli!“, pretože existuje nebezpečenstvo, aby sa ich duch nestal 
bojazlivým a malomyseľným a všetkého by sa báli. Preto je rodičov treba 

                                                           
1116 Exod. 21. 17. 
1117 Prísl. 19. 26. 
1118 Prísl. 20. 20. 
1119 Prísl. 30. 17. 
1120 2. Sam. 18. 14. 
1121 Deut. 17. 12. 
1122 Dan. 13. 3. 
1123 Kol. 3. 21. 
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povzbudzovať, aby sa chránili pred prílišnou prísnosťou a svoje deti chceli 
skôr polepšiť, ako ich iba trestať. 

 

* OTÁZKA XXII. 

Rodičia nemajú byť k deťom príliš zhovievaví, ani sa nemajú príliš starať o to, 
aby im zanechali veľké dedičstvo. * 

 Za druhé, keď deti niečo zavinili, rodičia by to nemali v ľahkovážnej 
zhovievavosti prehliadať, lebo trestanie a karhanie je potrebné. Prílišnou 
miernosťou a slabosťou rodičov sa deti často skazili. Preto  
pred neprimeranou zhovievavosťou nech je výstrahou príklad najvyššieho 
kňaza Heliho1124, ktorý bol postihnutý veľkým trestom, pretože bol k svojim 
synom príliš zhovievavý.  

 Nakoniec, čo je najhanebnejšie, aby pri výchove a vzdelávaní detí nemali 
nevhodné ciele, lebo mnohí si robia starosti a sústreďujú sa iba na to, aby 
deťom zanechali bohatstvo, peniaze a rozsiahle dedičstvo a nevedú svoje deti 
k nábožnosti, ani svedomitosti, ani k správnym mravom, ale k lakomstvu 
a k rozmnožovaniu rodinného dedičstva a o dôstojnosť a blaho svojich detí sa 
vôbec nestarajú, ale starajú sa iba o to, aby mali veľa peňazí a bohatstva. A čo 
je možné označiť alebo vymyslieť za ohavnejšie? Takto sa stáva, že na svoje 
deti prenášajú ani nie tak bohatstvo, ako skôr svoje hriechy a neprávosti 
a stávajú sa pre nich vodcami nie do neba ale do večných pekelných múk. 
Duchovný pastier, dávaj teda rodičom najlepšie rady a podľa príkladu 
Tobiáša1125 ich roznecuj k podobnej cnosti, aby vychovávajúc svoje deti 
k službe Bohu a ku svätosti, sami od nich zbierali ovocie lásky, poslušnosti 
a oddanosti.  

  

                                                           
1124 1. Sam. 4. 18. 
1125 Tob. 4. 
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HLAVA VI. O piatom Božom prikázaní. 
 

„Nezabiješ.“ 

 
* OTÁZKA I. 

Aký úžitok a ovocie pochádza z učenia, ktoré toto prikázanie obsahuje. * 

 Veľké šťastie, ktoré je prisľúbené pokojamilovným ľuďom, „lebo1126 ich 
budú volať Božími synmi“, má duchovných pastierov obzvlášť povzbudzovať 
k tomu, aby učenie o tomto prikázaní dôkladne a usilovne vysvetľovali. Lebo 
pre zjednotenie ľudských snáh nemôže byť lepšieho prostriedku, ako keď 
náležite obsah tohto prikázania, je všetkými svedomito zachovávaný, tak ako 
sa patrí. Pretože potom je možné očakávať, že ľudia spojení najväčšou zhodou 
mysle, budú čo najusilovnejšie zachovávať svornosť a pokoj. To, že toto 
prikázanie je potrebné ľuďom vysvetľovať, vyplýva aj z toho, že po obrovskej 
potope sveta, to bolo prvé prikázanie, ktoré dal Boh ľuďom, hovoriac1127: „Ale 
krv vašich duší budem vyhľadávať; budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa 
a od každého človeka“. Z prikázaní Starého Zákona, ktoré náš Spasiteľ 
vysvetľoval, toto prikázanie spomenul ako prvé. Svätý Matúš píše1128: „Bolo 
povedané: »Nezabiješ« atď. 
 

Okrem toho, veriaci by mali počúvať o tomto prikázaní pozorne a radi, 
lebo smeruje k ochrane každého jedného života. Slovom „nezabiješ“ sa totiž 
zakazuje každé zabitie človeka. Preto má každý človek prijímať toto 
prikázanie s takou radosťou v srdci, lebo pod hrozbou Božieho hnevu  
a najťažších trestov sa v ňom výslovne zakazuje niekomu ubližovať. Preto tak, 
ako je príjemné toto prikázanie počuť, tak aj vyvarovanie sa tohto hriechu, 
ktorý sa tu zakazuje, má mať v sebe istú príjemnosť. 

 

* OTÁZKA II. 

Čo sa v tomto prikázaní prikazuje a čo zakazuje. * 

 Keď Pán vysvetľoval význam tohto prikázania, poukázal na dve veci.  
Po prvé sa nám zakazuje zabíjať a po druhé sa nám prikazuje prechovávať  

                                                           
1126 Mt. 5. 9. 
1127 Genez. 9. 5. 
1128 Mt. 5. 21. 
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k nepriateľom svornú lásku a priateľstvo, aby sme so všetkými ľuďmi žili  
v pokoji a aby sme všetky nepríjemnosti trpezlivo znášali. 

 

* OTÁZKA III. 

Požívať mäso a zabíjať zvieratá je dovolené. * 

 Keď sa zakazuje zabitie, tak je najskôr treba poučiť o tom, aké zabitie sa 
v tomto prikázaní nezakazuje. Zabíjanie zvierat sa nezakazuje, pretože ak je 
Bohom dovolené ich požívanie, musíme mať tiež právo ich zabíjať. O tom 
napísal svätý Augustín1129: „Keď počujeme »Nezabiješ«, tak to neberieme tak, 
akoby by sa to malo vzťahovať na rastliny, lebo nemajú cit; ani na nerozumné 
zvieratá, lebo nie sú s nami spojené rozumom“. 

 

* OTÁZKA IV. 

Súdom je dovolené odsúdiť ľudí na smrť aj popraviť. *  

 Druhý dovolený spôsob zabitia sa vzťahuje na vrchnosť, ktorej je daná 
moc usmrtiť. Ľudia na základe tejto moci, v zmysle zákonov a po súde trestajú 
zločincov a obhajujú nevinných. Keď sú ľudia v takomto úrade spravodliví, 
nielen že nie sú vinní z vraždy, ale dokonale naplňujú zákon Boží, ktorý vraždu 
zakazuje. Lebo ako účelom tohto prikázania je starostlivosť o blaho ľudí, tak 
aj tresty vrchnosti, ktorá je v zmysle zákona pomstiteľom neprávostí, smerujú 
k tomu, aby opovážlivosť a bezprávie bolo potlačené a život ľudí bol v bezpečí. 
Preto Dávid volá1130: „Za rána zabijem všetkých hriešnikov zeme, aby som 
vyplienil z mesta Pánovho všetkých zločincov“. 
 
 

* OTÁZKA V. 

Aj tí, ktorí zabíjajú v spravodlivom boji, nie sú vinní z vraždy.*  

 Z toho dôvodu nehrešia ani tí, ktorí berú život nepriateľom 
v spravodlivej vojne; keď nie sú vedení ani žiadosťou alebo ukrutnosťou, ale 
jedine vôľou po všeobecnom dobre. Existujú príklady takéhoto usmrtenia, 
ktoré sa stali na výslovný príkaz Boha. Tak nehrešili synovia Léviho, ktorí 
jedného dňa zabili niekoľko tisíc ľudí a potom k nim Mojžiš hovoril takto1131: 
„Dnes ste zasvätili svoje ruky Pánovi“. 
 
 

                                                           
1129 de civ. Dei. 1. 20. 
1130 Žalm 100. (101.)  8. 
1131 Exod. 32. 29. 
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* OTÁZKA VI. 

Proti tomuto prikázaniu sa nepreviňuje ani ten, kto náhodou usmrtí človeka. * 

 Z prestúpenia tohto prikázania nie je vinný ani ten, kto nevedome  
a bez úmyslu, alebo iba náhodou zabil človeka. O tom sa v piatej knihe 
Mojžišovej píše takto1132: „Kto nevedome zabije svojho blížneho a dokáže, že 
včera ani predvčerom nemal voči nemu nenávisť, ale išiel s ním jednoducho 
do lesa rúbať drevo a pri rúbaní mu vyletela sekera z ruky, a železo, čo sa 
zošmyklo z poriska, zasiahlo a usmrtilo priateľa; taký ... bude nažive“. Také 
usmrtenie, keďže sa nedeje úmyselne ani z vôle, sa preto nijako nepočíta 
medzi hriechy. To je potvrdené aj slovami svätého Augustína1133: „Nech sa 
nestane, aby sa nám kládlo za vinu, keď v tom, čo dobré alebo dovolené 
činíme, sa mimo našej vôli prihodí niečo zlé“. 

 

* OTÁZKA VII. 

Ako je z vraždy vinný ten, kto náhodou niekoho zabil. * 

 V tejto veci je však možné hrešiť dvojakým spôsobom: predovšetkým 
tak, keby niekto konal nejakú nespravodlivú vec a zabil by pri tom človeka. 
Napríklad keby päsťou alebo nohou udrel tehotnú ženu, následkom čoho by 
potratila. Stalo by sa to síce bez vôle násilníka ale nie bez viny, pretože mu nie 
je dovolené akýmkoľvek spôsobom biť tehotnú ženu. Po druhé, keď niekto 
nehľadiac na svoje povinnosti, zabije niekoho z nedbanlivosti a neopatrnosti. 

 
 

* OTÁZKA VIII. 

Pripúšťa sa aj zabitie iného v sebaobrane. * 

 Z uvedeného tiež vyplýva, že ak človek zabije iného v sebaobrane 
a pritom v súlade s jeho vlastnou bezpečnosťou použil všetky prostriedky, aby 
sa vyhol zabitiu, tak tento príkaz neporušil. Tieto spôsoby usmrtenia, ktoré 
sme práve vymenovali, sú také, ktoré nie sú obsiahnuté v zákaze tohto 
prikázania a ktoré keď sa vylúčia, tak akékoľvek iné spôsoby zabitia zakázané 
sú, a to bez ohľadu na to, či máme na zreteli osobu, ktorá zabíja alebo zabitú 
osobu alebo spôsob, akým bola vražda spáchaná.   

 

 

                                                           
1132 Deut. 19. 4. 
1133 Ep. 47. 
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* OTÁZKA IX. 

Nikto nesmie z vlastnej moci iného zabiť. * 

 Pokiaľ ide o osobu, ktorá zabíja, prikázanie nepozná žiadnu výnimku, či 
už ide o bohatého alebo mocného pána alebo rodiča. Všetkým bez výnimky  
a bez rozdielu je zakázané zabíjať. 

 

* OTÁZKA X. 

Neexistuje vôbec nikto, kto by týmto prikázaním nebol chránený. *  

Pokiaľ ide o tých, ktorí sú zavraždení, prikázanie sa vzťahuje  
na všetkých. Neexistuje žiaden človek, akokoľvek jednoduchý alebo 
opovrhovaný, aby jeho život nebol chránený mocou tohto príkazu. Ale nikomu 
sa nedovoľuje zabiť ani seba samého, pretože nad svojím životom nemá nikto 
takú moc, aby si podľa svojej ľubovôle mohol spôsobiť smrť. Preto sa slovami 
tohto prikázania neprikazuje: „Nezabiješ iného“, ale jednoducho iba 
„Nezabiješ“. 

 
* OTÁZKA XI. 

Akým spôsobom sa dá proti tomuto prikázaniu previniť? * 

 Keď vezmeme do úvahy nespočetné spôsoby, ktorými možno vraždu 
spáchať, zákon nepripúšťa žiadnu výnimku. Nielenže zakazuje zbaviť 
druhého života vlastnými rukami, pomocou meča, kameňa, palice, povrazom 
alebo podaním jedu; ale tiež sa prísne zakazuje nabádať k smrti aj radou, 
pomocou, prispením alebo akýmkoľvek iným spôsobom. V tejto veci boli Židia 
veľmi obmedzení a tupo si mysleli, že na splnenie tohto prikázania stačí, 
zdržať sa vraždy vlastnými rukami. Ale kresťan z Kristovho vysvetlenia vie, že 
tento zákon je duchovný a že nám prikazuje mať nielen ruky nepoškvrnené, 
ale aj srdce čisté a bez ľsti a že to, čo Židia považovali pre splnenie tohto 
prikázania za dostatočné, vôbec nepostačuje. Lebo evanjelium nás učí, že sa 
nesmieme na niekoho ani hnevať, keď Pán hovorí1134: „No ja vám hovorím: 
Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: 
»Hlupák« pôjde pred veľradu. A kto mu povie: »Ty bohapustý blázon,« pôjde 
do pekelného ohňa“. 

 

                                                           
1134 Mt. 5. 22. 
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* OTÁZKA XII. 

Ako je možné hnevaním sa hrešiť a nehrešiť? * 

 Z týchto slov je zrejmé, že ten kto sa hnevá na brata, hoci by aj svoj hnev 
prechovával uzatvorený v duši, nie je bez viny. Ten však, kto tomuto hnevu dá 
nejaký vonkajší prejav, ťažko hreší a omnoho ťažšie hreší ten, kto sa nebojí 
tvrdo zaobchádzať s bratom a činiť mu potupu. Obzvlášť to platí, keď k hnevu 
nie je žiadna príčina. Lebo Bohom aj zákonmi je dovolená taká príčina hnevu, 
keď trestáme tých, ktorí sa previnili a sú podrobení našim príkazom a moci. 
Lebo hnev kresťana nesmie pochádzať z telesných zmyslov, ale z Ducha 
Svätého, pretože máme byť „chrámom Ducha Svätého“1135, v ktorom by 
prebýval Ježiš Kristus. 

* OTÁZKA XIII. 

Ako majú ľudia dokonalo zachovávať toto prikázanie a ako mnohí proti nemu 
hrešia? * 

 Okrem toho náš Spasiteľ povedal ešte mnoho iného, čo prináleží 
k dokonalému plneniu tohoto prikázania, ako napr.1136: „Neodporujte zlému. 
Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce  
s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si 
s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve“. Z toho, čo bolo doteraz povedané, je 
možné spoznať, akí náchylní sú ľudia k tým hriechom, ktoré sa v tomto 
prikázaní zakazujú a ako veľa je tých, ktorí ak nie rukou, tak aspoň v mysli 
páchajú zločin vraždy. 

* OTÁZKA XIV. 

Ako Boh v Písme svätom veľmi zatracuje usmrtenie človeka? * 

 A keďže Písmo sväté uvádza proti tomuto tak nebezpečnému neduhu 
prostriedky, je povinnosťou duchovného o nich veriacim často rozprávať, 
najdôležitejšie je ale to, aby pochopili, aký je to ohavný hriech zabiť človeka. 
To je možné vysvetliť na základe mnohých dôležitých výrokov Písma svätého. 
Lebo Boh v Písme svätom tak veľmi nenávidí vraždu, že hovorí, že bude 
vyhľadávať trest za usmrtenie človeka skrze akýkoľvek dobytok1137 a  zviera, 
ktoré by človeka poranilo. Boh neprikázal ľuďom, aby sa štítili krvi,  
zo žiadneho iného dôvodu ale iba preto, aby všetkými spôsobmi zadržiavali 
ruky aj myseľ od vraždy človeka. 

                                                           
1135 1. Kor. 6. 19. 
1136 Mt. 5. 39. 
1137 Gen. 9. 5. 



 

~ 374 ~ 

HLAVA VI. O piatom Božom prikázaní. 

* OTÁZKA XV. 

Rozum ukazuje aký veľký zločin je usmrtenie človeka. * 

 Vrahovia sú najhoršími nepriateľmi ľudského pokolenia a tým aj 
prírody. Lebo usmrtením človeka ničia celé Božie dielo a Boh sám vyhlasuje, 
že pre človeka učinil všetko, čo je stvorené. Keď sa v prvej knihe Mojžišovej 
zakazuje zabiť človeka preto, lebo ho Boh učinil na svoj obraz a podobu, tak 
Bohu činí veľkú urážku ten, kto násilnou rukou jeho obraz zbavil života. Dávid, 
Božím vnuknutím rozjímajúc, sa veľmi sťažoval na vrahov týmito slovami1138: 
„Ich nohy sú rýchle, aby preliali krv“. Nepovedal jednoducho, že „zabíjajú“, ale 
„prelievajú krv“. Tieto slová použil na vysvetlenie ich ohavného zločinu  
a na označenie ich neľudskej krutosti. A aby jasne poukázal na to, ako sa 
akýmsi diabolským popudom do týchto bezbožností vrhajú, tak hovorí: „Ich 
nohy sú rýchle“. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Čo Boh týmto prikázaním prikazuje robiť? * 

 To, čo Kristus Pán v tomto prikázaní prikazuje zachovávať, smeruje 
k tomu, aby sme mali pokoj so všetkými ľuďmi. Pri vysvetľovaní tohto miesta, 
jasne hovorí1139: „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj 
brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv 
zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar“. Duchovný pastier 
nech to vysvetlí tak, aby ukázal, že máme mať lásku ku všetkým ľuďom  
bez výnimky. Nech pri vysvetľovaní tohto prikázania túto lásku vo veriacich 
roznieti, pretože v ňom sa najviac prejavuje cnosť lásky k blížnemu. Lebo keď 
sa týmto prikázaním zakazuje nenávisť, pretože „ten1140 kto nenávidí svojho 
brata, je vrah“, tak sa ním zaiste prikazuje láska a milosrdenstvo.  

 

* OTÁZKA XVII. 

Aké povinnosti lásky obsahuje toto prikázanie? *  

 Keď sa v tomto prikázaní prikazuje láska a milosrdenstvo, tak sa tým 
zároveň prikazujú aj všetky povinnosti a skutky, ktoré vyplývajú  
zo samotnej lásky. Svätý Pavol hovorí1141, že „láska je trpezlivá“. Prikazuje sa 
nám teda trpezlivosť, v ktorej si zachránime svoje duše, tak ako to učí 

                                                           
1138 Prísl. 1. 16. 
1139 Mt. 5. 23. 
1140 1. Jn. 3. 15. 
1141 1. Kor. 13. 4. 
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Spasiteľ1142. Sprievodcom a družkou lásky je dobrotivosť, lebo „láska je 
dobrotivá“1143. Ale cnosť dobrotivosti a dobročinnosti má veľký rozsah 
a prejavuje sa hlavne v tom, aby sme chudobným poskytovali potrebné veci, 
hladným dávali pokrm, smädným nápoj, nahých odievali a čím viac niekto 
potrebuje našu pomoc, tak mu máme tým viac preukazovať svoju štedrosť. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Zo všetkých povinností lásky je najdokonalejšou milovať nepriateľa. *  

 Tieto skutky dobročinnosti a dobrotivosti, ktoré sú samy o sebe skvelé, 
sa stávajú skvelejšími, keď sa preukazujú nepriateľom. Spasiteľ jasne 
hovorí1144: „Milujte svojich nepriateľov a dobre čiňte tým, ktorí vás 
nenávidia“. K tomu napomína aj Apoštol týmito slovami1145: „Keď bude tvoj 
nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, 
žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom 
premáhaj zlo“. 

Nakoniec keď hľadíme na zákon lásky, ktorá je dobrotivá, tak 
poznávame, že všetky skutky, ktoré sa vzťahujú k tichosti, oddanosti a iným 
cnostiam tohto druhu, sa prikazujú konať v tomto prikázaní.  

 

* OTÁZKA XIX. 

V čom sa najviac prejavuje láska k blížnemu, ktorá sa tu prikazuje? *  

 Ale zo všetkých skutkov lásky, v ktorých sa máme stále cvičiť, je ďaleko 
najvznešenejší a lásky najdokonalejší ten skutok, keď s pokojnou mysľou 
odpúšťame a prepáčime urážky a krivdy, ktoré sme utrpeli. K tomu, aby sme 
takto konali, nás často napomína a povzbudzuje Písmo sväté, ako už bolo 
povedané. Lebo ľudí, ktorí takto konajú z úprimnosti, nenazýva iba 
blahoslavenými, ale ich aj uisťuje, že im Boh odpustí ich chyby. Tí však, ktorí 
takéto konanie opomínajú alebo odpustenie úplne odopierajú, tí Božie 
odpustenie nedosiahnu. Keďže túžba po pomste je ľudskej mysli takmer 
vrodená, nech duchovný pastier vynaloží najväčšie úsilie na to, aby to 
veriacim nielen vysvetlil, ale aby v nich vzbudil živé presvedčenie o tom, že  
kresťanskou povinnosťou je na krivdy zabúdať a odpúšťať ich. Keďže svätí 
spisovatelia sa o tejto veci často zmieňujú, nech sa odvolá na nich, aby zlomil 
tvrdošijnosť tých, ktorí v túžbe po pomste majú nepoddajného a vzdorovitého 

                                                           
1142 Lk. 21. 19. 
1143 1. Kor. 13. 4. 
1144 Mt. 5. 44.  V novom preklade Písma sv. je: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“. 
1145 Rim. 12. 20. 
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ducha. A nech má po ruke vždy dôkazy, ktoré v tejto veci používali svätí 
Otcovia a považovali ich za najdôležitejšie a najvhodnejšie. 

 

* OTÁZKA XX. 

Ako sa má potlačovať nenávisť a ako sa majú veriaci privádzať k zabudnutiu 
na urážky? * 

 Pri tomto nech sa vysvetlia hlavne tri veci. Prvou je, aby ten kto sa 
domnieva, že sa mu ublížilo, nadobudol presvedčenie, že ten komu sa chce 
pomstiť, nebol najdôležitejšou príčinou jeho urážky a  škody. Takto konal 
obdivuhodný Jób, ktorý hoci mu Sabijčania a Chaldejčania a aj diabol ťažko 
ublížili, predsa však neobracal k nim svoju pozornosť, ale ako dobrý muž 
a nadmieru nábožný človek, v pravde a zbožne povedal1146: „Pán dal, Pán 
vzal“. Preto zo slov tohto najtrpezlivejšieho muža, nech kresťania čerpajú 
presvedčenie, ktoré je nanajvýš pravdivé: všetko, čokoľvek trpíme v tomto 
živote, pochádza od Pána, ktorý je dokonalou spravodlivosťou a pôvodcom 
všetkého milosrdenstva. 

 

* OTÁZKA XXI. 

Tí, ktorí nás prenasledujú, sú služobníci a nástroje Božie, hoci takto konajú zo 
zlej vôle. *  

 Lebo nepochopiteľná Božia dobrotivosť sa ukazuje aj v tom, že nás 
netrestá ako nepriateľov, ale nás karhá a napravuje ako synov. A zaiste, keď 
to dobre uvážime, tak v týchto veciach sú ľudia iba Božími nástrojmi: a hoci 
človek môže niekoho zlostne nenávidieť a priať mu najhoršie veci, predsa 
však mu môže škodiť iba s dopustením Božím. Jozef, pohnutý týmto dôvodom,  
znášal s pokojnou mysľou bezbožné úmysly1147 bratov a podobne aj Dávid 
urážky od Semeja1148. V tejto veci veľmi prospeje aj uvedenie toho dôvodu, 
ktorý tak dôkladne a učene rozobral svätý Ján Zlatoústy1149, totiž, že „nikto 
nemôže byť urazený iba sebou samým, lebo tí čo sa domnievajú, že sa im 
ublížilo, tak keď si túto vec náležite uvážia, zaiste spoznajú, že od iných 
neutrpeli žiadne urážky alebo škody, lebo hoci sa navonok stretávajú s tým, že 
sa im ubližuje, predsa najviac ubližujú sami sebe, keď si ducha bezbožne 
poškvrňujú nenávisťou, pomstychtivosťou a závisťou“.  

 

                                                           
1146 Jób. 1. 21. 
1147 Gen. 45. 4. 
1148 2. Sam. 16. 10. 
1149 In libr. quod nemo laeditur nisi a se ipso. 
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* OTÁZKA XXII. 

Aké výhody vyplývajú pre tých, ktorí urážky radi odpúšťajú? *  

 Ďalším je to, čo obsahuje dve hlavné výhody, ktoré získavajú tí, ktorí 
vedení nábožnou oddanosťou Bohu, radi urážky odpúšťajú. Prvou výhodou je,  
že tým, ktorí viny iných odpúšťajú, tým Pán sľúbil, že aj oni dosiahnu 
odpustenie svojich hriechov. Z tohto prisľúbenia vyplýva, aké je takéto 
správanie Bohu milé. Druhou výhodou je, že takto nadobúdame akési 
povýšenie a dokonalosť, pretože odpúšťaním urážok sa stávame podobnými 
Bohu, ktorý1150 „dáva slnku vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď  
na spravodlivých i nespravodlivých“. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

Aké škody vyplývajú z nenávidenia nepriateľov? * 

 Nakoniec sa patrí vysvetliť škody, ktoré nám vznikajú, keď nechceme 
odpúšťať urážky, ktoré sú nám spôsobované. Preto tým, ktorí si ani v mysli 
nedokážu pripustiť, aby nepriateľom odpustili, má duchovný pastier postaviť 
pred oči to, že nenávisť je nielen ťažkým hriechom, ale že predlžovaním 
hrešenia sa nenávisť stále viac zakoreňuje. Lebo keď ten, v koho mysli sa táto 
vášeň usadila, žízni po krvi nepriateľa, tak naplnený nádejou na pomstu, strávi 
dni a noci premýšľaním nad nejakým zlým plánom, až  sa zdá, že jeho myseľ 
nikdy neprestáva premýšľať o vražde alebo o nejakej bezbožnej veci. Potom 
sa stáva, že takýto človek sa nedá nikdy alebo len s najväčšou námahou 
pohnúť k tomu, aby urážky buď úplne odpustil, alebo ich aspoň trochu 
prepáčil. Preto sa jeho duša právom podobá rane, do ktorej je zabodnutý šíp. 

 

* OTÁZKA XXIV. 

Ukazuje sa, že z nenávisti povstávajú mnohé hriechy. * 

 Okrem toho existujú mnohé škody a hriechy, ktoré s hriechom nenávisti 
súvisia a sú s ním spojené akoby v nejakom zväzku. Preto svätý Ján v tejto veci 
napísal takto1151: „Kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, 
kam ide, lebo tma mu zaslepila oči“. Preto nie je možné nič iné, iba to, že často 
padá. Lebo ako by sa mohlo stať, aby niekto schvaľoval reči a konanie toho, 
koho nenávidí? Odtiaľ pochádzajú krivé obvinenia, hnev, závisť, potupovanie 
a tomu podobné veci, do ktorých sú zatiahnutí aj tí, ktorí sú navzájom spojení 

                                                           
1150 Mt. 5. 45. 
1151 1. Jn. 2. 11. 
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príbuzenstvom alebo priateľstvom. A tak sa často stáva, že z jedného hriechu 
povstáva mnoho iných a nie neprávom sa tento hriech nazýva diablovým, lebo 
on bol „vrahom od počiatku“. Preto Syn Boží, keď mu farizeji strojili smrť, 
o nich povedal, že ich1152 „otcom je diabol“. 

 

* OTÁZKA XXV. 

Prostriedky proti hriechu nenávisti. * 

 Okrem toho, čo už bolo povedané a z čoho je možné pochopiť dôvody 
ošklivosti tohto hriechu, sa nám v Písme svätom podávajú ešte iné 
a mimoriadne vhodné prostriedky. Prvým a najplatnejším prostriedkom  
zo všetkých je príklad nášho Spasiteľa, na ktorého nasledovanie máme často 
myslieť. Lebo on, na koho nemohlo padnúť ani najmenšie podozrenie 
z hriechu, keď bol bičovaný, tŕním korunovaný a nakoniec na kríž pribitý, sa 
modlil modlitbu pretekajúcu nábožnosťou1153: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, 
čo robia“. A Apoštol dosvedčuje, že „pokropenie jeho krvou volá hlasnejšie ako 
krvou Ábelovou“ 1154.  

Druhý prostriedok je nám predstavený v knihe Sirachovej, aby sme mali 
na pamäti smrť a deň súdu, pričom sa tu hovorí1155: „Pri všetkých svojich 
činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš“. Tento výrok má ten 
zmysel, ako by sa povedalo: často pomýšľaj na to, že zakrátko príde smrť, ale 
keďže v tej chvíli si budeš najviac želať a bude najviac potrebné, aby si sa stal 
účastným na najväčšom milosrdenstvom Božom, tak si to už teraz stavaj  
pred oči. Lebo stane sa, že tá nesmierna túžba po pomste v tebe vyhasne, 
pretože na dosiahnutie milosrdenstva Božieho nenájdeš žiaden iný vhodnejší 
a výdatnejší prostriedok ako zabudnúť na urážky a vzbudiť si lásku k tým, 
ktorí tebe alebo tvojim blížnym ublížili rečou alebo skutkom.  

                                                           
1152 Jn. 8. 44. 
1153 Lk. 23. 34. 
1154 Žid. 12. 24. 
1155 Sir. 7. 40. 
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„Nezosmilníš.“ 

 

* OTÁZKA I. 

Umiestnenie tohoto prikázania a ako má o ňom duchovný hovoriť? * 

 Zväzok muža a ženy je tým najužším zväzkom a pre oboch nie je nič 
radostnejšie, ako vedieť, že sa milujú vzájomnou úprimnou láskou. Na druhej 
strane nič nespôsobuje väčšie trápenie ako poznanie, že povinná a náležitá 
láska sa prenáša inde. Je teda dobré a správne, že po prikázaní, ktoré chráni 
ľudský život pred zabitím, nasleduje zákaz smilstva alebo cudzoložstva, aby 
sa nikto neopovážil zločinom cudzoložstva poškvrniť alebo zničiť svätý  
a čestný zväzok manželstva, z ktorého povstáva hojnosť lásky. Avšak  
pri vysvetľovaní tejto veci musí byť duchovný pastier mimoriadne opatrný 
a múdry a mal by sa o nej vyjadrovať zahalenými slovami, lebo táto záležitosť 
si vyžaduje skôr málovravnosť ako hojnosť slov. Lebo keby chcel obšírne 
a hojne vysvetliť, akými spôsobmi ľudia toto prikázanie prestupujú, tak by 
ľuďom mohol poskytnúť skôr príležitosť k vzbudeniu chlipnosti než dôvod  
na jej potlačenie. 

 

* OTÁZKA II. 

Aké zásady sú v tomto prikázaní obsiahnuté? * 

 Ale keďže toto prikázanie obsahuje mnoho vecí, ktoré nemôžu byť 
opomenuté, duchovný pastier to vysvetlí na príslušnom mieste. Toto 
prikázanie v sebe obsahuje dve zásady: v prvej sa cudzoložstvo výslovne 
zakazuje a v druhej je obsiahnutý príkaz na zachovávanie čistoty duše i tela. 

 

* OTÁZKA III. 

Čo sa tu pod pojmom smilstvo alebo cudzoložstvo zakazuje? *  

 Začneme tým, čo sa v tejto náuke zakazuje: cudzoložstvo je poškvrnenie 
riadneho manželského lôžka, či už je to lôžko vlastné alebo cudzie. Lebo keď 
tento hriech pácha ženatý muž so slobodnou ženou, poškvrňuje svoje vlastné 
lôžko; keď však slobodný muž telesne pozná manželku iného, porušuje sa 
cudzie lôžko. Ale v tomto zákaze cudzoložstva, ako to dokazujú svätý 
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Ambróz1156 a sv. Augustín1157, sa zakazuje všetko, čo je nepočestné a necudné. 
To, že tieto slová sa majú takto prijímať, je možné spoznať z Písma svätého – 
Starého i Nového Zákona, lebo okrem cudzoložstva Mojžiš uložil tresty aj  
za iné druhy smilstva. 

 

* OTÁZKA IV. 

Rôzne druhy smilstva, ktoré sa uvádzajú v Písme svätom. *  

 V prvej knihe Mojžišovej1158 je uvedený rozsudok Júdu nad ženou svojho 
syna. Známy je aj Mojžišov príkaz v jeho piatej knihe1159, aby žiadna 
z Izraelských dcér nebola smilnicou. Okrem toho v tomto duchu máme 
napomenutie Tobiáša k synovi1160: „Chráň sa syn môj, každého smilstva“. 
A Sirach píše1161: „Hanbite sa za smilstvo a za pohľady na smilnicu“. Tak hovorí 
aj Kristus Pán v evanjeliu, že1162 „zo srdca vychádzajú cudzoložstvá a smilstvá, 
ktoré poškvrňujú človeka“. Tento hriech často zakazuje Apoštol Pavol 
mnohými a najprísnejšími slovami ako napr.1163: „Lebo to je Božia vôľa, vaše 
posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva“ a1164 „Varujte sa smilstva!“  
a1165 „Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi“  
a1166 „Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len 
nespomenú medzi vami“. „Ani1167 smilníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani 
súložníci mužov nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“. 

 

* OTÁZKA V. 

Prečo sa v tomto prikázaní uvádza osobitná zmienka o cudzoložstve? *   

 Cudzoložstvo je tu výslovne zakázané hlavne z toho dôvodu, že okrem 
ohavnosti, ktorú má spoločnú s ostatnými spôsobmi nezdržanlivosti, nesie 
v sebe nielen hriech nespravodlivosti voči blížnemu ale aj proti ľudskej 
spoločnosti. Je isté, že ten kto sa nezdržuje od ostatných chlipností, ten ľahko 
upadne aj do tejto nezdržanlivosti, ktorou je cudzoložstvo. A preto ľahko 
pochopíme, že zákazom cudzoložstva sa zabraňuje akémukoľvek druhu 

                                                           
1156 De Abrah. 1. 4. 
1157 Sup. Exod. qu. 71 
1158 Gen. 38. 24.   
1159 Deut. 23. 17. 
1160 Tob. 4. 12. 
1161 Sir. 41. 21, 25. 
1162 Mt. 15. 19. 
1163 1. Sol. 4. 3. 
1164 1. Kor. 6. 18. 
1165 1. Kor. 5. 9. 
1166 Efez. 5. 3. 
1167 1. Kor. 6. 9. 
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nečistoty a nemravnosti, ktorá poškvrňuje telo. Zo samotného zmyslu 
prikázania, ktoré ako je známe má duchovnú povahu, vyplýva aj to, že sa ním 
zakazuje aj každá vnútorná chlipná žiadostivosť. To povedal aj Kristus Pán 
slovami1168: „Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!« No ja vám 
hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom 
srdci“.  

 Toto je to, čo sa podľa nášho názoru môže veriacim prednášať verejne. 
Keď sa však k tomu pripojí ešte aj to, čo proti cudzoložníkom a tým, ktorí si 
držia milenky a smilnice, ustanovil svätý Tridentský koncil1169, tak duchovný 
môže vynechať mnoho iných druhov smilstva a nemravnosti a každého môže 
napomenúť jednotlivo a súkromne, podľa okolností, času a osoby. Ďalej 
nasleduje to, čo sa prikazuje. 

 

* OTÁZKA VI. 

Čo sa tu okrem toho, čo sa zakazuje, prikazuje nevyhnutne zachovávať? *  

 Veriaci nech sú tiež poučení a čo najviac povzbudení k tomu, aby 
dokonávajúc posvätenie v bázni Božej, z celej sily zachovávali mravnosť 
a zdržanlivosť a očistili sa od každej nečistoty tela i ducha. Predovšetkým je 
im potrebné pripomínať, že hoci cnosť čistoty sa jasnejšie skvie pri ľuďoch, 
ktorí sväto a nábožne žijú v najkrajšom a takmer Božskom sľube panenstva, 
predsa však čistota prináleží aj tým, ktorí vedú život buď slobodných alebo sa 
v manželstve zdržujú čistí a nepoškvrnení nedovolenou chlipnosťou.  

 

* OTÁZKA VII. 

O čom by mali uvažovať tí, ktorí chcú skrotiť svoju telesnú žiadostivosť? *  

 A pretože svätí Otcovia nám zanechali veľa toho, čím sa učíme držať  
na uzde svoju chlipnosť a potlačovať žiadostivosť, je potrebné, aby duchovný 
pastier tieto veci ľudu dôkladne vysvetlil a usilovne v tom vytrval. Tieto veci 
spočívajú sčasti v myslení a sčasti v skutkoch. Čo sa týka myslenia, tak 
podstata spočíva v poznaní toho, aká veľká je ohavnosť a zhubnosť tohto 
hriechu a že toto poznanie sa stane impulzom k zoškliveniu si ho. To, že tento 
hriech je zhubný, je možné spoznať z toho, že ľudia sú kvôli nemu vyhostení  
a vylúčení z Božieho kráľovstva, a to je najväčším zlom zo všetkých ziel. Táto 
záhuba je síce spoločná všetkým neprávostiam, avšak na tomto hriechu je 
zvláštne to, že tí ktorí smilnia, tak o nich sa hovorí, že hrešia sami proti svojmu 

                                                           
1168 Mt. 5. 27.  
1169 Sess. 24. cap. 8. de ref. matr. 
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telu. Apoštol o tejto veci píše takto1170: „Varujte sa smilstva! Každý hriech, 
ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti 
vlastnému telu“. A to sa hovorí preto, lebo smilník sa ku svojmu telu správa 
nespravodlivo, keď poškvrňuje jeho posvätenie, o čom svätý Pavol píše 
Solúnčanom takto1171: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa 
zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti  
a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha“. 
Navyše, čo je ohavnejšie, ako keď človek kresťan sa oddáva ošklivostiam  
s neviestkou a údy, ktoré sú údmi Kristovými, činí údmi neviestky; lebo svätý 
Pavol píše takto1172: „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem 
teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo 
neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo?“ A ako píše ten 
istý Apoštol1173, človek kresťan je „chrámom Ducha Svätého“ a porušiť tento 
chrám, nie je nič iné, ako vyhostiť z neho Ducha Svätého. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Ako môžeme premôcť tú nesmiernu ohavnosť cudzoložstva? *  

 V hriechu cudzoložstva sa ukrýva preveľká bezbožnosť. Lebo, keď ako 
hovorí Apoštol1174, tí čo sú spojení v manželstve, sa tak odovzdávajú do moci 
jeden druhého, že žiaden z nich nemá moc a právo nad svojim telom, ale že 
akýmsi vzájomným zväzkom oddanosti sú tak k sebe pripútaní, že muž sa má 
podvoľovať vôli ženy a tiež žena prianiu a vôli muža; tak zaiste ak jeden z nich 
svoje telo, ktoré po práve náleží druhému, odtrhne od toho, s ktorým je 
spojené, tak je mimoriadne bezbožný a nespravodlivý. A pretože bázeň hanby 
silne pobáda človeka k tomu, čo sa prikazuje a súčasne ho veľmi odstrašuje  
od vecí zakázaných, tak nech duchovný ukáže, že cudzoložstvo vtláča človeku 
mimoriadnu škvrnu hanebnosti. Lebo v Písme svätom sa takto hovorí1175: „Ale 
kto je cudzoložníkom, pre neprávosť srdca stratí svoju dušu. Zhromažďuje si 
nečesť  a  hanbu a jeho potupa nebude vyhladená“. Veľkosť tejto neprávosti 
môže byť spoznaná aj z prísnosti trestu, lebo podľa ustanovenia daného 
Bohom v Starom Zákone1176 bývali cudzoložníci kameňovaní.  

                                                           
1170 1. Kor. 6. 18. 
1171 1. Sol. 4. 3. 
1172 1. Kor. 6. 15. 
1173 1. Kor. 6. 19. 
1174 1. Kor. 7. 4. 
1175 Prísl. 6. 32. V novom preklade Písma sv. je: „Ale kto cudzoloží so ženou, ten rozum potratil, (iba) kto strmhlav sa 
rúti do skazy, ten (také niečo) urobí“.  
1176 Levit. 20. 10.; Jn. 8. 5. 
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* OTÁZKA IX. 

Aké tresty takmer vždy nasledujú za nečisté žiadosti? * 

I. Áno, pre chlipnosť jedného je zničený nielen ten, kto neprávosť 
spáchal, ale často celé mesto, ako to čítame o Sichemčanoch1177. Písmo sväté 
nám predkladá mnoho príkladov Božích trestov, ktoré môže duchovný pastier 
použiť na odstrašenie ľudí od bezbožných smilstiev ako je napr. zničenie 
Sodomy a ostatných susediacich miest1178, potrestanie Izraelitov, ktorí 
smilnili na púšti s Moabskými1179 dcérami alebo vyhubenie 
Benjamínovcov1180. 

II. A tí, ktorí sa vyhnú smrti, neuniknú bolesti a mukám trápenia, ktoré 
ich zvyčajne postihujú, lebo sa tak stávajú zaslepenými v mysli – a to je 
najťažší trest – že neberú ohľad ani na Boha, ani na svoju povesť, ani na svoju 
hodnosť, ani na svoje deti a nakoniec ani na svoj život, a tak sa stávajú 
nehodnými a ničomnými, nemôže sa im zveriť nič dôležité a nie sú schopní ani 
zastávať nejaký úrad. Príklady je možné vidieť u Dávida1181 a Šalamúna, 
z ktorých prvý, keď scudzoložil, sa naraz zmenil a z mierneho človeka sa stal 
tak ukrutným, že vydal na smrť Uriáša, ktorý mal u neho veľké zásluhy. 
Šalamún, ktorý sa celý oddal žiadostivosti po ženách, sa tak odvrátil  
od pravého náboženstva, že1182 nasledoval „cudzích bohov“. Ako hovorí 
prorok Ozeáš1183, tento hriech odníma človeku srdce a často ho oslepuje. 

Teraz prichádzame k nápravným prostriedkom, ktoré spočívajú 
v skutkoch.  

 

* OTÁZKA X. 

Ktoré veci roznecujú človeka ku chlipnosti a ktorých sa teda musí hlavne 
vyvarovať? * 

 Prvou je, aby sme sa čo najviac vyhýbali zaháľaniu, v ktorom, ako čítame 
u Ezechiela1184, obyvatelia Sodomy tak zmalátneli, že rýchlo upadli  
do najohavnejšieho zločinu chlipnosti. Ďalej sa musíme obzvlášť vyvarovať 
obžerstva. Prorok hovorí1185: „Sýtil som ich, a cudzoložili“, lebo plné 

                                                           
1177 Gen. 34. 
1178 Gen. 19. 
1179 Num. 25. 
1180 Sudc. 20. 
1181 2. Sam. 11. 
1182 1. Král. 11. 4. 
1183 Ozea. 4. 11. 
1184 Ezech. 16. 49. 
1185 Jer. 5. 7. 
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a nasýtené brucho plodí chlipnosť. To isté naznačil Spasiteľ slovami1186: 
„Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom“. Podobne 
hovorí Apoštol1187: „Neopíjajte sa vínom, v ktorom je chlipnosť“. Ale najviac 
býva duša rozpálená ku chlipnosti očami, o čom platí výrok Krista Pána1188: 
„Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba“. O tejto 
veci je mnoho iných výrokov, ako napr. Jóbov1189: „S očami som si takú zmluvu 
zjednal, že nepozriem sa nikdy na pannu“. Existujú aj ďalšie, takmer 
nespočetné príklady zla, ktoré pochádza z pohľadu očí. Tak hrešil Dávid1190 aj 
kráľ Sichemský1191 a z tej istej príčiny sa previnili tí starci, ktorí ohovorili 
Zuzanu1192. 

 

* OTÁZKA XI. 

Je potrebné sa vyhýbať vyhľadávaniu ženskej krásy, necudným rečiam  
a inému dráždeniu žiadostivosti. * 

 Nemalú príležitosť ku chlipnosti často dáva aj príliš pekný odev, ktorým 
sa zmysel zraku veľmi roznecuje. Preto Sirach napomína1193: „Odvráť svoju 
tvár od vystrojenej ženy“. Keď teda majú ženy potešenie v prílišnej nádhere 
šperkov, tak nebude bez úžitku, keď duchovný pastier vynaloží väčšie úsilie 
na to, aby ich niekedy napomenul a pokarhal slovami, ktoré o tejto veci veľmi 
vážne predniesol apoštol Peter, hovoriac1194: „Vaša ozdoba nech nie je 
vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat“. A svätý Pavol 
hovorí1195: „Ženy nech sa nekrášlia pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami 
alebo drahými šatami“, lebo mnohé ozdobené zlatom a perlami stratili ozdoby 
duše i tela. 

Po tomto dráždidle zmyselnosti, ktoré sa prejavuje vo vyhľadávaní 
nádherného šatstva, nasleduje druhé, totiž necudné reči. Lebo necudnými 
slovami sa ako od horiacej pochodne rozpaľuje myseľ mládeže. Ako hovorí 
Apoštol1196: „Zlé reči kazia dobré mravy“ a pretože to isté spôsobujú aj príliš 
rozmarné a zvodné spevy a tance, tak je potrebné vyvarovať  sa aj ich. 

                                                           
1186 Lk. 21. 34. 
1187 Efez. 5. 18. 
1188 Mt. 5. 29. 
1189 Jób. 31. 1. 
1190 2. Sam. 11. 2 
1191 Gen. 34. 2. 
1192 Dan. 13. 8. 
1193 Sir. 9. 8.  
1194 1. Petr. 3. 3. 
1195 1. Tim. 2. 9. 
1196 1. Kor. 15. 33. 



 

~ 385 ~ 

HLAVA VII. O šiestom Božom prikázaní. 

Do tejto skupiny patria aj necudné knihy o milovaní, ktorých je potrebné 
sa taktiež chrániť podobne ako obrazov, ktoré vyobrazujú nejakú neslušnosť, 
pretože v nich sa ukrýva veľká sila vzbudiť záľubu v nehanebných veciach 
a rozpáliť tak myseľ mládeže. Farár sa má starať hlavne o to, aby bolo čo 
najsvedomitejšie dodržiavané to, čo ustanovil svätý Tridentský koncil1197. Keď 
sa budú ľudia s veľkou starostlivosťou vystríhať všetkých príležitostí  
ku hriechu, o ktorých sme hovorili, bude tak odstránený takmer každý zdroj 
chlipnosti.  

 

* OTÁZKA XII. 

Pre dosiahnutie čistoty je potrebná sviatosť pokánia, prijímanie Sviatosti 
oltárnej a konanie nábožných cvičení. * 

K odstráneniu chlipnosti veľmi prospieva časté užívanie spovede 
a Sviatosti oltárnej a ďalej vytrvalé a nábožné modlitby spojené s pôstom 
a almužnou. Čistota je Boží dar, ktorý Boh neodoprie tým, ktorí oň dobre 
prosia a nedopustí, aby boli pokúšaní viac ako môžu zniesť. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Ten, kto sa snaží o čistotu, musí krotiť svoje telo. * 

 Telo má byť cvičené nie iba pôstmi, zvlášť tými, ktoré Cirkev svätá 
ustanovila, ale aj bdením, nábožnými púťami a inými spôsobmi premáhania 
sa. Takto má byť potlačovaná zmyselná žiadostivosť, lebo v týchto a im 
podobných prostriedkoch je najviac obsiahnutá cnosť zdržanlivosti. V tomto 
zmysle píše svätý Pavol Korinťanom1198: „A každý, kto závodí, zdržuje sa 
všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný“ 
a o niečo ďalej píše: „Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, 
kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý“; a na inom mieste hovorí1199: „O telo 
sa nestarajte podľa jeho žiadostí“. 

  

                                                           
1197 Sess. 25. decr. de sanct. imag. 
1198 1. Kor. 9. 25, 27. 
1199 Rim. 13. 14. 
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„Nepokradneš.“ 

 

* OTÁZKA I. 

Aké je poučenie z tohto prikázania a akú má súvislosť s dvomi 
predchádzajúcimi? * 

I. To, že v Cirkvi bolo starodávnym zvykom, vysvetľovať poslucháčom 
silu a obsah tohto prikázania, naznačuje ono Apoštolovo pokarhanie tých, 
ktorí iných odstrašovali od neprávostí, ale oni sami sa v nich nachádzali; keď 
hovorí1200: „Ty teda poúčaš iného, a sám seba neučíš?! Hlásaš, že sa nesmie 
kradnúť, a kradneš?!“ A  mocou tohto učenia vtedy nielen tento hriech 
potlačovali, ale aj upokojovali zmätky a hádky či iné zlo, ktoré zvyčajne 
z krádeží pochádza. Keďže aj v dnešnej dobe sa ľudia nachádzajú v týchto 
hriechoch, v ich následkoch i trápení, tak by mal farár, po príklade svätých 
Otcov a morálky kresťanských učiteľov, o tomto predmete veľa hovoriť a mal 
by starostlivo vysvetľovať silu a význam tohto prikázania. 

II. Najskôr nech vynaloží úsilie na to, aby poukázal na nekonečnú Božiu 
lásku k ľudskému pokoleniu, ktorá dvomi zákazmi „Nezabiješ“  
a „Nezosmilníš“ akoby ochranným múrom chráni náš život i telo, povesť aj 
česť. Ale týmto prikázaním „Nepokradneš“ chráni a háji ako nejakou ohradou 
tiež naše vonkajšie veci a majetok.  

 

* OTÁZKA II. 

Aký zmysel je obsiahnutý v tomto prikázaní? * 

 Aký iný význam by mali mať tieto slová, ako ten ktorý sme už vyššie 
uviedli, keď sa hovorilo o iných prikázaniach? Že totiž Boh zakazuje, aby nikto 
neodnímal a nenarušoval naše statky, ktoré sú pod Jeho ochranou. A čím 
väčšie je dobrodenie tohto Božieho prikázania, tým vďačnejší musíme byť 
Bohu, pôvodcovi tohto dobrodenia. Veriacich je potrebné k dodržiavaniu 
tohto prikázania povzbudzovať a roznecovať, aby prikázania nielen radi 
sluchom prijímali, ale ich aj skutkami dokazovali, čo je najlepší spôsob  
na prejavenie vďačnosti voči Bohu.  

 Rovnako ako predchádzajúce prikázania, aj toto je rozdelené na dve 
časti. V prvej sa zakazuje krádež, čo je tu výslovne uvedené. Obsah a význam 

                                                           
1200 Rim. 2. 21. 
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druhej časti, v ktorej sa nám prikazuje byť dobrotivými a štedrými k blížnym, 
je v prvej časti ukrytý a zahalený. Najskôr teda budeme hovoriť o prvej časti: 
„Nepokradneš“. 

* OTÁZKA III. 

Čo chcel zákonodarca označiť pod slovom krádež? * 

Pri tom je vhodné si všimnúť, že označením krádež sa tu nechápe iba to, 
keď sa tajne, proti vôli vlastníka, niečo odníma, ale aj držanie niečoho 
cudzieho vo vlastníctve proti vôli vlastníka. Inak by sme si mohli pomyslieť, 
že ten, kto krádež zakazuje, nezakazuje lúpeže konané násilím 
a nespravodlivosťou. Apoštol povedal, že1201: „Zlodeji nebudú dedičmi 
Božieho kráľovstva“ a ten istý Apoštol napomína1202, aby sme sa vystríhali 
každého spôsobu a všetkého, čo s tým súvisí. Lúpež je ale väčším hriechom 
ako krádež, lebo okrem veci, ktorá sa niekomu odníma, sa činí ešte aj násilie, 
a tým uvrhuje na páchateľa ešte väčší trest. 

 

* OTÁZKA IV. 

Prečo sa Boh radšej nezmienil o lúpeži ako o krádeži, keď chce zabrániť 
každému nespravodlivému odňatiu cudzej veci? * 

Napriek vyššie uvedenému, by sme sa ale nemali diviť tomu, že príkaz 
tohto Božieho zákona je vyjadrený miernejším slovom krádež ako slovom 
lúpež. To sa stalo z vážnej príčiny: krádež je svojím rozsahom väčšia 
a vzťahuje sa na viac vecí ako lúpež, ktorú môžu páchať iba tí, ktorí majú 
väčšiu silu a moc ako protivník. Každý vie, že keď sa zakazujú ľahšie hriechy 
toho istého druhu, tak sa zakazujú aj ťažšie zločiny. 

 

* OTÁZKA V. 

Vymenúvajú sa spôsoby krádeže v širšom zmysle tohto slova. * 

Nespravodlivé držanie a užívanie cudzích vecí sa označuje rôznymi 
názvami podľa rozličných vlastností toho, čo bolo odňaté proti vôli  
a bez vedomia vlastníka. Lebo keď sa niečo súkromné odníme súkromnej 
osobe, nazýva sa to krádež (furtum); keď je odcudzené niečo verejné, nazýva 
sa to spreneverou alebo verejným podvodom (peculatus). Krádežou človeka 
(plagiatus) je, keď slobodný človek alebo cudzí otrok býva unesený  
do otroctva. Keď je však odcudzená svätá vec, nazýva sa to svätokrádežou 

                                                           
1201 1. Kor. 6. 10. 
1202 1. Kor. 5. 11. 
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(sacrilegium) a tento mimoriadne ohavný a bohapustý zločin sa stal tak 
rozšírený, že majetok, ktorý bol nábožne a múdro ustanovený pre potreby 
služby Bohu, pre služobníkov Cirkvi a pre podporu chudobných, je zneužitý 
na uspokojenie hrabivosti a najhorších vášní jednotlivcov. 

 

* OTÁZKA VI. 

Toto prikázanie neprestupujú iba tí, ktorí skutočne vlastnia cudzie veci. * 

Ale okrem samotnej krádeže, teda vonkajšieho činu, sa Božím 
prikázaním zakazuje aj úmysel a žiadosť po krádeži, lebo tento príkaz je 
duchovný a pozerá na srdce, ktoré je zdrojom myslenia a úmyslov. „Lebo  
zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, 
krivé svedectvá, rúhanie“, hovorí Spasiteľ u svätého Matúša1203. 

 

* OTÁZKA VII. 

Na základe čoho môžeme hlavne posúdiť ťažkú vinu krádeže? * 

 To, akým ťažkým hriechom je krádež, nám dostatočne ukazuje samotná 
sila a poriadok prirodzenosti. Krádež vystupuje proti spravodlivosti, ktorá 
každému dáva to, čo je jeho. Pretože rozdelenie a  veľkosť majetku, stanovené 
od začiatku podľa práva národov a potvrdené ľudskými a Božími zákonmi, 
musí zostať v platnosti, aby totiž, ak nechceme zničiť ľudskú spoločnosť, mal 
každý to, čo mu právom prislúcha. Apoštol hovorí1204: „Ani zlodeji, ani 
chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho 
kráľovstva“. Konečne bezbožnosť a veľkosť tohto hriechu dokazuje aj mnoho 
iných vecí, ktoré z krádeže vyplývajú. Lebo vyvoláva mnohé opovážlivé 
a unáhlené úsudky o ľuďoch, roznecuje nenávisť, vytvára nepriateľstvo  
a niekedy sa stáva, že vedie k odsúdeniu nevinných. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Odcudzené veci je nevyhnutne potrebné nahradiť. * 

I. Čo je možné povedať o povinnosti, ktorá je každému uložená Bohom, 
aby nahradil to, čo niekomu odcudzil? Svätý Augustín hovorí1205: „Hriech sa 
neodpúšťa, pokiaľ odcudzená vec nie je vrátená“. To, aké je ťažké niečo vrátiť, 
keď si niekto zvykol na obohacovanie sa z cudzieho, je možné spoznať okrem 
toho, že to môžeme pochopiť na základe ľudského zvyku aj vlastného pocitu, 

                                                           
1203 Mt. 15. 19. 
1204 1. Kor. 6. 10. 
1205 ep. 153. 6. 
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aj z výroku proroka Habakuka1206: „Beda tomu, kto hromadí, čo nie je jeho. 
Dokedy ešte bude hromadiť proti sebe husté blato?“   

II. Hustým blatom sa tu označuje držanie cudzích vecí, z čoho sa ľudia 
dokážu ťažko vyhrabať. Existuje veľmi veľa druhov krádeží a je ťažké ich 
všetky vymenovať. Preto stačí hovoriť o týchto dvoch: krádeži a lúpeži,  
ku ktorým ako k prameňom je možné vztiahnuť všetky ostatné, o ktorých sa 
bude hovoriť. Duchovný pastier by mal vynaložiť všetku starostlivosť 
a usilovnosť, aby veriacich od tejto bezbožnej neprávosti odvrátil a odstrašil. 
Teraz porozprávajme o týchto dvoch druhoch krádeží. 

 

* OTÁZKA IX. 

Aké sú hlavné druhy krádeží a koho je treba považovať za zlodeja? * 

 Zlodejmi sú aj tí, ktorí kradnuté veci kupujú alebo si nejakým spôsobom 
držia veci nájdené, vynútené alebo privlastnené. Svätý Augustín hovorí: „Ak si 
našiel a nevrátil si, ukradol si“. Keď však vlastník nemôže byť nijako zistený, 
tak nech sa tie veci využijú pre potreby chudobných. A keď to niekto nedokáže 
vrátiť, tak tým zrejme dokazuje, že keby mohol, tak by odvšadiaľ všetko 
ukradol.  

 Tým istým hriechom sa previňujú tí, ktorí pri kupovaní a predávaní 
používajú lesť a klamné reči; ich podvody však bude trestať Boh. Horšie 
a bezbožnejšie krádeže tohto druhu sú tie, pri ktorých sa predáva pokazený 
tovar a označuje sa za dobrý a neporušený, alebo keď sú kupujúci oklamaní 
na váhe, miere, počtom a veľkosťou. V piatej knihe Mojžišovej sa píše1207: 
„Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie“ a v tretej knihe Mojžišovej1208: 
„Nedopustite sa nespravodlivosti na súde, pri meraní, pri váhe a pri dutých 
mierach! Majte správne váhy, správne závažia, správnu efu a správny hin!“ 
A na inom mieste1209: „Dvojaké závažie sa príkri Pánovi a nie je dobrá váha 
falošná“. Evidentnou je aj krádež robotníkov a remeselníkov, ktorí sa 
domáhajú celej mzdy od tých, ktorým nevykonali spravodlivú a povinnú 
prácu. Taktiež spomedzi zlodejov nie sú vyňatí neverní služobníci pánov 
a strážcovia vecí. Áno, títo sú ešte trestuhodnejší ako ostatní zlodeji,  
pred ktorými sa zamyká, pretože pred kradnúcim služobníkom nie je možné 
v dome nič ukryť a uzamknúť. 

                                                           
1206 Hab. 2. 6. 
1207 Deut. 25. 13. 
1208 Levit. 19. 35. 
1209 Prísl. 20. 23, 
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 Okrem toho krádež zrejme páchajú aj tí, ktorí vymyslenými a úkladnými 
rečami alebo klamnou lživosťou mámia od iných peniaze a ich hriech je väčší, 
pretože krádež završujú lžou. Medzi zlodejov je treba počítať aj tých, ktorí sú 
platení za istú súkromnú alebo verejnú službu, avšak svoje povinnosti si buď 
vôbec alebo iba málo plnia, ale mzdu a plat si napriek tomu užívajú. Ako už 
bolo uvedené, bolo by zdĺhavé a ťažké vymenovať ostatné druhy krádeží 
vymyslených z lakomosti, ktorá pozná všetky cesty peňazí.  

 

* OTÁZKA X. 

Aké sú druhy lúpeží a koho nazývame lupičom? * 

 Teraz je potrebné hovoriť o lúpežiach, ktoré sú druhým prameňom 
týchto neprávostí. Najskôr však nech duchovný pastier napomenie 
kresťanský ľud, aby mal na pamäti výrok Apoštola1210: „Tí, čo chcú zbohatnúť, 
upadajú do pokušenia a do sídla diablovho“. A nech nikdy nespúšťajú z mysle 
toto prikázanie1211: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“. 
A nech si ustavične pripomínajú1212: „Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému“. 

Lúpež má teda širší rozsah, lebo aj tí, ktorí neplatia robotníkom povinnú 
mzdu, sú lupiči. Svätý Jakub ich vyzýva k pokániu slovami1213: „Vy, boháči, 
plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prídu na vás“. A ako dôvod na pokánie 
dodáva: „Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí.  
A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov“. Tento druh lúpeže sa zavrhuje 
v 3. a 5. knihe Mojžišovej1214, u proroka Malachiáša1215 aj v knihe 
Tobiášovej1216. V tomto hriechu lúpeže sa nachádzajú aj tí, ktorí predstaveným 
Cirkvi a svetským vrchnostiam neodvádzajú, spreneverujú alebo si 
privlastňujú to, čo sú povinní odvádzať z ciel, daní, desiatkov a iných druhov 
poplatkov. 

 

* OTÁZKA XI. 

Páchať úžeru je lúpež a je to ťažký hriech. *  

 Sem patria aj úžerníci, najkrutejší a neúprosní vydierači, ktorí úžerou 
utláčajú a uvrhujú ľudí do biedy. Úžerou je všetko, čo je prijímané okrem 

                                                           
1210 1. Tim. 6. 9. V novom preklade Písma sv. je: „upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných  
a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia“. 
1211 Mt. 7. 12. 
1212 Tob. 4. 15. 
1213 Jak. 5. 1, 4. V novom preklade Písma sv. je: „kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás“.  
1214 Lev. 19. 13, Deut. 24. 14.   
1215 Mal. 3. 5.  
1216 Tob. 4. 15. 
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kapitálu a istiny, či už sú to peniaze alebo čokoľvek iné, čo sa dá kúpiť alebo 
oceniť peniazmi. Lebo u Ezechiela je napísané1217: „Úžeru a nadplatky nebude 
brať“. A u svätého Lukáša Pán hovorí1218: „Požičiavajte a nič za to nečakajte!“ 
Toto bolo vždy považované za veľký a ohavný zločin aj medzi pohanmi. Z toho 
pochádza to, čo sa hovorí1219: „Čo je úžera?" odpovedalo sa: „Čo je to vražda?“ 
Lebo ten, kto pácha úžeru, predáva dvakrát to isté, predáva niečo, čo nie je.  
 

* OTÁZKA XII. 

Lúpež páchajú predajní sudcovia a tí, ktorí podvádzajú veriteľov. * 

 Lúpeže sa dopúšťajú aj podplatení sudcovia, ktorí vynášajú predajné 
rozsudky, sú podplatení peniazmi alebo darmi a rozhodujú proti 
spravodlivým nárokom chudobných a núdznych. Z toho istého zločinu lúpeže 
budú súdení aj tí, ktorí svojich veriteľov podvádzajú, ktorí popierajú svoje 
spravodlivé dlhy ako aj tí, ktorí nakupujú tovar pre seba alebo na účet inej 
osoby s prísľubom, že zaň zaplatia v určitom čase, no svoje slovo nedodržia. 
Ich vina je o to väčšia, pretože v dôsledku ich podvodov sa na veľkú škodu 
verejnosti zvyšujú ceny. Zdá sa, že na tieto osoby sa vzťahujú Dávidove 
slová1220: „Hriešnik si požičiava, a nevracia“. 
 

* OTÁZKA XIII. 

Medzi lupičov sú zaradení aj boháči, ktorí prijímaním do zálohy utláčajú 
núdznych. * 

 Čo však povieme o tých boháčoch, ktorí nemilosrdne a proti Božiemu 
zákazu vymáhajú od ľudí to, čo títo nemôžu zaplatiť, hoci si to požičali a berú 
im to, čo je pre zachovanie tela nevyhnutne potrebné? Pán Boh hovorí1221: „Ak 
vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka! Veď je 
to jeho jediný odev, jeho jediná prikrývka na jeho telo. V čom by spal? Ak bude 
ku mne volať, vypočujem ho, lebo som milosrdný“. Takú tvrdosť pri vymáhaní 
dlhu právom nazývame dravosťou a teda lúpežou. 
 

* OTÁZKA XIV. 

Lupičom je aj ten, kto v čase núdze zdražuje obilie. *  

 Medzi tými, ktorých svätí Otcovia nazývajú lupičmi, sú aj tí, ktorí v čase 
nedostatku zdražujú obilie, a tak sa stáva, že ich vinou sa zvyšuje cena obilia 
                                                           
1217 Ezech. 18. 17. 
1218 Lk. 6. 35. 
1219 Ambr. de Tob. cap. 14. 
1220 Žalm 36. 21. 
1221 Exod. 22. 26. 
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na trhu, čím sa stáva pre ľudí nedostupnejšie, a to platí aj o všetkých iných 
veciach potrebných k životu. Na týchto sa vzťahuje Šalamúnova kliatba1222: 
„Toho, kto schováva zbožie, budú ľudia preklínať“. Takých nech duchovný 
pastier najskôr napomenie pre ich bezbožnosť a potom nech ich prísnejšie 
pokarhá a obšírne im vysvetlí tresty pripravené za tieto hriechy.  

Toľko o tom, čo sa zakazuje. Teraz prichádzame k tomu, čo sa ukladá a tu 
má prvé miesto zadosťučinenie alebo náhrada, lebo1223 „hriech sa neodpustí, 
ak sa odcudzená vec nenahradí“. 

 

* OTÁZKA XV. 

O kom sa musí usudzovať, že je zaviazaný k náhrade? *  

No nielen ten, kto krádež spáchal, je povinný nahradiť spáchal škodu 
tomu, koho okradol. Týmto príkazom náhrady sú viazaní aj všetci tí, ktorí mali 
na krádeži účasť. Je potrebné vysvetliť, kto sú tí, ktorí sa nemôžu tejto 
povinnosti zadosťučinenia alebo náhrady vyhnúť. Existuje viacero skupín 
takýchto ľudí: najskôr sú to tí, ktorí kradnúť prikazujú. Títo sú nielen sami 
účastníkmi a pôvodcami krádeže, ale medzi zlodejmi sú najhanebnejší. Druhá 
skupina sa svojou vôľou vyrovná prvej: sú to tí, ktorí síce krádež neprikazujú, 
ale sú pri nej účastní radou alebo ju podporujú, a tak stoja na tom istom stupni 
zlodejov ako prví, aj keď z pohľadu závažnosti menej. Treťou skupinou sú tí, 
ktorí so zlodejmi súhlasia. Štvrtou skupinou sú tí, ktorí ako účastníci krádeže 
majú z nej zisk; ak sa môže nazvať ziskom to, čo ich, pokiaľ nezmúdrejú, 
uvrhne do večného utrpenia. O týchto hovorí David1224: „Keď vidíš zlodeja, 
pridávaš sa k nemu“. Piatou skupinou zlodejov sú tí, ktorí hoci mohli krádeži 
zabrániť, nielen že jej neprekážajú a nebránia jej, ale dávajú k nej aj svoj 
súhlas a povoľujú ju. Šiestou skupinou sú tí, ktorí istotne vedia, že sa krádež  
stala, avšak ju neoznámia, ale konajú akoby o nej nevedeli. Posledná skupina 
zahrňuje všetkých pomocníkov, strážcov, ochrancov krádeží a tých, ktorí im 
poskytujú útočisko i obydlie. Títo všetci sú povinní učiniť náhradu tým, 
ktorým bolo niečo odcudzené a k tejto nevyhnutnej povinnosti majú byť 
dôsledne povzbudzovaní. Úplne bez viny nie sú ani tí, ktorí krádež schvaľujú 
a vychvaľujú. Rovnako nie sú bez viny ani deti a manželky, ktoré tajne 
odnímajú peniaze svojim rodičom a manželom. 

 
 

                                                           
1222 Prísl. 11. 26. 
1223 August. ep. 153. e, 6, 
1224 Žalm 49. (50.), 18. 
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* OTÁZKA XVI. 

Čo si je treba myslieť o almužnách, ktoré sa nepriamo v tomto prikázaní 
predpisujú? * 

V tomto prikázaní je obsiahnuté aj nariadenie, aby sme mali súcit  
s chudobnými a núdznymi a pomáhali im v ťažkostiach našimi statkami 
a službami. Keďže o tejto téme sa musí veľmi často a obšírne hovoriť, 
duchovní pastieri nájdu všetko potrebné v spisoch sv. Cypriána, sv. Jána 
Zlatoústeho, sv. Gregora Naziánskeho a v spisoch iných svätých mužov, ktorí 
prekrásne písali o almužne. Veriaci majú byť roznietení, horliví a ochotní 
prispievať tým, ktorí sú vo svojom živote odkázaní na milosrdenstvo iných. 
Pri tom je nutné ich poučiť, ako veľmi je potrebné dávať almužny, aby sme tak 
majetkom ako aj svojou prácou boli dobrotiví k núdznym, lebo máme 
pravdivý dôkaz o tom, že v deň posledného súdu Boh odsúdi a uvrhne  
do večného ohňa tých, ktorí povinnosť almužny zanedbali; avšak tých, ktorí 
prejavili milosrdenstvo voči chudobným, bude chváliť a uvedie ich  
do nebeskej vlasti. Tieto dva výroky vyslovili ústa Krista Pána1225: „Poďte, 
požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené“  
a „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa“.   

 

* OTÁZKA XVII. 

Akými dôvodmi majú byť povzbudzovaní veriaci k almužne? *  

 Okrem toho by kňazi mali citovať aj ďalšie texty, ktoré sú pre takéto 
povzbudenie1226 vhodné: „Dávajte a bude vám dané“. Nech uvedú aj ten Boží 
prísľub, od ktorého si nič hojnejšie a nič väčšie nie je možné predstaviť1227: 
„Niet nikoho, kto by opustil dom alebo bratov ... aby nedostal stonásobne viac; 
teraz, v tomto čase a v budúcom veku večný život“. Nech doplnia aj to, čo 
povedal Kristus Pán1228: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás 
prijali do večných príbytkov, keď sa pominiete“. 

 Nech sú časti tejto dôležitej povinnosti tak vysvetľované, aby tí, ktorí 
nemôžu dávať núdznym to, čo by im pomohlo v živote, aby im aspoň podľa 
príkazu Krista Pána1229 požičiavali: „Požičiavajte a nič za to nečakajte“. Takéto 

                                                           
1225 Mt. 25. 34, 41. 
1226 Lk. 6. 38. V novom preklade Písma sv. je: „Dávajte a dajú vám“.  
1227 Mk. 10. 29.  
1228 Lk. 16. 9. V novom preklade Písma sv. je: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, 
prijali do večných príbytkov“.  
1229 Lk. 6. 35. 
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konanie ocenil aj svätý Dávid, keď povedal1230: „Príjemný je (Bohu) človek, 
ktorý sa zľutováva a požičiava“. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Pre dávanie almužny a pre vyvarovanie sa zaháľaniu, je treba pracovať. * 

Ak niet inej možnosti k dobročinnosti voči tým, ktorí vo svojom bytí 
závisia na milosrdenstve iných, tak činom kresťanskej nábožnosti je aj to, keď 
prácou vlastných rúk zaobstaráme to, čím by sa mohlo pomôcť chudobným, 
a to je aj prostriedok, ako sa vyhnúť záhaľke. K tomu všetkých povzbudzuje 
svojím vlastným príkladom apoštol Pavol, keď v liste Solúnčanom píše1231: 
„Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať“; a k tým istým píše1232: 
„Usilujete sa byť pokojní a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám 
prikázali“; a Efezanom píše1233: „Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech 
pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu“.  

 

* OTÁZKA XIX. 

Máme žiť striedmo. * 

Máme sa tiež starať o skromnosť a striedmo čerpať z láskavosti druhých, 
aby sme im nemuseli byť bremenom a na obtiaž. Takouto striedmosťou sa 
zjavne skvejú všetci apoštoli, ale najviac vyniká sv. Pavol, ktorý v liste 
Solúnčanom píše1234: „Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu.  
Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme 
vám hlásali Božie evanjelium“.  A na inom mieste ten istý Apoštol hovorí1235: 
„Vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli 
na ťarchu“. 

 

* OTÁZKA XX. 

Akým spôsobom by sa mala v kresťanskom ľude vzbudiť ošklivosť  
ku krádeži a záľuba k dobročinnosti? * 

 I. Ale aby sa veriaci ľud od všetkých týchto spôsobov bezbožných 
neprávostí odvrátil, bude vhodné vybrať z prorokov a ostatných svätých kníh 
citáty o zákaze krádeže i lúpeže a poukázať tak na strašné hrozby ustanovené 

                                                           
1230 Žalm. 111. (112.) 5. 
1231 2. Sol. 3. 7. 
1232 1. Sol. 4. 11. 
1233 Efez. 4. 28. 
1234 1. Sol. 2. 9. 
1235 2. Sol. 3. 8. 
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Bohom pre tých, ktorí sa takých neprávostí dopúšťajú. Prorok Amos volá 
takto1236: „Čujte toto, vy, čo šliapete po chudákoch a nivočíte bedárov krajiny. 
Hovoríte: »Kedy prejde nový mesiac, aby sme mohli predávať obilie; a sobota, 
aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili mieru, zväčšili cenu a klamali  
na falošnej váhe«?“ 

II. Mnoho podobných výrokov sa nachádza aj u Jeremiáša, v Prísloviach 
a v knihe Sirachovej. V skutočnosti nemožno pochybovať o tom, že tieto 
zločiny sú zárodkami trápení, ktorými je dnešná doba zaťažená. Ale aby si 
kresťania zvykli preukazovať núdznym a chudobným skutky štedrosti 
a dobročinnosti, čo vlastne prináleží k druhej časti tohto prikázania, nech 
duchovní pastieri hovoria o preveľkých odmenách, ktorými Boh v tomto 
i budúcom živote sľúbil obdariť štedrých a dobro činiacich ľudí. 

 

* OTÁZKA XXI. 

Čo platí o tých, ktorí sa márnymi výhovorkami snažia ospravedlňovať 
odcudzovanie a svätokrádeže? * 

 Pretože existujú ľudia, ktorí sa snažia svoje krádeže ospravedlniť, je 
treba ich napomenúť, že Boh neprijme žiadne ich ospravedlnenie a že  
výhovorkami sa ich hriech nielen nezmenšuje, ale sa do veľkej miery zväčšuje. 
Aká neznesiteľná je márnosť ľudí z vyššej triedy, ktorí sa domnievajú, že svoju 
vinu zmenšia, keď iných uistia, že  statky prináležiace iným berú nie  
zo žiadostivosti po peniazoch alebo z lakomosti, ale iba z túžby zachovať 
vznešenosť svojej rodiny a svojich predkov, ktorých povesť a dôstojnosť by 
ich chudobou bola znevážená. Týmto je potrebné ich zhubný blud vyvrátiť 
a súčasne im ukázať, že na udržanie a zvelebenie statkov, bohatstva i slávy 
predkov existuje iba jeden prostriedok: keď budú nasledovať Božiu vôľu  
a  budú zachovávať jeho prikázania. Lebo keď sa Božie zákony zanedbávajú, 
tak aj najlepšie vybudované statky sa rozpadávajú, králi bývajú zvrhnutí 
z kráľovských trónov, strácajú svoju dôstojnosť a na ich miesto bývajú Božím 
riadením často postavení ľudia z najnižšej vrstvy,  ktorí boli u nich v najväčšej 
nenávisti. Je neuveriteľné ako veľmi sa Boh na takýchto ľudí hnevá. Svedectvo 
o tom podáva Izaiáš, u ktorého čítame tieto Božie slová1237: „Tvoje kniežatá - 
hľa, vzbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má rád dary, ženie sa za odmenami. 
Preto hovorí Pán, Jahve zástupov, Mocný Izraela: Beda, ukojím sa nad svojimi 
protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch. Obrátim na teba svoju 
ruku, vylúčim sťa lúhom tvoju trosku“.  

                                                           
1236 Amos 8. 4. 
1237 Iza. 1. 23-25. 
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* OTÁZKA XXII. 

Ako odpovedať tým, ktorí sú údajne z pohodlnosti popudzovaní k tomu, aby 
brali cudzie veci. * 

Sú ľudia, ktorí nepredstierajú vyššie uvedený dôvod vznešenosti a slávy, 
ale svoje konanie obhajujú jednoduchou príležitosťou zabezpečiť si lepšie 
bývanie a obživu. Týchto treba odmietnuť a poučiť ich o tom, aké bezbožné je 
ich konanie a rozprávanie, keď dávajú prednosť pohodlnosti pred vôľou 
a cťou Božou, ktorého prestúpením jeho prikázaní nevýslovne urážajú. 
Ostatne, aká výhoda plynie z krádeže, ktorá je zdrojom najväčšej biedy? Sirach 
hovorí1238: „Zlodejovi hrozí zahanbenie a trest“. A zlodej tiež uráža Božie 
meno, stavia sa proti svätej Božej vôli a pohŕda Božími príkazmi a z toho 
pochádza  všetka nečestnosť a všetka bezbožnosť. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

Bohatstvo iných a sila zvyku ako dôvody krádeže. * 

Ale niekedy počujeme zlodeja tvrdiť, že nie je vinný hriechom, pretože 
kradne bohatým a zámožným, ktorí podľa jeho mienky nie sú poškodení a ani 
nepociťujú žiadnu stratu. Takéto ospravedlnenie je tak úbohé, ako je 
zavrhnutiahodné. 

Ďalší si myslia, že by mali byť ospravedlnení, pretože si tak zvykli 
kradnúť, že sa nemôžu ľahko zdržať od takýchto túžob a praktík. Títo nech 
počúvajú napomenutie apoštola1239: „Kto kradol, nech už nekradne“; a nech si 
pamätajú, že jedného dňa, či sa im to páči alebo nie, si budú musieť zvyknúť 
na večné utrpenie. 

 

* OTÁZKA XXIV. 

Vhodná príležitosť a pomsta ako dôvody krádeže. * 

Niektorí sa ospravedlňujú tvrdením, že sa im naskytla príležitosť. Je 
dobre známe príslovie: „Príležitosť robí zlodeja“. Týchto ľudí je potrebné 
zbaviť ich zlých pohnútok tak, že sa im pripomenie, že je našou povinnosťou 
odolávať každému zlému sklonu. Ak budeme poslúchať každý zlý podnet, kde 
potom budú hranice zločinu a neporiadku? Uvedená výhovorka svedčí 
o najúbohejšom charaktere, alebo je skôr prejavom úplného nedostatku 
zdržanlivosti a spravodlivosti. Hovoriť, že nespáchaš hriech, pretože nemáš 

                                                           
1238 Sir. 5. 17. 
1239 Efez. 4. 28. 
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žiadnu príležitosť zhrešiť, je takmer potvrdením toho, že si vždy pripravený 
hrešiť, keď sa ti naskytne príležitosť. 

 Ďalší hovoria, že kradnú, aby uspokojili túžbu po pomste, pretože sami 
utrpeli rovnaké zranenie od iných. Týmto páchateľom by sa malo 
predovšetkým povedať, že nikto nemá dovolené odplatiť zranenie zranením; 
ďalej že nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci; a nakoniec, že ešte menej 
môže byť zákonné ukladať tresty iným za to, čo spôsobili. 
 

* OTÁZKA XXV. 

Čo je treba povedať tým, ktorí kradnú, aby sa zbavili dlhov? *  

Nakoniec, mnohí sa domnievajú, že krádež je dostatočne ospravedlnená 
a zahladená v prípade, keď je niekto tlačený dlhmi a nemôže sa ich inak zbaviť, 
iba ich splatiť krádežou. Takýmto osobám by sa malo vysvetliť, že žiaden dlh 
nie je ťažší a žiadnym dlhom nie je viac utláčané ľudské pokolenie, ako je dlh, 
o ktorom sa každý deň zmieňujeme v modlitbe Pána, hovoriac1240: „Odpusť 
nám naše viny“. Preto je obzvlášť nerozumný človek, ktorý chce byť viac dlžný 
Bohu, teda viac hrešiť novým hriechom, aby zaplatil to, čo je dlžen človeku. Je 
oveľa lepšie byť uvrhnutý do žalára, ako byť zavrhnutý do večného utrpenia 
v pekle a omnoho hroznejšie je byť zatratený súdom Božím ako ľudským. 
Dlžníci sa  preto majú radšej v pokornej prosbe utiekať k pomoci Božej 
a k jeho milosrdenstvu, od ktorého môžu získať všetko, čo potrebujú. 

Existujú ešte iné spôsoby výhovoriek, ktorým múdri a starostliví farári 
dokážu odolať tak, aby ľud nasledoval dobré skutky. 

 

  

                                                           
1240 Mt. 6. 12. 
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„Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.“ 

 
* OTÁZKA I. 

Aký prospech ukýva v sebe toto prikázanie? *  

 To, ako veľmi je prospešné, ale aj potrebné, neustále toto prikázanie 
vysvetľovať a pripomínať jeho zachovávanie, nás učí dôležitosť slov svätého 
Jakuba1241: „Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž“ a tiež: „Jazyk je síce 
malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu 
zapáli“ a tiež to, čo nasleduje ďalej. Týmto sme poučení o dvoch veciach: 
najskôr o tom, že hriech páchaný jazykom je veľmi rozšírený, čo potvrdzuje 
výrok Proroka1242: „Všetci ľudia klamú“, takže sa zdá, že tento hriech sa 
vzťahuje takmer na všetkých ľudí. A po druhé, že z neho pochádzajú 
nespočetné zloby, lebo vinou falošne hovoriaceho človeka dochádza často 
k strate majetku, povesti, života a k ohrozeniu spásy duše, a to buď toho, 
komu bolo ublížené, keď nevie trpezlivo znášať urážky, ale zatemnenou 
mysľou ich chce pomstiť; alebo toho kto ublížil a keď ho drží akýsi falošný 
stud a klamná domnienka o cti, tak sa nedá pohnúť k tomu, aby učinil zadosť 
tomu, koho urazil. Preto je na tomto mieste potrebné veriacich povzbudiť, aby 
čo možno najviac vzdávali Bohu vďaku za toto spasiteľné prikázanie 
nehovoriť nič krivého, pretože sa tým zakazuje nielen činiť krivdu druhým, 
ale jeho zachovávaním sme chránení pred tým, aby nám iní krivdili. 

 

* OTÁZKA II. 

Aký obsah sa ukrýva v tomto prikázaní? * 

 Pri tomto prikázaní budeme pokračovať takým istým spôsobom ako  
pri iných, totiž aby sme v ňom našli dvojaký príkaz, jeden zabraňujúci tomu, 
aby sme vydávali krivé svedectvo a druhý prikazujúci, aby sme odložiac 
pretvárku a faloš, upravili svoje reči a skutky podľa jasnej pravdy. Túto 
povinnosť pripomína Apoštol Efezanom týmito slovami1243: „Ale aby sme 
konali pravdu v láske a rástli v každom ohľade v ňom, ktorý je hlavou, Kristus“. 

 

                                                           
1241 Jak. 3. 2. 5. 
1242 Žalm. 115. (116.) 11. 
1243 Efez. 4. 15. 
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* OTÁZKA III. 

Čo sa v tomto prikázaní najviac zakazuje? * 

 Zmysel prvej časti tohto prikázania je ten, že hoci pod výrazom „krivého 
svedectva“ sa rozumie všetko, čo sa pozitívne alebo falošne s istotou tvrdí 
o druhom, či už je to pred súdom alebo mimo neho, predsa však sa hlavne 
zakazuje také svedectvo, ktoré sa dáva pred súdom a pod prísahou. Lebo 
najväčšiu váhu a dôveryhodnosť má prísaha pred Bohom vtedy, keď sa 
svedok dovoláva Božieho mena. Takéto svedectvo je veľmi nebezpečné, preto 
je osobitne zakázané, keďže  ani samotný sudca nemôže odmietnuť svedectvo 
prisahajúcich svedkov, pokiaľ nie sú  zo zákona vylúčení alebo pokiaľ nie je 
známa ich nečestnosť a zlomyseľnosť. Platí to najmä preto, lebo máme Boží 
príkaz1244, „aby každá výpoveď bola potvrdená ústami dvoch alebo troch 
svedkov“. Aby veriaci toto prikázanie správne pochopili, nech sa im vysvetlí, 
čo znamená slovo „blížny“, voči ktorému sa nemá krivo svedčiť. 

 

* OTÁZKA IV. 

Kto sa tu označuje výrazom „blížny“? * 

 Ako vysvitá z učenia Krista Pána1245, blížnym je každý, kto potrebuje 
našu pomoc, či už je príbuzný alebo cudzí, či domáci alebo cudzinec, či priateľ 
alebo nepriateľ. Bolo by bezbožnosťou, keby sa smelo povedať nejaké falošné 
svedectvo proti nepriateľom, ktorých máme na príkaz nášho Pána a Boha 
milovať. A keďže istým spôsobom je každý aj sám sebe blížnym, tak nie je 
nikomu dovolené proti sebe samému falošne svedčiť a kto by tak učinil, tak si 
sám sebe vtlačí znak potupy a ošklivosti, previní sa nielen proti sebe ale aj 
proti Cirkvi, ktorej je údom; rovnako ako ten, kto spácha samovraždu a škodí 
spoločnosti. Svätý Augustín píše takto1246: „Pre tých, ktorí rozumejú (príkazu) 
správne, sa môže zdať zákonné vydávať falošné svedectvo proti sebe samému, 
pretože v prikázaní sú uvedené slová „proti blížnemu svojmu“. Ale nikto, kto 
by proti sebe falošne svedčil, nech si nemyslí, že toto prikázanie neporušil, 
pretože mierou lásky k blížnemu, je láska ktorú máme k sebe“.  

 
 
 
 

                                                           
1244 Mt. 18. 16. 
1245 Lk. 10. 30. 
1246 De civ. Dei. 1. 20. 
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* OTÁZKA V. 

Krivo svedčiť alebo klamať sa nesmie ani v prospech blížneho. * 

 Ale keďže je nám zakázané krivým svedectvom škodiť blížnemu, preto 
sa nikto nemôže domnievať, že opak toho je dovolený: môcť krivo prisahať  
s cieľom získať výhodu alebo prospech pre toho, kto nám je rodom alebo 
vierou príbuzný. Lebo lož alebo klam nie je možné použiť v prospech nikoho, 
tým menej krivú prísahu. Preto svätý Augustín vo svojom spise o lži proti 
Crescentiovcom vyvodzuje zo slov Apoštola, že v krivom svedectve lož zostáva 
lžou, aj keby bola vyrieknutá k nepravdivej chvále niekoho. Vysvetľujúc 
totiž1247 toto miesto Písma svätého1248: „Zistili by sme, že sme falošnými 
Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého 
nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú“, dodáva toto: „Apoštol nazýva 
falošným svedectvom, keby niekto o Kristovi klamal, hoci by sa zdalo, že to 
slúži k jeho chvále“. 

 

* OTÁZKA VI. 

Koľko zla pochádza z krivého svedectva vyrieknutého ku prospechu druhého? 
* 

 Obyčajne sa však stáva, že ten kto niekomu nadržuje, druhému škodí. 
Zaiste sa tým dáva príčina k zmäteniu sudcu, ktorý zvedený falošnými 
svedkami, vynáša rozsudok proti pravde a býva nútený súdiť podľa krivdy. 
Niekedy sa tiež stáva, že ten ktorý na základe niečieho  krivého svedectva 
vyhral na súde a odišiel bez trestu a má radosť z nespravodlivého víťazstva, 
zvyká si tým na podplácanie a vyhľadávanie falošných svedkov, s pomocou 
ktorých dúfa, že dosiahne všetko, čo len bude chcieť. Toto má však veľmi 
vážne následky aj pre samotného svedka, ktorý sa stal známy ako falošný 
a krivoprísažný svedok toho, komu svojou prísahou pomohol. Ale aj on sám 
tým, že sa mu táto neprávosť podarila, nadobudol tak väčšiu zručnosť 
i náchylnosť k tejto bezbožnosti.  

 

* OTÁZKA VII. 

V tomto prikázaní sa zakazuje hrešiť a aj akokoľvek klamať všetkým, ktorí 
bývajú na súdoch prítomní.* 

 Tak ako sa zakazuje na strane svedkov klamať a krivo prisahať, tak sa  to 
zakazuje aj na strane žalujúcich a obžalovaných, zástupcov aj sudcov, 
                                                           
1247 cap. 12. 
1248 1. Kor. 15. 15. 
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obhajcov, právnikov a všetkých, ktorí sa na súde zúčastňujú. Konečne Boh 
zakazuje každé svedectvo, ktoré by mohlo druhému spôsobiť ťažkosti alebo 
nespravodlivosť nielen na súde ale aj mimo neho. A aby nikto nemal 
pochybnosti o tom, že Boh týmto prikázaním zakazuje a zavrhuje akúkoľvek 
lož, tak v 3. knihe Mojžišovej, kde sa opakovane hovorí o prikázaniach, sa 
uvádza1249: „Nekradnite, neluhajte a neklamte jeden druhého“, čo veľmi jasne 
dosvedčuje aj Dávid, keď hovorí1250: „A vyhubíš všetkých, ktorí hovoria lož“. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Toto prikázanie sa vzťahuje aj na hriech ohovárania. *  

 Týmto prikázaním sa zakazuje nielen krivé svedectvo, ale aj ohavná 
náklonnosť a zvyk ohovárať iných, z čoho pochádza tak veľa hriechov a také 
škody, že sa tomu nedá ani uveriť. Túto nespravodlivosť zle a hanlivo 
v tajnosti hovoriť o blížnom, karhá Písmo sväté na mnohých miestach. Dávid 
hovorí1251: „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím“ a svätý 
Jakub1252 dodáva: „Bratia, neosočujte jeden druhého“. Písmo sväté uvádza 
nielen prikázania ale aj príklady, ktoré odhaľujú veľkosť tejto neprávosti. 
Aman1253 vymysleným obviňovaním tak rozpálil Assuera proti Židom, že ten 
rozkázal povraždiť všetkých príslušníkov tohto národa. Posvätná história 
obsahuje mnoho ďalších takýchto príkladov, ktoré by si mali kňazi pamätať, 
aby odradili ľudí od tejto bezbožnosti. 

 

* OTÁZKA IX. 

Kto patrí medzi ohováračov ? * 

 Aby bolo možné úplne poznať veľkosť hriechu, keď niekto ohovára 
druhého, je potrebné vedieť, že cti človeka sa ubližuje nielen skutočným 
ohováraním, ale aj zveličovaním jeho zlých skutkov. Keby niekto spáchal niečo 
v tajnosti a bolo by to verejne odhalené, tak jeho povesti by ublížilo, keby 
niekto túto vec kade tade roznášal a hovoril to tým, ktorým to nie je potrebné. 
Takýto človek sa právom nazýva utŕhačom a hanobiteľom.  

Ale spomedzi všetkých spôsobov ohovárania nie je nič hriešnejšie, ako 
ohováranie katolíckej náuky a jej ohlasovateľov. Rovnakú vinu na seba 
uvaľujú aj tí, ktorí vychvaľujú učiteľov mylných a heretických náuk.  

                                                           
1249 Lev. 19. 11. 
1250 Žalm. 5. 7. V novom preklade Písma sv. je: „ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá“. 
1251 Žalm. 100. (101.) 6. 
1252 Jak. 4. 11. 
1253 Ester. 13. 
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* OTÁZKA X. 

Tí, ktorí počúvajú ohováračov, alebo vnášajú medzi priateľov rozpory, sú 
utŕhači na cti. * 

 Z pomedzi skupiny ohováračov a na cti utŕhačov nie sú vyňatí ani tí, ktorí 
počúvajú ohováračov a týchto nekarhajú, ale im radi prisviedčajú. Svätý 
Hieroným1254 aj sv. Bernard1255 píšu, že nie je možné povedať, čo je  
trestuhodnejšie: či ohováranie alebo počúvanie ohovárača, lebo ohovárači by 
neboli, keby nemali počúvajúcich. 

Do tejto skupiny patria aj ľudia, ktorí svojimi úskokmi rozdeľujú ľudí 
a popudzujú ich proti sebe, alebo majú mimoriadne potešenie z rozsievania 
rozkolov. Vymyslenými rečami trhajú aj tie najúprimnejšie zväzky 
a spoločenstvá,  z najlepších priateľov robia úhlavných nepriateľov, ba 
niekedy ich doháňajú až ku zbrani. Túto ohavnosť zavrhuje Pán takto1256: 
„Nebuď utŕhačom, ani klebetníkom v ľude“. Takými boli mnohí Saulovi 
zradcovia, ktorí chceli odvrátiť jeho náklonnosť od Dávida a snažili sa popudiť 
kráľa proti nemu. 

 

* OTÁZKA XI. 

V tomto prikázaní sa zakazuje aj pochlebovanie. * 

I. V tejto veci sa prehrešujú aj ľudia lichotiaci i pochlebujúci, ktorí 
úlisným spôsobom neúprimnými chválami si chcú získať priazeň a srdce tých, 
u ktorých hľadajú láskavosť, peniaze a česť a ako to čítame u Proroka1257, 
nazývajú „zlé dobrým a dobré zlým“. K tomu, aby sme takýchto ľudí zo svojej 
spoločnosti vylúčili, nás napomína Dávid týmito slovami1258: „Nech ma 
spravodlivý tresce milosrdne, nech ma karhá, no olej hriešnika nech nesteká 
po mojej hlave“. Hoci takíto ľudia blížnemu nezlorečia, predsa mu však veľmi 
škodia, keď chváliac jeho hriechy zapríčiňujú, že dotyčný zotrváva vo svojich 
neprávostiach po celý svoj život. 

II. Najhorším druhom takéhoto pochlebovania je to, ktoré sa využíva  
na utláčanie a záhubu blížneho. Takto sa Saul snažil vystaviť Dávida meču  
a zúrivosti Filištíncov, keď mu lichotil týmito slovami1259: „Pozri, svoju 
najstaršiu dcéru Merobu ti dám za manželku. Len mi buď hrdinom a bojuj 

                                                           
1254 ep. 52.  
1255 de consid. 2. 13. 
1256 Levit. 19. 16. 
1257 Iza. 5. 20. 
1258 Žalm. 140. (141.) 5. 
1259 1. Sam. 18. 17. 
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Pánove boje!“ Rovnako tak Židia zákerne oslovili Pána Ježiša1260: „Učiteľ, 
vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste“. 

 

* OTÁZKA XII. 

Aké zhubné je pochlebovanie smrteľne chorému priateľovi? * 

 Ďaleko zhubnejšie bývajú lichotivé reči priateľov, známych 
a príbuzných, keď utešujú človeka, ktorý je skľúčený smrteľnou chorobou 
a nachádza sa v poslednej fáze života, pričom ho uisťujú, že sa mu nič nestane.  
Hovoria to preto, aby bol pokojný a šťastný, a tým mu bránia vo vyznaní 
hriechov, aby ho to veľmi nezarmútilo. Takýmto spôsobom odvracajú jeho 
myseľ od uvažovania o poslednom nebezpečenstve, v ktorom sa chorý 
nachádza. Vyvarovať sa síce musíme každého druhy lži, ale najviac takej, 
z ktorej niekomu môže vzniknúť veľká škoda. Plná bezbožnosti je obzvlášť lož 
proti náboženstvu alebo o náboženstve. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Proti tomuto prikázaniu sa previňujú tiež autori hanlivých spisov aj tí, ktorí 
klamú zo žartu alebo z núdze a pokrytci. * 

I. Boh býva ťažko urážaný aj ohováraním a znevažovaním páchaným 
v hanlivých spisoch či podobnými skutkami. Okrem toho je úplne nehodné 
klamať zo žartu alebo z poslušnosti, hoci by z toho nikto nemal úžitok alebo 
škodu, ako to pripomína Apoštol1261: „Odložte lož a hovorte pravdu“. Lebo 
odtiaľto pochádza náchylnosť k častejšiemu a ťažšiemu klamaniu a cez 
žartovné lži si ľudia zvyknú klamať a majú povesť, že nie sú pravdovravní;  
a preto, aby ich reč nadobudla vierohodnosť, musia neustále prisahať.  

II. Nakoniec sa v tejto prvej časti prikázania zavrhuje tiež pokrytectvo 
alebo pretvárka. S hriechom je spojené nielen to, čo sa v pretvárke hovorí, ale 
aj to, čo sa takto koná, lebo slová, podobne ako skutky, sú istými znakmi 
a znamením toho, čo má každý človek na duši. Z tejto príčiny Pán často karhal 
farizejov a nazýval ich pokrytcami. 

Toľko o prvej časti prikázania, ktorá obsahuje to, čo sa zakazuje. Teraz 
vysvetlíme to, čo Boh prikazuje. 

 
 
 

                                                           
1260 Mt. 22.16. 
1261 Efez. 4. 25. 
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* OTÁZKA XIV. 

Čo sa v druhej časti tohto prikázania ukladá svetskému súdu a čo sa ukrýva 
v slovách prikázania? * 

 Moc a zmysel tohto prikázania sa vzťahuje k tomu, aby svetské súdy 
konali spravodlivo a v zmysle zákonov, aby sa nikto súdu nezmocňoval  
a neuzurpoval si tak súdnu právomoc. Lebo ako píše Apoštol1262, nesluší sa 
súdiť cudzieho služobníka, aby sa v danej veci nevyniesol úsudok  
bez dostatočnej znalosti sporu. To bol hriech kňazov a zákonníkov, ktorí 
vyniesli rozsudok nad sv. Štefanom. Takým bol aj hriech sudcov Filipanov1263: 
„Verejne a bez súdu nás zbili, hoci sme rímski občania a vrhli do väzenia  
a teraz nás potajomky vyháňajú?“ Toto prikázanie tiež vyžaduje, aby nevinní 
neboli odsúdení, vinníci neboli prepustení a aby (rozhodnutie súdu) nebolo 
ovplyvňované peniazmi alebo priazňou, nenávisťou alebo láskou. Mojžiš takto 
napomínal starších, ktorých ustanovil za sudcov svojho ľudu1264:  
„Vypočúvajte ich a súďte spravodlivo toho, kto má spor so súkmeňovcom 
alebo s cudzincom! Pri súde neberte ohľad na osobu. Malého vypočujte tak, 
ako veľkého. A nikoho sa nebojte, lebo súd je Boží“. 

 

* OTÁZKA XV. 

Vinníci, ktorých sa pýtajú riadni nadriadení, nesmú klamať. * 

 Boh chce, aby vinníci a zločinci povedali pravdu, keď sa ich  súdna moc 
pýta. Takéto priznanie je akýmsi svedectvom a ohlásením chvály a slávy Božej 
ako to naznačuje Jozue, keď povzbudzuje Achana, aby vyznal pravdu1265: „Syn 
môj, vzdaj česť a chválu Pánovi, Bohu Izraela“. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Čo je povinnosťou svedkov? * 

I. Ale keďže toto prikázanie sa dotýka hlavne svedkov, musí duchovný 
pastier usilovne hovoriť tiež o nich. Lebo podstatou prikázania je, že zakazuje 
nielen krivé svedectvo, ale aj prikazuje hovoriť pravdu. V ľudských 
záležitostiach je istotne mimoriadne potrebné podávať pravdivé svedectvo, 
pretože existuje množstvo vecí, o ktorých by sme nevedeli, keby sme sa o nich 
nedozvedeli tým, že uveríme svedkom. Preto nie je nič tak potrebné ako 

                                                           
1262 Rim. 14. 4. 
1263 Sk. ap. 16. 37. 
1264 Deutor. 1. 16. 
1265 Jozue. 7. 19. 
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pravdivé svedectvo vo veciach, s ktorými nie sme osobne oboznámení a ktoré 
musíme vedieť. O tomto hovorí svätý Augustín1266: „Ten kto pravdu zatajuje aj 
ten kto klame, obaja sú vinní; prvý tým, že nechce pomôcť a druhý tým, že chce 
škodiť“. 

II. Niekedy je však dovolené pravdu zamlčať, okrem súdu; lebo  
pred súdom, kde sa podľa zákona sudca pýta svedka, sa má pravda odhaliť 
v plnom rozsahu. Ale nech sa v tejto záležitosti svedkovia vyvarujú spoliehať 
sa príliš na svoju pamäť a nech nevyhlasujú za isté to, o čom nie sú 
presvedčení. Ešte je potrebné pohovoriť o advokátoch a právnych zástupcoch 
a potom o žalobcoch a prokurátoroch. 

 

* OTÁZKA XVII. 

Ako môžu splniť svoju povinnosť obhajcovia a právni zástupcovia? * 

 Títo by nemali odmietnuť prispieť svojimi službami a právnou pomocou, 
ak si to potreby ľudí vyžadujú. Mali by sa veľkodušne zaoberať chudobnými. 
Nemali by prijímať obhajovanie nespravodlivých, ani z nenávisti alebo  
z lakomosti predlžovať súdne procesy. Pokiaľ ide o odmeňovanie za ich služby 
a prácu, nech sa riadia zásadami spravodlivosti a rovnosti. Čo sa týka ich 
odmeny za prácu a pomoc, nech je vymeraná podľa práva a spravodlivosti.  

 

* OTÁZKA XVIII. 

Kedy si žalobcovia a prokurátori nekonajú dobre svoju povinnosť? * 

Žalobcovia a prokurátori musia byť upozornení na to, aby pod vplyvom 
lásky či vedení nenávisťou alebo iným neprimeraným motívom kohokoľvek 
nevystavili nebezpečenstvu nespravodlivého obvinenia. Tento príkaz je daný 
všetkým veriacim, aby na verejnosti a v rozhovoroch vždy hovorili pravdivo 
a úprimne a nehovorili nič, čo by mohlo spôsobiť inému ujmu na dôstojnosti, 
a to ani o tých, o ktorých vedia, že im ubližujú a ich prenasledujú. Lebo vždy 
musia mať na mysli, že sú s nimi spojení v takom zväzku ako údy jedného tela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1266 c. 80. C. XI. qu. 3. 
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* OTÁZKA XIX. 

Ako môžu byť kresťania privedení k poznaniu tej ohavnosti, ktorá sa ukýva  
v lži? * 

 Aby sa veriaci obzvlášť vyvarovali hriechu lži, nech im farár vysvetlí, aká 
ohavnosť sa v tomto hriechu ukrýva. Lebo v Písme svätom1267 sa diabol 
nazýva otcom lži. Pretože on „nezotrval v pravde, lebo je luhár a otec lži“. Aby 
sa tejto bezbožnosti zabránilo, nech farár zdôrazní zlé následky, ktoré zo lži 
vyplývajú. A keďže tieto sú nespočetné, tak nech aspoň naznačí pramene 
a zdroje trápení a škôd. V prvom rade by mal ukázať, ako veľmi človek 
klamstvom a lžou uráža Boha a aký veľký Boží hnev tým vyvoláva. To je možné 
dokázať zo slov Šalamúna1268: „Šesť vecí je, ktoré nenávidí Pán, a siedmu má  
v ošklivosti jeho duša. Pyšné oči, lživý jazyk, ruky vylievajúce krv nevinnú, 
srdce, ktoré vymýšľa zlé, nohy rýchlo bežiace k zlému, svedka falošného, ktorý 
vynáša lož a toho, kto rozsieva sváry medzi bratmi“. Kto teda môže vyslobodiť 
alebo zachrániť človeka pred najťažšími trestami, keď upadne do veľkej 
nenávisti Božej? 

 

* OTÁZKA XX. 

Aké škody pre ľudskú spoločnosť prinášajú lži? * 

 Ďalej, čo môže byť ohyzdnejšie a ohavnejšie, ako hovorí svätý Jakub1269, 
keď tými istými ústami, ktorými dobrorečíme Bohu a Otcovi, zlorečíme 
ľuďom, ktorí sú stvorení na obraz Boží?  To ako keby studňa vydávala 
z jedného prameňa sladkú aj horkú vodu. Lebo ten jazyk, ktorý predtým 
chválil Boha a vzdával mu česť, keď to bolo možné, klamaním činil potupu 
i hanbu Bohu. Z tohto dôvodu sú klamári vylúčení z účasti na večnej 
blaženosti. Lebo keď sa Dávid pýtal Boha1270: „Pane, kto bude bývať v tvojom 
stánku?“ Duch Svätý odpovedal: „Ten, kto z úprimného srdca hovorí pravdu, 
kto nepodvádza svojim jazykom“. 

Veľmi veľkou škodou pochádzajúcou zo lži je, že je to takmer 
nevyliečiteľná choroba ducha. Lebo keď hriech spáchaný krivým svedectvom 
alebo ohováraním blížneho sa neodpúšťa, pokiaľ vinník neučinil zadosť tomu, 
koho obvinil; a keďže, ako sme už uviedli, táto povinnosť je veľmi ťažká  
pre tých, ktorí sú odradení hanbou a akousi márnivou domnienkou 
dôstojnosti, potom nemôžeme pochybovať o tom, že ten, kto sa v tomto 

                                                           
1267 Jn. 8. 44. 
1268 Prísl. 6. 16. 
1269 Jak. 3. 9. 
1270 Žalm. 14. (15.) 1, 3. 
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hriechu nachádza, je predurčený k nekonečnému trápeniu v pekle. Nech sa 
nikto nedomnieva, že za ohováranie môže dostať odpustenie skôr, ako 
napraví ujmu tomu, komu ublížil na cti a povesti, či už k tomu príde na súde,  
v súkromí alebo vzájomnej konverzácii. Okrem toho sa škody z tohto zla 
rozširujú na celú spoločnosť. Pretože klamstvom a lžou sa ničí viera a pravda, 
najpevnejšie spojivá ľudskej spoločnosti, bez ktorých by nastal v živote úplný 
zmätok, až by sa zdalo, že ľudia sa ničím nelíšia od démonov.  

Ďalej nech farár veriacich poučí, že je potrebné sa vyvarovať táraniu. 
Keď sa mu človek vyhne, zmiznú aj ostatné hriechy a vybuduje sa veľká 
hrádza proti lži, pred ktorou sa pri táraní ani nedá tak ľahko uchrániť.  

 

* OTÁZKA XXI. 

Márne sú výhovorky zo lži. * 

 Nakoniec musí byť vyvrátená mylná domnienka tých, ktorí svoje klamné 
reči ospravedlňujú tým, že sú nepodstatné alebo sa obhajujú príkladom 
svetských ľudí, ktorí údajne majú za potrebu klamať. Takým by sa malo 
odpovedať, čo je úplná pravda, že1271 „zmýšľať podľa tela je smrť“. Poslucháči 
by mali byť nabádaní k tomu, aby v ťažkostiach a nebezpečenstvách 
dôverovali Bohu a nehľadali útočisko v lži. Lebo tí, ktorí sa k nej uchyľujú, tí 
jasne ukazujú, že viac dôverujú svojej vlastnej obozretnosti ako nádeji v Božiu 
prozreteľnosť. 

Tí, ktorí príčinu svojej lži zvádzajú na tých, ktorými boli tiež oklamaní, tí 
majú byť poučení, že samotnému človeku nie je dovolené pomstiť sa, ani 
„odplácať zlým za zlé“ 1272 , ale skôr sa má „dobrom premáhať zlo“, a keby aj 
bolo zákonné odplácať rovnakým spôsobom, kvôli našej vlastnej škode nie je 
dobré, aby sme sa pomstili. Pre nás je skutočne najväčšou škodou, keď sa 
snažíme pomstiť tým, že hovoríme lož. 

Tým, ktorí predstierajú slabosť a krehkosť ľudskej prirodzenosti, je 
potrebné vštiepiť do myslí povinnosť tohto prikázania, aby prosili o Božiu 
pomoc a nepoddávali sa ľudskej slabosti. Tým, ktorí sa odvolávajú na návyk, 
nech sa pripomenie, že tak ako si zvykli klamať, nech sa pričinia získať opačný 
návyk – hovoriť pravdu a to tým viac, lebo keď niekto hreší zo zvyku, 
previňuje sa ťažšie ako iný. 

 
 

                                                           
1271 Rim. 8. 6 
1272 Rim. 12. 17, 21. 
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* OTÁZKA XXII. 

Nemá sa klamať, pretože iní klamú. * 

 A keďže sú mnohí, ktorí sa obhajujú tým, že sa vyhovárajú na iných ľudí, 
ktorí údajne stále klamú a krivo prisahajú, tak títo majú byť odvrátení  
od hriechu napomenutím, že zlých nemáme nasledovať, ale ich máme karhať 
a naprávať. Keď potom sami klameme, tak naša reč bude mať len veľmi malú 
váhu pri karhaní a napravovaní iných. 

Ďalších, ktorí sa obhajujú tým, že hovorením pravdy si často spôsobili 
škodu, nech duchovný pripomenie, že na seba skôr žalujú, ako by sa 
obhajovali, pretože povinnosťou kresťana je radšej utrpieť škodu, ako klamať. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

Klamať sa nedovoľuje ani zo žartu ani kvôli výhodám. * 

Zostávajú ešte dve skupiny ľudí, ktorí svoje klamanie ospravedlňujú. 
Jedni hovoria, že klamú zo žartu a druhí že to robia kvôli výhodám, lebo keby 
si nepomohli lžou, tak by dobre ani nenakúpili ani nepredali. Obom skupinám 
je potrebné ich blud vyvrátiť. Tých prvých duchovný pastier odvráti  
od hriechu, keď ich poučí, ako sa častým klamaním rozmnožuje návyk na tento 
hriech a keď im pripomenie, že1273: „V deň súdu sa budú zodpovedať  
z každého daromného slova, ktoré vyslovia“. Tých druhých nech prísne 
pokarhá, lebo ich ospravedlňovanie obsahuje veľmi ťažké sebaobvinenie, lebo 
prehlasujú, že neprikladajú vieru a vážnosť týmto slovám Pána1274: „Hľadajte 
teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete 
navyše“. 

 

  

                                                           
1273 Mt. 12. 36. 
1274 Mt. 6. 33. 
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HLAVA X. O deviatom a desiatom Božom prikázaní. 
 
„Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, 
ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho“ 

(Exod. 20. 17.) 

 

* OTÁZKA I. 

Akým spôsobom toto deviate a desiate prikázanie v sebe obsahuje ostatných 
osem? * 

 O týchto dvoch prikázaniach, umiestnených na koniec, je predovšetkým 
potrebné vedieť, že sa v nich takmer ustanovuje spôsob, ako by sa mali ostatné 
prikázania zachovávať. Lebo to, čo sa v týchto slovách prikazuje, smeruje 
k tomu, že keď niekto chce zachovávať predchádzajúce prikázania, tak sa musí 
najviac snažiť o to, aby „nepožiadal“. Lebo ten, kto nepožiada a je spokojný  
s tým čo má, nebude túžiť po cudzom, ale bude sa radovať zo šťastia iných, 
bude vzdávať slávu nesmrteľnému Bohu a jemu bude činiť vďaky, bude svätiť 
sobotu, t. j. bude požívať trvalý pokoj, bude rešpektovať svojich nadriadených 
a nakoniec nikoho nezraní ani skutkom, ani slovom ani iným spôsobom. Lebo 
koreňom všetkého zla je hriešna žiadostivosť, ktorou sa tí, čo sú ňou rozpálení,  
ľahkovážne vrhajú do rôznych nerestí a hriechov. Po tomto napomenutí  
a v tom čo potom nasleduje, nech je farár pri vysvetľovaní usilovnejší a veriaci 
nech sú pri počúvaní pozornejší. 

 

* OTÁZKA II. 

Ako sa tieto dve prikázania od seba odlišujú? 

Keďže tieto dve prikázania sme spojili a ich obsah je podobný, tak je 
možné ich vysvetľovať spoločne. Duchovný pastier ich však môže vysvetľovať 
buď spoločne alebo samostatne podľa toho, ako to uzná za vhodné. Ak si však 
stanovil úlohu vysvetliť Desatoro prikázaní, mal by zdôrazniť, v čom sú tieto 
dve prikázania odlišné a ako sa jedna žiadostivosť líši od druhej. O tomto 
rozdiele hovorí sv. Augustín vo svojom spise o 2. knihe Mojžišovej1275. Jedna 
žiadostivosť totiž hľadí iba na to, čo je užitočné a prináša zisk, druhá má  
za cieľ chlipnosť a rozkoše. Keď teda ten, kto požiada o pole alebo dom, sleduje 
skôr zisk a prospech než rozkoše; tak ten kto žiada cudziu manželku, ten je 
rozpálený žiadostivosťou po rozkoši a nie po zisku. 

                                                           
1275 quaest. 71. 
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* OTÁZKA III. 

Nebolo už v šiestom a siedmom prikázaní dostatočne uvedené to, čo obsahujú 
posledné dve? * 

I. Potreba týchto prikázaní vychádzala z dvoch dôvodov: prvým je, aby 
sa vysvetlil obsah šiesteho a siedmeho prikázania. Lebo hoci už svetlom 
prirodzeného rozumu spoznávame, že zmocniť sa cudzej ženy je  zakázané, 
keď je zakázané cudzoložstvo (lebo keby bolo dovolené, nebolo by proti právu 
ani zmocniť sa jej), predsa mnohí Židia, oslepení hriechom, nemohli byť 
privedení k tomu, aby verili, že to zakazuje Boh. Áno, aj keď toto prikázanie 
bolo dané Bohom a oni ho poznali, predsa však mnohí z tých, ktorí sa 
vyhlasovali za vykladačov zákona, zostávali v tomto blude, ako sa o tom 
dozvedáme z týchto slov nášho Pána, zaznamenaných u svätého Matúša1276: 
„Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!« No ja vám hovorím: Každý, kto 
na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“. 

II. Druhým dôvodom potreby týchto prikázaní je, že sa v nich niektoré 
veci zreteľne a jasne  zakazujú, ktoré v šiestom a siedmom prikázaní výslovne 
zakázané nie sú. Tak napr. siedme prikázanie zabraňuje nespravodlivo žiadať 
o cudzie veci alebo si ich prisvojovať. V tomto prikázaní sa potom zakazuje, 
aby sa nijako nepožiadalo ani o to, čo by sa snáď v zmysle práva dalo 
požadovať, avšak mohlo by to znamenať, že by z toho vznikla blížnemu škoda. 

 

* OTÁZKA IV. 

Aké veľké je Božie dobrodenie, keď nám dal tento príkaz? * 

 Ale skôr než pristúpime k vysvetľovaniu tohto prikázania, je potrebné 
poučiť veriacich o tom, že toto prikázanie nás nielen vedie k tomu, aby sme 
držali na uzde svoju žiadostivosť, ale aby sme tiež poznali Božiu dobrotivosť 
k nám, ktorá nemá hraníc.  

Lebo kým v predchádzajúcich prikázaniach nás Boh vystrojil akýmisi 
hradbami, aby nám samotným ani tomu, čo je naše, nikto neublížil; tak 
pridaním týchto dvoch prikázaní sa chcel postarať o to, aby sme si svojimi 
žiadosťami sami neubližovali, čo by sa mohlo ľahko stať, keby nám bolo 
dovolené slobodne si všetko žiadať a priať.   

Týmto prikázaním, ktoré prikazuje „Nepožiadaš“, Boh spôsobuje, že 
mocou tohto prikázania, sa do istej miery otupujú žiadosti, ktorými bývame 

                                                           
1276 Mt. 5. 27. 
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podnecovaní ku každému zlu a tieto žiadosti nás potom menej bodajú. Preto, 
keď sme oslobodení od tohto nepríjemného znepokojovania, máme viac času 
na preukazovanie nábožnosti a  služby vďačnosti Bohu, čo sme mu povinní 
v najväčšej miere konať. 

 

* OTÁZKA V. 

Na aký rozdiel medzi zákonmi Božími a ľudskými tieto dve prikázania 
poukazujú? * 

I. Tieto prikázania nás nielen učia, ale nám aj ukazujú to, že Boží zákon 
sa musí zachovávať nielen cez povinné vonkajšie úkony, ale aj vnútorným 
úmyslom ducha. Medzi Božími a ľudskými zákonmi je ten rozdiel, že ľudské 
zákony sa vzťahujú iba na vonkajšie veci. A keďže Boh dušu človeka pozná, 
tak Božie zákony vyžadujú úprimnú a šľachetnú čistotu a bezúhonnosť aj 
v samotnej duši. Boží zákon je teda zrkadlom, v ktorom vidíme nedostatky 
našej prirodzenosti. 

II. Preto Apoštol hovorí1277: „O žiadostivosti by som nevedel, keby zákon 
nehovoril: „Nepožiadaš!“ Keď teda žiadostivosť, ktorá je palivom hriechu  
a ktorá z hriechu vznikla, je v nás ustavične zakorenená, tak z toho 
poznávame, že sa v hriechoch rodíme, a preto sa v poníženosti utiekame 
k tomu, ktorý jediný môže z nás škvrny hriechu zmyť.   

 

* OTÁZKA VI. 

Aká žiadostivosť sa tu nezakazuje a čo je žiadostivosť? * 

I. Tieto prikázania majú s ostatnými spoločné to, že niečo prikazujú 
a niečo zakazujú. Čo sa týka zakazovania, aby si snáď niekto nemyslel, že 
nejakým spôsobom je hriešne aj to, čo z hľadiska žiadostivosti v sebe nemá 
vinu, ako keď „Duch žiada, čo je proti telu“ 1278 alebo, čo si zo všetkého najviac 
prial Dávid, hovoriac 1279:„Túžobne žiada moja duša ustanovenia tvoje  
v každom čase“, a preto by duchovný pastier mal vysvetliť, akej povahy je  
žiadostivosť, ktorej sa máme v zmysle tohto prikázania vyvarovať. 

II. Je potrebné vedieť, že žiadostivosť je akési hnutie a istý impulz ducha, 
ktorým sú ľudia pobádaní k tomu, aby túžili po príjemných veciach, ktoré 
nemajú. A podobne ako iné pohnutia nášho ducha nie sú vždy hriešne, tak aj 
táto sila žiadostivosti sa nesmie vždy považovať za neprávosť. Zaiste nie je nič 

                                                           
1277 Rim. 7. 7. 
1278 Gal. 6. 17. 
1279 Žalm 118. (119.) 20. 
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zlé na tom, keď si žiadame jedlo alebo nápoj, alebo keď je nám zima a prajeme 
si ohriať sa, alebo naopak v horúčave sa ochladiť. Táto pravá sila žiadostivosti 
bola daná našej prirodzenosti od Boha, ale v dôsledku hriechu našich prvých 
rodičov a prekročením hranice prirodzenosti sa tak porušila, že nás často 
podnecuje k žiadostivosti po veciach, ktoré sú v rozpore s duchom a rozumom. 

 

* OTÁZKA VII. 

Aké výhody poskytuje človeku žiadostivosť, ktorá sa zhoduje s pravým 
rozumom? * 

Áno, keď táto sila zostáva a drží sa vo svojich medziach, často poskytuje 
aj nejaký úžitok. Lebo najskôr spôsobuje to, že sa ustavičnými prosbami 
modlíme k Bohu a v pokore ho prosíme o to, čo si veľmi žiadame: lebo 
modlitba je tlmočníkom našich žiadostí. Keby neexistovala táto dobrá 
žiadostivosť, tak by v Cirkvi Božej nebolo toľko modlitieb. Okrem toho 
spôsobuje, že Božie dary sú pre nás vzácnejšie, lebo čím viac sme roznietení 
žiadosťou po nejakej veci, tým nám je tá vec drahšia a milšia, keď ju 
dosiahneme. 

Potom aj samotné potešenie, ktoré máme z požadovanej veci, činí, že 
s väčšou vrúcnosťou vzdávame Bohu vďaky. Keď je teda niekedy dovolené 
žiadať, musíme uznať, že nie každá žiadostivosť je zakázaná. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Ako nazýva žiadostivosť svätý Pavol? * 

A hoci svätý Pavol1280 nazýva žiadostivosť hriechom, je potrebné jeho 
slová chápať v tom istom zmysle ako slová Mojžiša1281, ktorého Apoštol cituje 
a ako sám Apoštol prehlasuje vo svojom liste Galaťanom,  nazýva ju 
žiadostivosťou tela, pretože hovorí1282: „Žite duchovne a nebudete konať 
žiadosti tela“. 

  

                                                           
1280 Rim. 7. 7. 
1281 Exod. 20. 17. 
1282 Gal. 5. 16. 
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* OTÁZKA IX. 

Aká žiadostivosť sa tu istotne nezakazuje a nemá povahu hriechu? * 

 Prirodzená sila žiadostivosti, zostávajúca v istej miere a neprekračujúca 
hranice, sa teda nezakazuje a ešte menej tá duchovná žiadostivosť dobrej 
mysle, ktorou bývame pobádaní k žiadaní si vecí, ktoré sú proti telu. Lebo 
k tejto poslednej nás pobáda Písmo sväté1283: „Buďte teda žiadostiví mojich 
slov“  a1284: „Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite“. 

 

* OTÁZKA X. 

Aká žiadostivosť je tu zakázaná? * 

I. Ale týmto zákazom sa nezakazuje samotná sila žiadostivosti, ktorá sa 
môže využiť k dobrému aj k zlému, ale hriešne užívanie žiadostivosti, ktoré sa 
nazýva žiadostivosťou tela a zdrojom hriechu; a keď je s tým spojený aj súhlas 
mysle, tak to sa vždy musí považovať za hriech.  

II. Preto je zakázaná iba tá žiadostivosť, ktorú Apoštol nazýva 
žiadostivosťou tela, totiž také pohnutie túžby, ktoré nemá v sebe žiadnu 
rozumnú mieru a prekračuje hranice predpísané Bohom. 

 

* OTÁZKA XI. 

Na základe čoho poznávame, že žiadostivosť je hriech? * 

I. Žiadostivosť je zakázaná buď preto, že požaduje niečo zlé, ako je 
cudzoložstvo, opilstvo, vraždu a iné druhy hriešnych neprávostí, o ktorých 
Apoštol píše1285: „Nebuďte žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni“ (t. j. Židia za 
Mojžišových čias); alebo preto, že hoci niektoré veci nie sú od prirodzenosti 
zlé, predsa však existuje nejaký dôvod, prečo nie je dovolené si ich žiadať. Sem 
patrí vlastníctvo toho, čo zakázal Boh alebo Cirkev. Lebo zaiste nesmieme 
žiadať to, čo mať je skutočne hriechom. Takým bolo v Starom Zákone zlato 
a striebro, z ktorých boli odliate modly a ktoré žiadať si Boh zakázal1286.   

II. Okrem toho sa táto žiadostivosť zakazuje ako hriešna, keď to, čo sa 
žiada, sú veci cudzie, ako dom, služobník, slúžka, pole, manželka, vôl, osol 
a mnohé iné. Žiadostivosť po takýchto veciach je hriešna a keď k nim dá duša 
súhlas, tak patrí medzi najťažšie hriechy. 

                                                           
1283 Múdr. 6. 11. 
1284 Sir. 24. 26. 
1285 1. Kor. 10. 6. 
1286 Deut. 7. 25. 
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* OTÁZKA XII. 

V čom najviac spočíva hriech žiadostivosti? * 

Hriech vo svojej podstate povstáva vtedy, keď duša roznietená hriešnou 
žiadostivosťou, má zaľúbenie v hriešnych veciach a k nim buď dáva súhlas 
alebo im neodporuje. O tom nás poučuje svätý Jakub, keď opisuje pôvod 
a vzrast hriechu1287: „Každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho 
zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je 
hriech dokonaný, splodí smrť“. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Aký je zmysel a obsah dvoch posledných prikázaní? * 

Keď sa teda v zákone zakazuje: „Nepožiadaš“, tak slová prikázania majú 
ten zmysel, aby sme svoju žiadostivosť po cudzích veciach držali na uzde, lebo 
smäd žiadostivosti po cudzích veciach je bez miery a konca a nikdy sa neuhasí, 
ako je napísané1288: „Lakomý sa peňazí nikdy nenasýti“ a u Izaiáša sa píše1289: 
„Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k poľu“. Vysvetlenie 
každého zo slov (ktorými je vyjadrené toto prikázanie) uľahčí pochopenie 
ohavnosti a veľkosti tohto hriechu. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Čo sa v tomto prikázaní chápe pod slovom „dom“? *  

 Nech sa vysvetlí, že slovo „dom“ značí nielen miesto, kde bývame, ale aj 
celý majetok, ako to vyplýva zo zvyku a užívania Písma svätého. A keď sa 
v druhej knihe Mojžišovej píše, že Boh vystaval domy babiciam1290, tak zmysel 
týchto slov je ten, že ich majetok Boh rozhojnil a rozmnožil. Z tohto 
vysvetlenia vidíme, že sa nám týmto prikázaním zakazuje žiadostivo bažiť  
po bohatstve iných, závidieť im bohatstvo, moc a urodzenosť a že máme byť 
so svojím stavom spokojní, nech je akýkoľvek, jednoduchý alebo vznešený. To, 
že sa zakazuje aj žiadostivosť po cudzej sláve, je tiež možné vyrozumieť, lebo 
to taktiež prináleží k domu. 

  

                                                           
1287 Jak. 1. 14, 15. 
1288 Kaz. 5. 9. 
1289 Iza. 5. 8. 
1290 Exod. 1. 21. V novom preklade Písma sv. je:„A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom“. 
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* OTÁZKA XV. 

Čo sa myslí slovami „vola a osla“? * 

To, čo nasleduje ďalej: „ani vola ani osla“, poukazuje na to, že nám nie je 
dovolené požadovať iba veľké veci ako je dom, urodzenosť, sláva, keď tieto 
patria cudziemu, ale aj akékoľvek veci malej hodnoty, či už sú živé alebo 
neživé.  

 

* OTÁZKA XVI. 

O akých služobníkoch sa hovorí v tomto prikázaní? * 

 Ďalej sa hovorí „ani jeho sluhu“, čo sa vzťahuje aj na zajatcov a iných 
služobníkov, o ktorých nesmieme žiadať podobne ako o iné statky druhých 
ľudí. Pokiaľ ide o slobodných ľudí, ktorí buď z dobrej vôle, za mzdu alebo 
z lásky a oddanosti dobrovoľne slúžia, tak týchto nie je možné žiadnym 
spôsobom odvádzať alebo slovne pobádať nejakým sľubovaním a darmi  
a žiadať o to, aby opustili tých, ktorým sa dobrovoľne zaviazali. A keby od nich 
pred uplynutím doby zo služby, ku ktorej sa zaviazali, odišli, musia byť  
na základe tohto prikázania napomenutí, aby sa k nim určite vrátili.  

 

* OTÁZKA XVII. 

Prečo sa v tomto prikázaní hovorí aj o blížnom? * 

To, že toto prikázanie sa zmieňuje o blížnom, to smeruje k tomu, aby sa 
poukázalo na neprávosť ľudí, ktorí majú vo zvyku od najbližších žiadať 
polia, domy a podobné veci, ktoré súvisia s ich vlastnými. Lebo susedstvo, 
ktoré má byť zdrojom priateľstva, mení vinou žiadostivosti lásku na nenávisť. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Proti tomuto prikázaniu sa neprehrešuje ten, kto si za spravodlivú cenu žiada 
kúpiť veci blížneho na predaj. * 

Ale proti tomuto prikázaniu sa neprehrešujú tí, ktorí si za slušnú cenu 
žiadajú kúpiť veci, ktoré majú iní na predaj, lebo tí blížnemu nielen neubližujú, 
ale mu veľmi pomáhajú, keď predávajúcemu poslúžia peniaze viac ako veci, 
ktoré sám predáva. 
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* OTÁZKA XIX. 

Ako treba chápať desiate prikázanie o nepožiadaní manželky blížneho? * 

I. Po príkaze nepožiadať cudzie veci nasleduje druhý príkaz, aby sme 
nepožiadali manželku blížneho svojho. Je to treba chápať tak, že týmto 
prikázaním sa zakazuje nielen chlipná žiadostivosť, ktorou cudzoložník 
požaduje manželku druhého, ale aj tá ktorou si niekto žiada manželku 
blížneho zobrať za svoju manželku. Lebo v tom čase, keď bolo dovolené 
vystaviť prepúšťací list, mohlo sa ľahko stávať, že tá ktorá bola zapudená 
svojim mužom, bola druhým pojatá za manželku. Ale vtedy ich Pán Boh 
zakázal prepúšťať, aby ani muži neboli podnecovaní k prepúšťaniu 
manželiek, a aby ani manželky nedávali svojim neochotným a zlým správaním 
mužom dôvod na prepustenie.  

Teraz je to však o to ťažší hriech, lebo aj keby bola žena mužom 
zapudená, iný si ju nijako nesmie zobrať za manželku, iba ak po mužovej smrti. 

II. Preto, keby niekto požadoval ženu blížneho, tak by ľahko upadol 
z jednej žiadostivosti do druhej a bude si žiadať buď úmrtie jej manžela, alebo 
spácha cudzoložstvo. To isté platí o tých ženách, ktoré sú niekomu zasnúbené. 
Ani tieto nie je dovolené žiadať, pretože ľudia, ktorí sa snažia pretrhnúť tieto 
zmluvy, prerušujú najsvätejšie zväzky vernosti. A podobne, ako je veľkou 
bezbožnosťou žiadať tú, ktorá je vydatá, tak sa nesmie žiadnym spôsobom 
požadovať za manželku ani tá, ktorá je zasvätená službe Bohu alebo svätému 
rádu. 

 

* OTÁZKA XX. 

Proti tomuto prikázaniu nehreší ten, kto povzbudzuje k manželstvu ženu, 
o ktorej sa domnieva, že stratila muža. * 

A keď si niekto žiada vziať za manželku vydatú ženu, o ktorej si však 
myslí, že je slobodná a súčasne keby vedel, že je vydatá za iného, tak by ju za 
manželku nežiadal, ako čítame, že sa to stalo faraónovi a Abimelechovi1291, 
ktorí si žiadali vziať za manželku Sáru, pretože ju považovali za nevydatú a nie 
za ženu, ale za sestru Abrahámovu; tak ten, kto takto zmýšľa, zaiste  
neprestupuje príkaz tohoto prikázania.  

 

 

                                                           
1291 Gen. 12. a 20. 



 

~ 417 ~ 

HLAVA X. O deviatom a desiatom Božom prikázaní. 

* OTÁZKA XXI. 

Čo sa v tomto prikázaní prikazuje robiť, okrem toho čo sa zakazuje? * 

I. Ale aby duchovný pastier poukázal tiež na prostriedky, ktoré sú 
primerané na vyničenie tejto bezbožnej žiadostivosti, musí vysvetliť druhú 
stranu prikázania, ktorá spočíva v tom, že keď sa stávame bohatšími, nemali 
by sme mať vo svojom srdci  len bohatstvo, ale mali by sme byť vždy 
pripravení sa ho z lásky k Bohu a Božím veciam vzdávať a peniazmi prispievať 
k uľahčeniu biedy chudobných. A keď nemáme majetok, aby sme núdzu 
znášali s pokojnou a šťastnou mysľou. A skutočne, ak budeme štedrí  
pri rozdávaní svojich vecí, uhasíme v sebe žiadostivosť po tom, čo patrí 
druhému. 

V Písme svätom i u svätých Otcov je možné nájsť veľa miest oslavujúcich 
chudobu a opovrhujúcich bohatstvom, na základe ktorých sa to dá veriacim 
vysvetliť. 

II. V tomto prikázaní sa tiež prikazuje, aby sme sa horlivo snažili 
a s najväčšou žiadostivosťou si priali, aby sa stalo nie to, čo si my žiadame, ale 
to čo chce Boh, ako je to uvedené v modlitbe Pána1292. Vôľa Božia smeruje 
predovšetkým k tomu, aby sme sa nejakým zvláštnym spôsobom stali svätými 
a zachovali si svoju dušu v úprimnosti, bezúhonnú a čistú od akejkoľvek 
škvrny hriechu a cvičili sa v takých úkonoch ducha a mysle, ktoré sú  
v protiklade k telesnej zmyselnosti. A tak vyhubiac zmyselnú žiadostivosť, 
vedení duchom a rozumom, aby sme zachovali pravý beh života a držali  
pod kontrolou silu najmä tých zmyslov, ktoré poskytujú látku našej 
žiadostivosti a chlipnosti. 

 

* OTÁZKA XXII. 

O čom majú kresťania predovšetkým uvažovať, aby udržali na uzde silu 
žiadostivosti? * 

Na potlačenie tohto plameňa žiadostí veľmi pomôže, keď si predstavíme 
škody, ktoré z toho pochádzajú. Prvým zlým dôsledkom je, že ak poslúchame 
tieto žiadosti, tak v našej duši panuje moc a vláda hriechu. O tomto nás 
napomína Apoštol1293: „Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, 
že by ste sa poddávali jeho žiadostiam“. Lebo keď sa vzpierame žiadostiam, 

                                                           
1292 Mt. 6. 10. 
1293 Rim. 6. 12. 
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tak poklesnú sily hriechov a keď sa im poddávame, tak vyháňame Pána Boha 
z jeho panstva a na jeho miesto privádzame hriech. 

Druhým zlým dôsledkom je, že z tejto žiadostivosti, vyvierajú ako 
z nejakého prameňa, všetky hriechy, ako o tom hovorí svätý Jakub1294. 
Rovnako píše aj svätý Ján1295: „Lebo všetko, čo je na svete, je žiadostivosť tela 
a žiadostivosť očí a pýcha života“. 

Tretia škoda spočíva v tom, že týmito žiadosťami sa zatemňuje pravý 
úsudok ducha, lebo ľudia, zaslepení týmito temnými žiadosťami, považujú  
za počestné a šľachetné všetko, čo si žiadajú. Okrem toho sa silou žiadostivosti 
ubíja slovo Božie, ktoré je do našich duší zasiate jeho veľkým rozsievačom. 
Takto sa píše u svätého Marka1296: „A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo 
počúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva  
a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku“. 

 

* OTÁZKA XXIII. 

Kto najviac väzí v osídlach žiadostivosti? * 

Duchovný pastier musí obzvlášť usilovne povzbudzovať  
k zachovávaniu tohto prikázania tých, ktorí najviac väzia v osídlach hriechu 
žiadostivosti a to sú tí, ktorí majú záľubu v nepočestných zábavách alebo sa 
bez miery oddávajú hrám. Podobne aj predavači, ktorí si prajú nedostatok 
tovaru a zvýšenie cien a ťažko nesú, keď iní predávajú alebo kupujú, pretože 
tak nemôžu drahšie predávať a lacnejšie kupovať. V tejto záležitosti hrešia aj 
tí, ktorí iným prajú nedostatok, aby sami predávaním a kupovaním nadobudli 
zisk. Prehrešujú sa aj vojaci, ktorí si prajú vojnu, aby mohli lúpiť; rovnako aj 
lekári, ktorí si prajú choroby; právnici, ktorí bažia po hojnosti a množstve 
súdnych sporov; takisto živnostníci, ktorí v túžbe po zisku si prajú nedostatok 
všetkého, čo je pre život potrebné, aby potom na tom čo najviac zarobili. 
Rovnako takto ťažko hrešia aj tí, ktorí sú dychtiví a žiadostiví po chvále a sláve 
iných a snažia sa ponížiť povesť druhých; najmä ak sami sú lenivými 
a ničomnými ľuďmi; lebo dobrá povesť a sláva sú odmenou za cnosť  
a usilovnosť, nie za lenivosť a nečinnosť.  

 

  

                                                           
1294 Jak. 1. 14. 
1295 1. Jn. 2. 16. V novom preklade Písma sv. je: „Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť 
očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta“. 
1296 Mk. 4. 18. 
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HLAVA I. O modlitbe a zvlášť o jej potrebe. 
 

* OTÁZKA I. 

Ako sa máme modliť k Bohu? * 

Jednou z povinností pastierskeho úradu, ktorá je pre spásu veriaceho 
ľudu obzvlášť potrebná, je poučenie o kresťanskej modlitbe, ktorej silu 
a spôsob by mnohí istotne nepoznali, keby im to duchovný pastier zbožne 
a svedomito nevysvetlil. Preto hlavná starostlivosť duchovného nech sa 
obracia k tomu, aby nábožní poslucháči nadobudli poznanie čo a ako si majú 
prosiť od Boha. Všetky potrebné časti modlitby obsahuje práve tá Božská 
modlitba, ktorú Kristus Pán ráčil oznámiť apoštolom a skrze nich a ich 
nástupcov potom všetkým, ktorí prijali kresťanské náboženstvo. Slová a vety 
tejto modlitby si máme tak držať na mysli a v pamäti, aby nám boli vždy 
nablízku.  

Aby sme však v súvislosti s touto modlitbou pomohli farárom  
pri poučovaní veriacich, tak na tomto mieste podávame to, čo sa nám zdalo 
byť najvhodnejšie prevziať od tých spisovateľov, ktorých učenosť a znalosti 
tejto problematiky sú najviac vyzdvihované; a ostatné, ak to bude potrebné, 
budú duchovní môcť čerpať z tých istých zdrojov. 

 

* OTÁZKA II. 

Modlenie sa je pre spásu potrebné. * 

I. Najskôr nech sa vysvetlí, aká potrebná je modlitba, ktorej povinnosť 
nie je daná iba ako rada, ale má v sebe silu záväzného nariadenia. Kristus Pán 
to vyjadril slovami1297: „Treba sa stále modliť“. Túto potrebu modlitby 
vyjadruje aj samotná Cirkev v úvode k modlitbe Pána1298: „Spasiteľnými 
príkazmi povzbudení a Božským ponaučením vedení, osmeľujeme sa 
povedať“. 

II. Keďže modlitba bola pre kresťanov potrebná a učeníci prosili Krista: 
„Pane nauč nás modliť sa“1299, tak im Syn Boží povedal, ako sa majú modliť 
a dal im nádej, že dosiahnu to, o čo budú prosiť. On sám bol príkladom 
v modlení, modlil sa nielen vytrvale, ale modlil sa aj celé noci1300. Apoštoli vždy 
ukladali túto povinnosť tým, ktorí sa na vieru Ježiša Krista obrátili. Svätý Peter 

                                                           
1297 Lk. 18. 1. 
1298 v Misáli. 
1299 Lk. 11. 1. 
1300 Lk. 6. 12. 
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a svätý Ján1301 k nej veriacich veľmi dôrazne napomínajú; a na to isté pamätal 
aj svätý Pavol, ktorý uvedomujúc si jej potrebu, na mnohých miestach 
povzbudzoval kresťanov k spasiteľnej modlitbe. 

 

* OTÁZKA III. 

Akým spôsobom môžu byť ľudia privedení k poznaniu nevyhnutnosti tejto 
povinnosti? 

Hoci pre zachovanie duše i tela je potrebných mnoho dobrých vecí 
a podpory, tak k modlitbe sa musíme uchyľovať ako k najlepšiemu spôsobu 
sprostredkovania našich potrieb i túžob po prijatí všetkého toho, čoho sa nám 
nedostáva. Keďže Boh nie je nikomu nič dlžný, tak zaiste zostáva, aby sme si 
modlitbou od neho vyprosovali to, čo potrebujeme; lebo Boh nám dal 
modlitbu ako prostriedok potrebný na dosiahnutie toho, čo si prajeme.  

 

* OTÁZKA IV. 

Niet inej cesty, aby sme učinili zadosť akejkoľvek našej potrebe, ako cesta 
modlitby. *  

Platí to tým viac, pretože sú mnohé veci, ktoré nie je možné dosiahnuť 
inak ako pomocou modlitby. Svätá modlitba má v sebe aj tú veľkú moc, že sa 
najviac zaháňajú zlí duchovia. Lebo podľa Písma existuje istý druh zlých 
duchov, ktorí1302 sa „nedajú vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom“. Preto tí, 
ktorí nezachovávajú tento zvyk a pravidelne sa zbožne nemodlia, sa sami 
pripravujú o mnoho mimoriadnych darov. Lebo na dosiahnutie toho, o čo 
žiadame, je potrebná nielen náležitá ale aj vytrvalá modlitba. Svätý Hieroným 
hovorí1303: „Napísané je: Každý prosiaci dostane; ak teda nedostávaš, tak sa ti 
preto nedáva, že neprosíš; teda proste a dostanete“.  

  

  

                                                           
1301 1. Pt. 3. 7. a 4. 7.; 1. Jn. 3. 22. a 5. 14, 16. 
1302 Mt. 17. 20. 
1303 in cap. 7, Mat. 
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* OTÁZKA I. 

Aký je prvý úžitok, ktorý pochádza z potreby modlitby? *  

Táto potreba v sebe ukrýva mimoriadnu užitočnosť a plodí hojné 
ovocie. A túto hojnosť plodov, ak to bude potrebné poskytnúť veriacemu ľudu, 
nájdu duchovní pastieri u svätých spisovateľov. My sme z tohto množstva 
vybrali len niekoľko, ktoré sa zdajú byť primerané tejto dobe. 

Prvým úžitkom je, že modlitbou vzdávame Bohu česť; lebo modlitba je 
akýsi prejav nábožnosti, ktorý sa v Písme svätom prirovnáva ku kadidlu. Lebo 
prorok hovorí1304: „Nech sa dvíha moja modlitba ako zápal kadidla pred tvojou 
tvárou“. Týmto spôsobom vyznávame, že sme poddaní Bohu, poddaní tomu, 
kto je pôvodcom všetkého dobrého, že ho uznávame a velebíme, že k nemu 
jedinému vzhliadame, pretože jeho jediného máme ako ochrancu svojho blaha 
a spásy. Tento úžitok nám pripomínajú aj slová1305: „Vzývaj ma v čase súženia: 
ja ťa zachránim a ty ma budeš oslavovať“. 

 

* OTÁZKA II. 

Aký je ďalší úžitok, ktorý z modlitby máme? * 

Nasleduje druhý a najvzácnejší účinok, a to že prosby bývajú Bohom 
vypočuté. Ako hovorí svätý Augustín1306: „Modlitba je kľúč k nebesiam; lebo 
hore vystupuje modlitba a dole zostupuje Božie zmilovanie“. A hoci hlboko je 
zem a vysoko je nebo, predsa však Boh reč človeka počuje. Tento dar modlitby 
má v sebe takú moc a tak veľký úžitok, že takto dostávame hojné nebeské 
dary. Lebo dosahujeme aj to, že Duch Svätý sa nám dáva za pomocníka 
a vodcu, že si zachovávame neporušenú vieru, vyvarujeme sa trestov  
a dostávame Božiu ochranu  v pokušeniach i víťazstvo nad diablom. Zaiste 
modlitba v sebe obsahuje aj hojnosť vzácneho potešenia; preto náš Pán 
povedal1307: „Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná“.   

 

 

 

                                                           
1304 Žalm 140. (141.) 2. 
1305 Žalm. 49. (50.) 15. 
1306 Sermo 47. in App. 
1307 Jn. 16. 24. 
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* OTÁZKA III. 

Nábožné prosby Boh vždy vypočuje. * 

Nesmie sa pochybovať o tom, že Božia dobrotivosť je takejto modlitbe 
vždy naklonená a vychádza jej v ústrety. To dokazujú mnohé svedectvá  
z Písma svätého, ktoré keďže sú známe, tak uvedieme len to z Izaiáša1308: 
„Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“  
a inde1309: „Prv, než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich 
vyslyším“. Vynecháme príklady tých, ktorých Boh vypočul, pretože sú 
nespočetné a veľmi dobre známe.   

 

* OTÁZKA IV. 

Prečo sa stáva, že niekedy nedostaneme to, o čo prosíme? * 

 Ale často sa stáva, že to o čo prosíme, od Boha nedostaneme. Je to preto, 
že Boh sa stará o naše blaho buď tým, že nám udeľuje iné dary s vyššou 
hodnotou a vo väčšom množstve, alebo že to o čo prosíme, nie je pre nás ani 
potrebné ani užitočné, alebo by to bolo pre nás možno aj zbytočné či škodlivé, 
keby nám to dal. Svätý Augustín hovorí1310: „Lebo niektoré veci, ktoré by Boh 
udelil vo svojom hneve, z milosrdnosti odopiera“. Niekedy sa tiež stáva, že sa 
modlíme tak nepozorne a nedbalo, že ani sami nemyslíme na to, čo hovoríme. 
A keďže modlitba je pozdvihnutie mysle k Bohu a keď pri modlitbe sa duch, 
ktorý sa má k Bohu povzniesť, túla inde a slová modlitby vypúšťame  
bez akejkoľvek horlivosti, bez nábožnosti a bez zmyslu, ako potom môžeme 
takýto prázdny zvuk nazývať kresťanskou modlitbou. Preto sa nemôžeme 
diviť tomu, keď Boh našej žiadosti nevyhovie, keďže nedbalosťou 
a nepozornosťou pri modlení sami dávame najavo, že nestojíme o to, o čo 
prosíme, alebo keď žiadame to, čo by nám škodilo. 

  
* OTÁZKA V. 

Správne prosiaci dostávajú viac, než o čo prosili. * 

Na druhej strane však tým, ktorí sa pozorne a starostlivo modlia, Boh 
udeľuje omnoho viac, ako od neho žiadajú. To dosvedčuje Apoštol v liste 
Efezanom1311 a aj podobenstvo o márnotratnom synovi, ktorý by považoval už 
za milosrdné to, keby ho otec vzal iba za nájomného služobníka. Avšak Boh 

                                                           
1308 Iza. 58. 9. 
1309 Iza. 65. 24. 
1310 Ep. 130. 14. 
1311 Efez. 3. 20. 
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nás zahrňuje svojou milosťou i množstvom darov, ktoré nám nezaslúžene 
udeľuje a to nielen vtedy, keď o ne prosíme, ale aj vtedy keď iba o nich 
nábožne premýšľame. Na to poukazuje Písmo sväté, keď uvádza slová1312: 
„Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov“. Lebo Boh vychádza v ústrety aj 
vnútorným a skrytím želaniam úbohých bez toho, aby čakal na ich prosbu. 

 

* OTÁZKA VI. 

Aký je tretí úžitok z modlitby? * 

 K tomu sa pridáva aj taký úžitok, že modlením konáme a rozhojňujeme 
cnosti ducha, najviac však vieru. Lebo tak, ako sa dobre nemodlia tí, ktorí 
nemajú vieru v Boha, lebo sa píše1313: „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého 
neuverili?“; tak aj veriaci, ktorí čím horlivejšie sa modlia, tým nadobúdajú 
väčšiu a pevnejšiu vieru v Božiu starostlivosť a prozreteľnosť, ktorá od nich 
vyžaduje predovšetkým to, aby  sa vo všetkých svojich potrebách iba k nej  
v prosbách obracali. 

 

* OTÁZKA VII. 

Prečo Boh, keď vie čo potrebujeme, chce aby sme ho v modlitbe prosili? *  

 Je pravda, že Boh by nám mohol dať v hojnosti všetko bez toho, aby sme 
ho prosili, bez toho aby sme na to pomýšľali, tak ako živočíchom, ktoré nemajú 
rozum, dáva všetko, čo je k ich životu potrebné. Ale najdobrotivejší Otec chce 
byť svojimi synmi vzývaný, chce aby ho každodenne stále dôvernejšie prosili; 
chce aby keď boli vypočutí a každý deň stále viac osvedčovali a zvelebovali 
jeho dobrotivosť k nim. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Ako sa cez modlitbu prejavuje naša láska k Bohu? * 

Taktiež sa rozhojňuje láska, lebo uznávajúc Boha za pôvodcu všetkého 
dobrého a všetkých našich úžitkov, sme k nemu priťahovaní s najväčšou 
možnou láskou. A tak ako bývajú zaľúbenci rozhovorom a stretnutím 
roznecovaní k väčšej láske, tak aj nábožní ľudia čím častejšie sa k Bohu modlia 
a rozhovorom s ním si vyprosujú jeho dobrotivosť, tým väčšou radosťou 
bývajú naplnení pri každej modlitbe a tým viac sú pobádaní k jeho 
vrúcnejšiemu milovaniu a uctievaniu.  

                                                           
1312 Žalm 9. (10.) 17. 
1313 Rim. 10. 14. 
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* OTÁZKA IX. 

Vytrvalým modlením sa stávame aj hodnými milosti Božej, nadobúdame 
pokoru a zbraň proti diablovi.* 

Boh chce, aby sme sa cvičili v modlitbe, aby sme horlivo prosili o to, čo si 
prajeme a tak napredovali vo vytrvalosti a v horlivosti, a boli sme tak hodní 
získať tie dobrodenia, ktoré predtým náš prázdny a úzkostlivý duch nemohol 
dosiahnuť. Okrem toho chce a skutočne to aj je, aby sme poznávali a mali  
na pamäti, že ak sme zbavení pomoci milosti Božej, nemôžeme svojimi silami 
nič dosiahnuť a musíme sa teda úplne spoliehať na modlitbu. Modlitby ako 
zbrane proti najúhlavnejším nepriateľom našej prirodzenosti dokážu tiež 
veľmi veľa ako hovorí svätý Hilarius1314: „Proti diablovi a jeho zbraniam 
musíme bojovať zvukom našich modlitieb“. 

 

* OTÁZKA X. 

Aký je štvrtý úžitok vyplývajúci ľuďom z modlitby? *  

Okrem toho modlitbou dosahujeme ten mimoriadne vzácny účinok, že 
hoci z vrodenej krehkosti sme náchylní k zlému a k rôznym chlipným 
žiadostiam, napriek tomu nám Boh umožňuje povzniesť sa k nemu v našich 
myšlienkach tak, že keď ho prosíme a snažíme sa zaslúžiť si jeho dary 
priľnutím vôle k nevinnosti, zbavíme sa všetkých hriechov a bývame očistení 
aj od každej poškvrny hriechu.  

 

* OTÁZKA XI. 

Aký je posledný úžitok z modlitby? * 

Nakoniec, podľa výroku svätého Hieronýma1315, modlitba krotí Boží 
hnev. Preto Boh povedal Mojžišovi1316: „Teraz ma nechaj, nech zahorí môj 
hnev proti nim“, keď sa Mojžiš snažil svojimi prosbami zabrániť trestom, 
ktorými Boh chcel postihnúť ten národ. Lebo neexistuje nič, čo by v podobnej 
miere uzmierovalo rozhnevaného Boha a čo by ho tak zadržalo v jeho 
rozhodnutí dopustiť na hriešnikov trápenie, ako modlitby nábožných ľudí.  

  

                                                           
1314 in Ps. 65. 
1315 Comm, in Jer. qu. 1. c. 7. v. 16 
1316 Exod. 32.10. 
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* OTÁZKA I. 

Aké sú časti kresťanskej modlitby? * 

Po vysvetlení potreby a užitočnosti kresťanskej modlitby, je potrebné 
aby kresťanský ľud vedel, z koľkých a akých častí sa modlitba skladá, lebo ako 
dosvedčuje Apoštol patrí to k dokonalosti tohto úkonu. V liste Timotejovi, 
napomínajúc k nábožnému a svätému modleniu, starostlivo vymenováva časti 
modlitby. Píše1317: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby 
a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí“. V týchto častiach modlitby 
existuje istý jemný rozdiel a keď farár uzná za potrebné to vysvetliť, tak nech 
zoberie do úvahy rady svätého Hilária a Augustína. 
 

* OTÁZKA II. 

O prosebnej modlitbe a o vzdávaní vďaky. * 

 Ale keďže existujú dve časti modlitby - prosba a vzdávanie vďaky, 
z ktorých ako z prameňa vychádzajú ostatné, nesmieme ich vynechať. Lebo  
k Bohu pristupujeme preto, aby konajúc mu službu či preukazujúc mu úctu 
sme od neho niečo dostali, alebo aby sme mu vzdávali vďaky za dobrodenia, 
ktorým nás jeho dobrotivosť neustále obdarúva a zasypáva. O oboch týchto 
nanajvýš potrebných spôsoboch modlitby sám Boh ústami Dávida povedal1318: 
„Vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš“. A kto by 
nevidel, ako veľmi potrebujeme Božiu štedrosť a dobročinnosť, ak si 
pomyslíme na obrovskú biedu a ľudské utrpenie? 

 

* OTÁZKA III. 

Božia dobrotivosť a štedrosť ku všetkým ľuďom. * 

 Všetci, čo majú zdravé oči a rozum pochopia, ako je Božia vôľa ľudskému 
pokoleniu naklonená a aká hojná je jeho dobrotivosť k nám. Lebo kamkoľvek 
zrakom pohliadneme, na čokoľvek sa v myšlienkach zameriame, odvšadiaľ  
k nám prichádza svetlo Božej dobročinnosti a dobrotivosti. Lebo čo majú 
ľudia, čo by nepochádzalo z Božieho darovania? A keď všetky veci sú darom 
a prejavom jeho dobroty, prečo by potom nemali všetci a zo všetkých síl 
chválami najštedrejšieho Boha oslavovať a vzdávať mu vďaky. Avšak oba tieto 
úkony: Boha o niečo prosiť a  vzdávať mu vďaky, majú mnohé stupne, ktoré 
                                                           
1317 1. Tim. 2. 1. 
1318 Žalm 49. (50.) 15. 
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sa líšia svojim postavením a dokonalosťou. Aby sa teda veriaci nielen modlili, 
ale tiež aj čo najlepšie povinnosť modlitby vykonávali, duchovní pastieri im 
ukážu najlepší a najdokonalejší spôsob modlenia a budú ich k tomu čo možno 
najviac povzbudzovať.  

 

* OTÁZKA IV.  

Aký je najlepší spôsob modlenia a najvyšší stupeň modlitby? * 

 Ale aký je najlepší spôsob modlenia a ktorý je najvyšší stupeň modlitby? 
Zaiste ten, ktorý používajú nábožní a spravodliví ľudia, ktorí opretí o pevný 
základ pravej viery, stúpajú ako po stupňoch modlitby a cnosti do výšky, 
odkiaľ môžu sledovať nekonečnú Božiu moc, dobrotivosť a múdrosť; kde sú 
tiež oživení najistejšou nádejou na to, že dosiahnu nielen všetko to, o čo by  
v tomto živote prosili, ale aj tie nevýslovné odmeny, ktoré Boh prisľúbil dať 
tým, ktorí by zbožne a zo srdca o Božiu pomoc prosili. Na týchto akoby dvoch 
krídlach sa duša pozdvihuje k nebu a horúcou žiadosťou vystupuje k Bohu, 
ktorému vzdáva všetky pocty, vďaky a chvály, pretože od neho prijíma 
najväčšie dobrodenia; a pri tom so zvláštnou detskou úctou a láskou ako 
jediný syn bez strachu prednáša svojmu najdrahšiemu otcovi všetky svoje 
želania. Tento spôsob modlitby označuje Písmo sväté ako vylievanie prosieb. 
Prorok hovorí takto 1319: „Pred jeho tvárou vylievam modlitbu moju a moje 
súženie pred ním vykladám“; a toto vyjadrenie má ten zmysel, že ten kto sa 
ide modliť, nič nezamlčuje, nič neskrýva, ale všetko povie vtedy, keď sa  
s dôverou utieka do lona najmilšieho Otca Boha. K tomu nás Božia náuka 
napomína slovami1320: „Vylejte pred ním svoje srdcia“ a „Zlož svoju starosť  
na Pána“1321. O tomto stupni modlitby písal svätý Augustín v knihe nazvanej 
Enchiridion1322, keď hovorí: „To, čo viera verí, to sa nádej a láska modlí“. 

 

* OTÁZKA V. 

Aký je druhý spôsob modlitby? * 

 Na inom stupni sa nachádzajú tí, ktorí súc zaťažení smrteľnými 
hriechmi, predsa sa s vierou, ktorá sa nazýva mŕtva, snažia povstať  
a povzniesť k Bohu, ale pre ochabnutosť síl a veľkú slabosť viery sa nedokážu 
pozdvihnúť vyššie od zeme; avšak poznávajúc svoje hriechy a sužovaní 
svedomím a ľútosťou nad nimi, si pokorne a skrúšene s kajúcim srdcom 

                                                           
1319 Žalm 141. (142.) 3. V novom preklade Písma sv. je: „nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení“. 
1320 Žalm. 61. (62.) 9. V novom preklade Písma sv. je: „pred ním si srdce otvorte“. 
1321 Žalm 54. (55.) 23. 
1322 cap. 7. 
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z onoho vzdialeného miesta od Boha vyprosujú odpustenie hriechov a pokoj 
duše. Ich modlitba nachádza miesto u Boha a ich prosby bývajú vypočuté. Áno, 
takýchto ľudí Boh najláskavejšie pozýva k sebe, hovoriac1323: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. K takýmto ľuďom 
patril ten mýtnik, ktorý sa neodvážil ani oči pozdvihnúť k nebu, a predsa 
„odišiel“1324 z chrámu skôr ospravedlnený ako farizej. 

 

* OTÁZKA VI. 

Na akom stupni stojí tretia skupina modliacich sa? * 

Existuje ešte stupeň, na ktorom sa nachádzajú tí, ktorí nedostali svetlo 
viery, avšak z Božej dobrotivosti, ktorá roznecuje slabé svetlo ich 
prirodzenosti, veľmi horia túžbou a žiadosťou po pravde, o spoznanie ktorej 
prosia vrúcnymi modlitbami. Ak títo ľudia vo svojej žiadosti zotrvajú, Boh  
vo svojom milosrdenstve ich prianie neprehliadne, ako to potvrdzuje príklad 
stotníka Kornelia1325. Lebo pre nikoho, kto zo srdca prosí, nie sú brány Božej 
dobroty zatvorené. 

 

* OTÁZKA VII. 

Ktorí z prosiacich zostávajú na poslednom stupni? * 

Na poslednom stupni sú tí, ktorí sa nielen za hriechy a neresti nekajajú, 
ale hromadiac neprávosť na neprávosť, predsa sa nehanbia prosiť Boha 
o odpustenie hriechov, v ktorých chcú zotrvať. Títo, nachádzajúci sa 
v takomto stave, by si nedovolili žiadať odpustenie ani od ľudí. Ich modlitby 
Boh nepočuje, ako sa píše o Antiochovi1326: „I modlil sa ten ničomník k Pánovi, 
ktorý sa už nemal nad ním zmilovať“. Preto ľudia nachádzajúci sa v tejto biede, 
musia byť dôrazne napomenutí, aby odvrhli vôľu po hriechu a skutočne  
zo srdca sa obrátili k Bohu.  

                                                           
1323 Mt. 11. 28. 
1324 Lk. 18. 10. 
1325 Sk. Ap. 10. 
1326 2. Mach. 9. 13. 
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HLAVA IV. O čo sa má prosiť? 
 

* OTÁZKA I. 

Čo smieme od Boha žiadať? * 

 Keďže pri jednotlivých prosbách sa na danom mieste hovorí to, o čo sa 
žiada a čo nie, postačí veriacich všeobecne upozorniť na to, aby Boha prosili 
o to, čo je spravodlivé a počestné; aby žiadajúc si niečo, čo sa nepatrí, neboli 
odvrhnutí onou odpoveďou1327: „Neviete, čo žiadate“. Čokoľvek si právom 
môžeme želať, o to môžeme prosiť; ako to dosvedčuje ono hojné prisľúbenie 
Pána1328: „Proste, o čo chcete, a splní sa vám to“ - slová, ktorými Boh sľubuje 
dať všetko. 

 

* OTÁZKA II. 

O aké veci, pre ne samotné, máme najskôr žiadať od Boha? * 

V prvom rade by naše priania a žiadosti mali byť usmernené tak, aby sa 
naša najvrúcnejšia snaha a túžba niesla k Bohu, ktorý je najväčším dobrom. 
Potom by sme mali prosiť o to, čo nás s Bohom najužšie spája; zatiaľ čo to, čo 
by nás od neho odlučovalo alebo by sa stávalo príčinou odlúčenia, to nech  
s našimi myšlienkami a žiadosťami nemá nič spoločné. A podľa toho 
najvyššieho a dokonalého dobra je možné poznať, akým spôsobom máme  
od Božského Otca žiadať o ostatné veci, ktoré sa nazývajú dobrými. 

 

* OTÁZKA III. 

Do akej miery môžeme Boha žiadať o telesné a vonkajšie dobrá? * 

 Čo sa týka dobier, ktoré označujeme za telesné a vonkajšie, ako sú 
zdravie, sila, krása, bohatstvo, dôstojnosť alebo sláva, často sa stáva, že tieto 
poskytujú príležitosť a dôvod ku hriechu, z čoho vyplýva, že nie vždy je možné 
o ne nábožne a spasiteľne žiadať. Preto sa musí táto prosba obmedziť tak, aby 
sme výhody pozemského života požadovali len v nevyhnutnej miere a aby 
sme tento spôsob modlenia vzťahovali na Boha. Zaiste je slušné prosiť 
modlitbou o to, čo si žiadali Jakub a Šalamún. Prvý hovorí1329: „Ak mi Boh dá 

                                                           
1327 Mt. 20. 22. 
1328 Jn. 15. 7. 
1329 Gen. 28. 20, 21. 
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chlieb na živobytie a šaty na oblečenie, tak Hospodin bude mojím Bohom“. 
Šalamún hovorí1330: „Udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie“. 

 

* OTÁZKA IV. 

Ako sa patrí užívať bohatstvo a iné telesné dobrá, ktoré máme z dobrotivosti 
Božej? * 

Aj keď nám Božia dobrotivosť dáva veci potrebné k výžive a ošateniu, 
máme pamätať na napomenutie Apoštolovo1331: „Tí, čo kupujú, akoby nič 
nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto 
sveta sa pomíňa“. A opäť1332: „Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu 
srdce“. Sám Boh nás učí, že užívanie plodov týchto vecí nám patrí, avšak tak 
aby sme sa s ostatnými podelili. Ak sme zdraví, ak máme dostatok iných 
vonkajších a telesných statkov, mali by sme si uvedomiť, že sú nám dané  
k tomu, aby nám ľahšie umožnili slúžiť Bohu a aby sme všetko toto mohli 
poskytovať iným. 

 

 * OTÁZKA V. 

Ako treba prosiť o dary rozumu a vedomostí ? * 

Tiež je dovolené prosiť o dary a ozdoby mysle, ako sú umenie 
a vedomosti, avšak iba za tej podmienky, že budú slúžiť na Božiu slávu a našu 
spásu. To si môžeme vždy a bez obmedzenia alebo výnimky žiadať, to môžeme 
vyhľadávať a o to prosiť. Ako už bolo povedané predtým: najskôr je česť 
a sláva Božia a potom všetko, čo nás môže priviesť ku spojeniu s tým 
najvyšším dobrom, ako je viera, bázeň Božia a láska, o ktorých bude 
obšírnejšie hovorené pri vysvetľovaní prosieb.  

 

  

                                                           
1330 Prísl. 30. 8. 
1331 1. Kor. 7. 30. 
1332 Žalm 61.(62.) 11. 
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HLAVA V. Za koho sa máme modliť ? 
 

* OTÁZKA I. 

Neexistuje žiadna skupina ľudí, za ktorých by sme sa nesmeli k Bohu modliť. * 

Po vysvetlení vecí, o ktoré sa patrí prosiť, je treba veriacemu ľudu 
objasniť aj to, za koho sa má modliť. Modlitba obsahuje prosbu 
a vďakyvzdanie a preto najskôr sa budeme zaoberať prosbou. Modliť sa teda 
máme za všetkých ľudí bez výnimky, bez ohľadu na nepriateľstvo alebo národ 
alebo náboženstvo. Lebo keď je dotyčný nepriateľ alebo cudzinec alebo 
neveriaci je blížnym a keď na príkaz Boha máme blížneho milovať, tak z toho 
vyplýva, že sa máme zaňho aj modliť, lebo je to skutok lásky. Sem patrí aj ono 
napomenutie Apoštolovo1333: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali, 
modlitby za všetkých ľudí“. Takouto modlitbou máme najskôr prosiť o to, čo 
patrí k spáse duše a až potom o to, čo sa týka tela. 

 

* OTÁZKA II. 

Za koho sa máme obzvlášť modliť? * 

I. Túto povinnosť modlitby máme najskôr preukazovať duchovným 
pastierom, k čomu nás svojim príkladom povzbudzuje Apoštol, keď píše 
Kolosanom1334, aby sa zaňho modlili, „aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby 
sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo“, čo hovorí aj v liste Solúnčanom. Okrem 
toho sa v Skutkoch apoštolov hovorí1335, že „Cirkev sa bez prestania modlila  
k Bohu za Petra“. K tej istej povinnosti nás napomína aj svätý Bazil v knihe 
o mravoch1336, keď hovorí, že sa máme modliť za tých, ktorí pracujú so slovom 
pravdy. 

II. Za druhé sa máme modliť za panovníkov, tak ako to hovorí ten istý 
Apoštol. Lebo nikto nepochopí akým veľkým všeobecným dobrom sú nábožní 
a spravodliví panovníci. Boha teda máme prosiť o to, aby tí ktorí  
nad ostatnými panujú, boli takí, akí majú byť. 

III. Ďalej máme príklady svätých, ktorí nás povzbudzujú modliť sa aj  
za nábožných a dobrých ľudí, lebo aj títo potrebujú modlitby druhých. 

                                                           
1333 1. Tim. 2. 1. 
1334 Kolos. 4. 3. 
1335 Sk. 12. 5. 
1336 Reg. 56. cap. 5. 
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Z Božieho riadenia sa stalo, že potrebujú príhovor nižšie postavených ľudí, 
aby ich neovládla pýcha. 

* OTÁZKA III. 

Modliť sa máme aj za svojich nepriateľov a za protivníkov Cirkvi. * 

 Spasiteľ nám prikázal modliť sa aj za tých, ktorí1337: „nás prenasledujú 
a osočujú“. Aj zo svedectva svätého Augustína1338 vieme, že je to zvyk prijatý 
od apoštolov, aby sa konali prosby za tých, ktorí nie sú v Cirkvi, a to preto aby 
neveriacim bola daná viera, aby modloslužobníci boli vytrhnutí z bludov 
bezbožnosti, aby Židia zapudiac duchovnú temnotu, prijali svetlo pravdy, aby 
heretici navrátiac sa k zdravému učeniu, mohli byť poučení o katolíckej 
pravde, aby odštiepení, ktorí vypadli zo spojenia so svätou matkou Cirkvou sa 
s ňou opäť spojili a zjednotili zväzkom pravej lásky. To, akú veľkú moc majú 
úprimne konané modlitby za týchto ľudí, je známe z mnohých príkladov 
každej skupiny ľudí, ktorých Boh takmer každodenne vytrháva z moci bludu 
a prenáša do kráľovstva lásky svojho Syna a z nádoby hnevu robí nádobu 
milosrdenstva. O tom, že modlitby nábožných ľudí majú veľmi veľký vplyv, 
nemôže nikto so zdravým rozumom pochybovať. 

 

* OTÁZKA IV. 

Ako sa toto dobrodenie môže vzťahovať aj na mŕtvych? * 

Modlitby konané za mŕtvych, aby boli zbavení očistcového ohňa, majú 
svoj pôvod v apoštolskom učení; o čom sme povedali dosť, keď sa hovorilo 
o obete svätej omše. 

 

* OTÁZKA V. 

Cudzí príhovor neprospieva tým, ktorí sú v zajatí smrteľných hriechov. * 

Modlitba alebo príhovor sotva prospeje tým, o ktorých sa hovorí, že 
smrteľne hrešia. Predsa však je kresťanskou povinnosťou lásky modliť sa aj 
za nich a v slzách vzdychať, aby ak je to možné, sa k nim uzmierený Boh 
naklonil. 

 

  

                                                           
1337 Mt. 5. 44. 
1338 ep. 109. c. 2. 
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* OTÁZKA VI. 

Kto sú zlorečení, o ktorých sa píše v Písme svätom? * 

Pokiaľ ide o zlorečenie, ktoré svätí muži uvádzajú proti bezbožným, tak 
z učenia Otcov je isté, že sú to buď predpovede toho, čo má postihnúť 
hriešnikov, alebo sa tieto kliatby vzťahujú ku hriechu; aby totiž pre spasenie 
ľudí, bola sila ich hriechu zničená.  

 

* OTÁZKA VII. 

Aký je význam vzdávania vďaky za iných? * 

 Vzhľadom na druhú časť modlitby vzdávame Bohu najväčšiu vďaku  
za jeho Božské a nekonečné dobrodenia, ktoré vždy ľudskému pokoleniu 
udeľoval a každodenne udeľuje. Tento skutok vzdávania vďaky vykonávame 
najmä vtedy, keď Boha vznešene chválime za víťazstvo a slávu všetkých 
svätých, ktorí z Božej dobrotivosti dosiahli tento úspech nad vnútornými aj 
vonkajšími nepriateľmi.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Komu patrí prvé miesto v Cirkvi medzi svätými, skrze ktorých vzdávame Bohu 
vďaky? * 

I. Sem patrí prvá časť anjelského pozdravu, ktorú používame  
pri modlitbe „Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi 
ženami“. Lebo týmito slovami vzdávame Bohu najvyššiu chválu a slávu za to, 
že najblahoslavenejšiu Pannu Máriu naplnil hojnosťou všetkých nebeských 
darov; a zároveň samotnej Panne Márii prajeme toto preveľké šťastie. 

II. Právom pridala svätá Cirkev k tomuto vzdávaniu vďaky aj prosbu  
a vzývanie najsvätejšej matky Božej, aby sme sa k nej nábožne a pokorne 
utiekali a aby nám skrze svoj príhovor Boha uzmierila a vyprosila nám tie 
požehnania, ktoré potrebujeme v tomto a budúcom živote. 

III. Preto my vyhnaní synovia Evy, ktorí prebývame v tomto slzavom 
údolí, máme bez prestania vzývať túto matku milosrdenstva a orodovnicu 
veriaceho ľudu, aby prosila za nás hriešnych. V tejto modlitbe by sme mali 
úprimne prosiť o jej pomoc a príhovor, pretože nikto by bez hriechu nemohol 
pochybovať o tom, že jej zásluhy pred Bohom sú najdôležitejšie a že ona je 
najviac naklonená k pomáhaniu ľudskému pokoleniu.  
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HLAVA VI. Ku komu sa máme modliť? 
 

* OTÁZKA I. 

Ku komu sa má modlitba obracať? * 

 To, že sa máme modliť k Bohu a máme vzývať jeho meno, nám hovorí 
samotný hlas prirodzenosti, vštiepený do ľudskej duše. Požaduje to aj Písmo 
sväté, v ktorom počujeme Boha prikazovať1339: „Vzývaj ma v čase súženia“.  
A slovom Boh sa tu musia rozumieť tri Božské osoby. 

 

* OTÁZKA II. 

Máme vzývať aj svätých, ktorí kraľujú s Kristom? * 

Za druhé sa utiekame tiež k príhovorom svätých, ktorí sú v nebi. To, že 
modlitby sa majú konať aj k nim, je v Cirkvi Božej tak isté, že nábožní ľudia by 
o tom nemali vôbec pochybovať. Táto záležitosť však už bola vysvetlená  
na svojom mieste a teda farára aj ostatných tam odkazujeme. Ale aby 
neskúsení boli uchránení pred akýmkoľvek poblúdením, bude prospešné 
vysvetliť veriacemu ľudu, aký je rozdiel medzi týmto dvojakým vzývaním. 

 

* OTÁZKA III. 

Boha a svätých vzývame inak. * 

Zaiste nevzývame Boha a svätých tým istým spôsobom. Lebo Boha 
prosíme, aby nám on sám udelil dobré alebo nás zbavil od zlého; a svätých, 
ktorí tým, že sú v milosti Božej, žiadame aby nás prijali pod svoju ochranu 
a vyprosili nám od Boha to, čo potrebujeme. Preto máme dva spôsoby 
vzývania, ktoré sa líšia významom. K Bohu voláme: „Zmiluj sa nad nami; 
Vyslyš nás“ a ku svätým potom: „Oroduj za nás“. 

 

* OTÁZKA IV. 

V akom zmysle môžeme prosiť svätých, aby sa nad nami zľutovali? * 

 Napriek tomu môžeme svätých prosiť, aj keď v inom zmysle, aby sa  
nad nami zľutovali, pretože sú obzvlášť milosrdní. Môžeme ich teda prosiť, 
aby pohnutí biedou nášho postavenia, nám u Boha pomáhali svojou milosťou 
a svojim príhovorom. 

                                                           
1339 Žalm. 49. (50.) 15. 
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 Pritom sa však každý musí čo najviac vystríhať toho, aby to, čo je vlastné 
výlučne Bohu, nepričítal niekomu inému. A tak, keď sa niekto modlí modlitbu 
Pána pred obrazom nejakého svätého, mal by mať na pamäti, že prosí svätého, 
aby sa s ním modlil a získal pre neho to, čo je v slovách modlitby Pána 
obsiahnuté a aby tento svätý bol pred Bohom jeho tlmočníkom a zástupcom. 
Lebo to, že svätí takéto poslanie vykonávajú, o tom nás učí svätý Ján apoštol 
vo svojom Zjavení. 
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HLAVA VII. O nutnosti prípravy na modlitbu. 
 

* OTÁZKA I. 

Akými cnosťami sa má duch pripravovať na modlitbu? * 

 I. V Písme svätom sa píše1340: „Pred modlitbou priprav svoju dušu  
a nebuď ako človek, ktorý pokúša Boha“. Boha zaiste pokúša ten, kto sa síce 
dobre modlí, ale zle koná; aj ten kto sa rozpráva s Bohom, ale svojim duchom 
blúdi vzdialený od modlitby. Ale keďže na tom s akou mysľou človek koná 
prosby k Bohu záleží, nech farár nábožným poslucháčom spôsob vysvetlí ako 
sa majú modliť. Prvým krokom k modlitbe je skutočne ponížený a skrúšený 
duch a poznanie svojich neprávostí; lebo ten, kto pristupuje k Bohu, zo svojich 
hriechov spozná, že nielenže nie je hoden, aby od Boha niečo získal, ale že nie 
je ani hoden, aby predstúpil modliť sa pred Božiu tvár. O tejto príprave sa 
veľmi často zmieňuje Písmo sväté, ktoré tiež uisťuje1341: „Pohliadne  
na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami“; a inde1342: „Modlitba 
pokorného prenikne oblakmi“. Vzdelaným duchovným správcom sa však 
naskytne nespočetne mnoho výrokov, ktoré sa k tejto pravde hodia, a preto 
nie je potrebné uvádzať ďalšie. Ale neprejdeme mlčaním tie dva 
príklady, ktoré sme už predtým spomenuli, pretože sú veľmi primerané 
k tejto záležitosti. Jedným z nich je ten známy mýtnik1343, ktorý stojac 
vzdialený sa neodvážil ani oči pozdvihnúť zo zeme. Druhou je žena 
hriešnica1344, ktorá preniknutá bolesťou, slzami zmáčala nohy Krista Pána. 
Oba príklady svedčia o tom, akú veľkú váhu dáva modlitbe kresťanská pokora. 

II. Pri spomínaní si na hriechy nasleduje istá úzkosť alebo aspoň istý 
pocit bolesti, že túto úzkosť nezažívame. Ak si kajúcnik v sebe nevzbudí obe 
alebo aspoň jednu z týchto dispozícií, nemôže dosiahnuť odpustenie. 

 

* OTÁZKA II. 

Akých hriechov by sa mal vystríhať hlavne ten, kto sa chce užitočne modliť? * 

I. Ale keďže existujú niektoré hriechy, ktoré obzvlášť prekážajú tomu, 
aby Boh vypočul prosby našich modlitieb, ako je napr. vražda alebo učinené 
násilie, preto máme zadržiavať ruky od tejto ukrutnosti a násilia. O tejto 

                                                           
1340 Sir. 18. 23. 
1341 Žalm. 101. (102.) 18.   
1342 Sir. 35. 21. 
1343 Lk. 18. 13. 
1344 Lk. 7. 38. 
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bezbožnosti hovorí Boh ústami proroka Izaiáša1345: „Keď budete rozprestierať 
vaše ruky, odvrátim svoje oči od vás; a keď rozmnožíte modlitby, ja ich 
nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi“.  

II. Vyvarovať sa je potrebné tiež hnevu a rozporov, ktoré taktiež veľmi 
prekážajú vypočutiu našich prosieb, o čom píše Apoštol1346: „Chcem teda, aby 
sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok“.  

III. Ďalej musíme mať na zreteli, že keď nám bolo ublížené, tak by sme 
nemali byť nezmierliví; lebo s takýmto rozpoložením mysle nebudeme môcť 
uprosiť Boha, aby nám odpustil; veď on sám hovorí1347: „Keď vstanete modliť 
sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu“ a na inom mieste1348: „Ale ak vy 
neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“. 

IV. Ďalej sa musíme vystríhať toho, aby sme neboli tvrdí a neľudskí 
k núdznym. Lebo proti takým ľuďom je povedané1349: „Kto si ucho zapcháva, 
keď sa bedár krikom (ozýva), bude (raz) volať tiež, ale vyslyšaný nebude“. 

V. A čo máme povedať o pýche? O tom, ako pýcha veľmi uráža Boha, 
svedčí výrok1350: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“. 

VI. A čo povieme o pohŕdaní slovom Božím? O tom máme výrok 
Šalamúna1351: „Ak niekto odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba 
je priam hanebnosť“.  

Na tomto mieste sa však nezakazuje modlitba, ktorou sa prosí 
o odpustenie za učinenú krivdu, za vraždu, hnev, ľahostajnosť k chudobným, 
za pýchu, za pohŕdanie Božím slovom a nakoniec za všetky ostatné iné 
hriechy. 

 

* OTÁZKA III. 

O viere v Boha, ktorá sa považuje za potrebnú k modlitbe. *  

 Ale k tejto príprave ducha je tiež potrebná viera, ktorá ak nie je, tak 
nemôže existovať ani poznanie všemohúcnosti nebeského Otca, ani jeho 
milosrdenstva, ktoré sú predsa prameňmi dôvery prosiaceho; ako to učí sám 
Kristus Pán, hovoriac1352: „Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť  
                                                           
1345 Iza. 1. 15. 
1346 1. Tim. 2. 8. 
1347 Mk. 11. 25. 
1348 Mt. 6. 15. 
1349 Prísl. 21. 13. 
1350 Jak. 4. 6.; 1. Pet. 5. 5. 
1351 Prísl. 28. 9. 
1352 Mt. 21. 22. 
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v modlitbe“. O tejto viere píše svätý Augustín, komentujúc slová Pána1353: „Keď 
viera prestala, zahynula aj modlitba“. Základ pravej modlitby, ako už bolo 
povedané, je teda v tom, aby sme boli pevní a nevyvrátiteľní vo viere, čo 
dokazuje Apoštol antitézou1354: „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého 
neuverili?“ Preto musíme veriť, aby sme sa mohli aj modliť a aby sme neprišli 
o tú vieru, v ktorej sa s úžitkom modlíme. Lebo viera je to, čo vylieva modlitby; 
a modlitby spôsobujú, že naša viera je pevná a zbavená akýchkoľvek 
pochybností. V tomto duchu napomínal svätý Ignác tých, ktorí mali 
v modlitbách pristupovať k Bohu, keď hovorí: „Pri modlitbe nemaj myseľ 
pochybovačnú. Blahoslavený je ten, kto nebude pochybovať“. Pre dosiahnutie 
toho, čo si žiadame od Boha, má najväčšiu váhu viera a pevná dôvera, čo nám 
pripomína aj svätý Jakub1355: „Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania“.  

 

* OTÁZKA IV. 

Čo nás môže priviesť k viere, aby sme dosiahli to, o čo v modlitbe prosíme? * 

 Je mnoho vecí, prečo máme mať pri modlení dôveru. Je to už samotná 
vôľa Božia a jeho dobrotivosť naklonená k nám, ktorá nám prikazuje, aby sme 
ho nazývali Otcom a aby sme vedeli, že sme jeho synmi. Je takmer nespočetne 
mnoho tých, ktorých prosby Boh vypočul. Ďalej máme ako nášho najvyššieho 
obhajcu Krista Pána, ktorý je vždy pripravený nám pomôcť, ako čítame  
u svätého Jána1356: „Keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, 
spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy“. Podobne hovorí svätý 
Pavol1357: „Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac i z mŕtvych vstal, je po pravici 
Boha a prihovára sa za nás“. Ten istý Apoštol hovorí Timotejovi1358: „Jeden je 
Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš“. A Židom 
hovorí1359: „Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal 
milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom“. Preto hoci sme nehodní, aby 
sme boli vyslyšaní, predsa však pre zásluhy najlepšieho prostredníka 
a príhovorcu Ježiša Krista musíme dúfať a s istotou dôverovať v to, že Boh 
nám udelí všetko, o čo budeme skrze Krista Pána správne prosiť. 

 

 

                                                           
1353 Sermo 115. 1. 
1354 Rim. 10. 14. 
1355 Jak. 1. 6. 
1356 1. Jn. 2. 1. 
1357 Rim. 8. 34. 
1358 1. Tim. 2. 5. 
1359 Žid. 2. 17. 
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* OTÁZKA V. 

Duch Svätý je pôvodcom našich modlitieb. * 

 Nakoniec pôvodcom našich modlitieb je Duch Svätý, ktorého keď máme 
ako vodcu, tak naše prosby bývajú vyslyšané. „Lebo dostali sme Ducha 
adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ a tento „Duch 
prichádza na pomoc našej slabosti“, on pomáha aj našej nevedomosti  
pri tomto dare modlitby, tak ako sa píše1360, že: „Sám Duch sa prihovára za nás 
nevýslovnými vzdychmi“.   

 

* OTÁZKA VI. 

Ako sa máme posilňovať vo viere, aby sme dosiahli Božie dobrodenia? * 

Ak však niektorí niekedy zapochybujú a necítia sa dostatočne silní  
vo viere, nech používajú slová apoštolov1361: „Pane daj nám väčšiu vieru!“  
a slová onoho slepca1362: „Pomôž mojej nevere!“ Ale od Boha dostaneme 
najskôr to, o čo žiadame, keď preniknutí vierou a nádejou, zosúladíme celé 
naše myslenie, činy a reč podľa Božieho zákona a jeho vôle. Spasiteľ 
hovorí1363: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, 
a splní sa vám to“. Avšak, aby sme mohli všetko toto u Boha dosiahnuť, je 
potrebné, ako už bolo uvedené skôr, zabúdať na krivdy a k blížnemu mať 
lásku a vôľu po dobrotivosti. 

  

                                                           
1360 Rim. 8. 15, 26. 
1361 Lk. 17. 5, 
1362 Mk. 9. 23. 
1363 Jn. 15. 7. 
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* OTÁZKA I. 

Ľud má byť poučený o tom, aký je najlepší spôsob modlenia a čo to znamená 
modliť sa v duchu a v pravde. * 

I. Veľmi záleží na tom, akým spôsobom sväté modlitby konáme. Hoci je 
modlitba dobrá a spasiteľná vec, predsa však nijako neprospeje, keď sa 
nekoná správne. Svätý Jakub totiž hovorí, že často nedosahujeme to, o čo 
prosíme, lebo „zle prosíme“1364. Duchovný pastier nech veriaci ľud poučí 
o tom, aký je najlepší spôsob riadnej prosby a súkromnej a verejnej modlitby. 
Pravidlá kresťanskej modlitby sme prijali z učenia Krista Pána. 

II. Máme sa teda modliť „v duchu a v pravde“1365. Lebo nebeský Otec 
vyhľadáva tých, ktorí sa mu klaňajú v duchu a pravde. Takýmto spôsobom sa 
potom modlí ten, kto má vnútornú a vrúcnu túžbu ducha. Tento duchovný 
spôsob modlenia nevylučuje ústnu modlitbu. Avšak prednosť musí byť daná 
modlitbe vychádzajúcej z horiaceho ducha, ktorú Boh počuje aj keď nie je 
vyslovená ústami, lebo pred ním nie sú ukryté žiadne tajné ľudské myšlienky. 
Boh počul vnútorné prosby Anny, matky Samuela, o ktorej čítame1366, že sa 
modlila plačúc a iba pohybujúc perami. Takto sa modlil aj Dávid, lebo 
hovorí1367: „K tebe vraví moje srdce, teba hľadá moja tvár“. Pri čítaní Písma 
svätého sa stretneme s mnohými podobnými príkladmi. 

 

* OTÁZKA II. 

Aký je zvláštny úžitok z ústnej modlitby ? * 

 Ústna modlitba má svoj vlastný význam a potrebu. Lebo roznecuje 
horlivosť ducha a rozplameňuje nábožnosť, čo svätý Augustín v liste Probe 
vyjadril takto1368: „Niekedy sa slovami a inými znakmi sami seba horlivo 
povzbudzujeme k väčšiemu posvätnému roztúženiu“. Inokedy nás silná 
roztúženosť a nábožnosť duše núti slovami predniesť myšlienku; lebo keď 
duch plesá radosťou, patrí sa, aby plesal aj jazyk. A skutočne sa sluší, aby sme 
Bohu činili takúto dvojitú obetu duše i tela. To, že takto sa modlili apoštoli, 

                                                           
1364 Jak. 4. 3. 
1365 Jn. 4. 23. 
1366 1. Sam. 1. 13. 
1367 Žalm. 26. (27.) 8. V novom preklade Písma sv. je: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár“.  
1368 ep. 130. 9. 
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o tom sa môžeme presvedčiť na mnohých miesta v Skutkoch apoštolov 
a v listoch svätého Pavla.    

* OTÁZKA III. 

Hovorenie nahlas nie je tak potrebné pri súkromnej modlitbe ako pri modlitbe 
verejnej.* 

 Existuje dvojaký spôsob modlenia: súkromný a verejný. Pri súkromnej 
modlitbe hlasité prednášanie slov slúži k tomu, aby podporovalo túžbu 
a vnútornú nábožnosť. Pri verejnej modlitbe, ktorá je ustanovená 
k rozhojneniu nábožnosti veriaceho ľudu, sa niekedy nedá zaobísť bez reči. 

 

* OTÁZKA IV. 

Samotní kresťania sa modlili v duchu a dlhých modlitieb sa netreba obávať. * 

 Spôsob modlenia sa v duchu je kresťanom vlastný a neveriaci ho 
nepoužívajú. O nich Kristus Pán povedal takto1369: „Keď sa modlíte, nehovorte 
veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 
Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho 
prosili“. Avšak hoci zakazuje mnohovravnosť, nebráni dlhým modlitbám, 
vychádzajúcim zo silnej a trvalej horlivosti ducha, ba k nim aj povzbudzuje 
svojim príkladom. Lebo sám nielen celé noci trávil v modlitbách, ale tú istú 
modlitbu1370 trikrát opakoval. Toľko je treba povedať o tom, že prázdnymi 
slovami sa Boh nedá nijako uprosiť. 

 

* OTÁZKA V. 

Boh zavrhuje modlitby pokrytcov. * 

 Avšak Kristus Pán nás varuje pred modlitbami pokrytcov v duchu, keď 
hovorí1371: „Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky 
modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím 
vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, 
zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi v skrytosti. A tvoj Otec ťa 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“. Izba, o ktorej sa tu hovorí, sa môže chápať 
ako srdce človeka, do ktorého nestačí iba vojsť, ale je potrebné ho aj uzatvoriť, 
aby sa doň nič nevotrelo a  zvonka nič nepôsobilo na dušu, čo by mohlo narušiť 

                                                           
1369 Mt. 6. 7. 
1370 Mt. 26. 44. 
1371 Mt. 6. 5.-6. V novom preklade Písma sv. je: „a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti...“  
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dokonalosť modlitby. Nebeský Otec, ktorý preniká skrytou mysľou každého 
človeka, potom zaiste splní prosbu modliaceho sa. 

 

* OTÁZKA VI. 

Keď dlhšie nedostávame to, o čo prosíme, nemáme prestávať v konaní 
modlitby. * 

 Okrem toho sa pri modlení vyžaduje vytrvalosť. To, akú má vytrvalosť  
v sebe moc, ukázal Syn Boží na príklade sudcu1372, ktorý hoci sa Boha nebál, 
ani ľudí sa nehanbil, predsa ho premohla vytrvalosť a neodbytnosť vdovy a jej 
prosbu splnil. Preto sa k Bohu máme modliť vytrvalo a nenasledovať tých, 
ktorí keď sa pomodlia raz alebo dvakrát, tak potom v modlitbe ustávajú. Lebo 
pri tejto povinnosti nesmie byť žiadna únava, o čom nás učí svedectvo Krista 
Pána aj svätého Pavla. A keď niekedy vôľa ochabuje, prosme Boha 
v modlitbách o silu vytrvalosti. 

 

* OTÁZKA VII. 

Čokoľvek si chceme žiadať od nebeského Otca, to Kristus Pán prikázal, aby 
sme žiadali v jeho mene. * 

Syn Boží tiež chce, aby naša modlitba k Otcovi prichádzala v jeho mene. 
Lebo jeho zásluhou a milosťou ako príhovorcu, naše modlitby získajú takú 
váhu, aby ich nebeský Otec vypočul. Jeho slová u svätého Jána sú tieto1373: 
„Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá 
vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša 
radosť bola úplná“. A opäť1374: „Čokoľvek budete pýtať od Otca v mojom mene, 
to učiním“.  

 

* OTÁZKA VIII. 

V modlitbe sa patrí nasledovať horlivosť svätých a k prosebnej modlitbe 
pripojiť vďakyvzdanie. * 

Nasledujeme veľkú horlivosť svätých, ktorú mali pri modlení. Podľa 
príkladu apoštolov spájajme s prosbami aj vzdávanie vďaky. Oni tento zvyk 
vždy zachovávali, ako je to možné vidieť v listoch svätého Pavla.  

 

                                                           
1372 Lk. 18. 2. 
1373 Jn. 16. 23. 
1374 Jn. 14. 13. 
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* OTÁZKA IX. 

Aby modlitba bola vrúcna a silná, je k nej treba pridať pôst a almužnu. * 

 Ale s modlitbou spájame aj pôst a almužnu. Pôst je s modlitbou zaiste 
v najužšom spojení, lebo tí čo sú obťažení jedlom a pitím, majú tak premoženú 
myseľ, že ju nemôžu pozdvihnúť k Bohu a nemôžu ani pochopiť to, čo si 
modlitba vyžaduje. Aj almužna má s modlitbou veľa spoločného. Lebo ten, kto 
má možnosť robiť dobre tomu, kto je na cudzie milosrdenstvo odkázaný 
a blížnemu a svojmu bratovi nepomôže, ako by potom mohol povedať, že má 
lásku? A ako môže vzývať Boha o pomoc ten, kto lásku nemá? Leda že by prosil 
Boha o odpustenie svojich hriechov a súčasne pokorne prosil, aby mu udelil 
cnosť lásky. Preto sa Božím riadením stalo to, že k ľudskej spáse sa napomáha 
trojakým spôsobom. Lebo keď hrešením Boha urážame, alebo blížnemu 
ubližujeme, alebo sami sebe škodíme, tak svätými modlitbami uzmierujeme 
Boha, almužnou vykupujeme krivdy učinené ľuďom a pôstom zmývame 
škvrny vlastného života. A hoci každý jeden nábožný úkon pomáha proti 
všetkým druhom neprávostí, predsa však sú primerané a účinné obzvlášť 
proti tým jednotlivým hriechom, ktoré sme uviedli. 

 

 

  



 

~ 444 ~ 

HLAVA IX. O úvode modlitby Pána. „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ 

HLAVA IX. O úvode modlitby Pána. „Otče náš, ktorý si 

na nebesiach.“ 

 
* OTÁZKA I. 

Prečo Kristus chcel, aby sme na začiatku tejto modlitby používali slovo „Otče“ 
a nie napr. „Pane“ alebo inak? * 

 Táto kresťanská modlitba nám bola odovzdaná Ježišom Kristom a je 
usporiadaná tak, že skôr než pristúpime k prosbám a žiadostiam, na úvod 
používame isté slová, aby keď nábožne pristúpime k Bohu, sme sa mohli 
modliť s väčšou dôvernosťou. Preto je povinnosťou farára tieto slová 
jednotlivo a jasne vysvetliť, aby nábožný ľud vedel, že sa bude rozprávať 
s Bohom a ochotnejšie sa k modlitbe obracal. Keď sa berie úvahy počet slov, 
tak úvod je veľmi krátky. Ak však uvážime podstatu, je veľmi dôležitý a plný 
tajomstiev. 

Prvé slovo, ktoré na Boží príkaz a z Božieho ustanovenia vyslovujeme, je 
slovo „Otče“. Hoci náš Spasiteľ mohol začať túto Božskú modlitbu nejakým 
iným slovom, ktoré by malo v sebe viac vznešenosti, ako napr. „Stvoriteľ“ 
alebo „Hospodin“, napriek tomu nepoužil také slovo, ktoré by v nás mohlo 
vyvolávať bázeň, ale použil slovo, ktoré človeka modliaceho sa a niečo 
prosiaceho od Boha, naplňuje láskou a dôverou. Lebo čo je milšie ako meno 
Otca, v ktorom znie dobrotivosť a láska? 

 

* OTÁZKA II. 

Aký je prvý dôvod, prečo ľudia právom nazývajú Boha Otcom? * 

Dôvod, prečo prislúcha Bohu meno Otca, je možné veriacemu ľudu 
vysvetliť na základe textov o stvorení, riadení a vykúpení. Lebo, keď Boh 
stvoril ľudí na svoj obraz, ktorý neudelil živočíchom, tak pre tento zvláštny 
dar, ktorým ozdobil človeka, sa právom v Písme svätom nazýva Otcom a to 
všetkých ľudí nielen veriacich ale aj neveriacich. 

 

* OTÁZKA III. 

Aký je druhý dôvod, prečo sa Boh nazýva Otcom ľudí? * 

 Z Božieho riadenia je možné odvodiť dôkaz, že Boh starajúc sa o blaho 
ľudí, nám pôsobením svojej prozreteľnosti preukazuje otcovskú lásku. Ale aby 
pri vysvetľovaní tejto záležitosti bolo možné lepšie pochopiť Božiu otcovskú 
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starostlivosť o ľudí, je potrebné povedať niečo o anjeloch strážnych,  
pod ktorých ochranou ľudia sú. 

 

* OTÁZKA IV. 

Z Božej prozreteľnosti bola anjelom daná úloha chrániť ľudské pokolenie. * 

 Zaiste z Božej prozreteľnosti bola anjelom daná úloha, aby chránili 
ľudské pokolenie a boli nápomocní jednotlivým ľuďom, aby títo neupadli  
do nejakého veľkého nešťastia. Lebo tak ako rodičia dávajú deťom, keď sa 
majú vybrať na nebezpečnú cestu, ochrancov a pomocníkov 
v nebezpečenstve, tak aj nebeský Otec na ceste, ktorou kráčame do nebeskej 
vlasti, ustanovil každému z nás anjela. Chránení jeho pomocou  
a s obozretnosťou sa môžeme vyhnúť osídlam nepriateľov, ktoré sú nám tajne 
strojené, môžeme odraziť násilné útoky proti nám a pod jeho vedením sa 
pridržiavať pravej cesty, aby nás nejaký podvrhnutý blud klamného 
protivníka nezviedol z cesty, ktorá vedie do neba. 

 

* OTÁZKA V. 

Na základe akých dôvodov je možné jasne spoznať veľkosť úžitku, ktorý 
ľuďom vyplýva z ochrany anjelov? * 

 To, aký úžitok vyplýva ľuďom z tejto zvláštnej Božej starostlivosti 
a  prozreteľnosti, ktorej vykonávanie a riadenie bolo odovzdané anjelom, 
ktorých prirodzenosť je postavená medzi Bohom a ľuďmi, to vysvitá 
z mnohých príkladov uvedených v Písme svätom. Tieto príklady svedčia 
o tom, že z dobrotivosti Božej anjeli často konali pred očami ľudí zázračné 
veci, aby tak boli poučení o tom, že je nespočetné množstvo vecí, ktoré nie je 
možné očami vidieť a ktoré anjeli - strážcovia našej spásy - konajú k nášmu 
úžitku a spáse. Tobiášovi dal Boh na jeho ceste ako sprievodcu a vodcu anjela 
Rafaela. Viedol ho tam i späť bez úhony, pomohol mu pred zhltnutím 
obrovskou rybou a ukázal mu mimoriadne vlastnosti, ktoré má pečeň, žlč  
a srdce tej ryby. Anjel vypudil diabla, prekazil jeho moc, zviazal ho a dosiahol 
to, že Tobiášovi neuškodil. On poučil mladého muža o riadnom a legitímnom 
užívaní manželstva; on navrátil slepému Tobiášovmu otcovi jeho zrak1375.  

 
 

 

                                                           
1375 Tob. 12. 3. 
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* OTÁZKA VI. 

O anjelovi, ktorý vyviedol svätého Petra zo žalára. * 

 Na poučenie veriaceho ľudu o zázračnej starostlivosti a anjelskej 
ochrane poskytuje bohaté informácie aj text o anjelovi, ktorý vyslobodil 
knieža apoštolov1376. Duchovní pastieri by mali vysvetliť, že anjel osvietil 
temnotu žalára, že Petra zobudil, keď sa dotkol jeho boku, že ho zbavil pút 
a reťazí, že ho napomenul, aby vstal a vzal si obuv a odev a aby ho nasledoval. 
Potom nech vysvetlia, že Peter bol týmto anjelom bez prekážky vyvedený  
zo žalára cez stráže a nakoniec sa dostal do bezpečia skrze otvorenú bránu. 
Takýmito príkladmi sú naplnené príbehy Písma svätého, z ktorého 
poznávame to, aké veľké dobrodenia nám Boh skrze anjelov poskytuje. Sú 
tlmočníkmi a poslami, ktorých posiela nielen v nejakej osobitnej veci, ale im 
už od úplného začiatku odovzdáva starostlivosť o nás a ustanovuje ich  
na ochranu spásy jednotlivých ľudí. Podrobné vysvetlenie tejto náuky prinesie 
ten úžitok, že mysle počúvajúcich sa pozdvihnú a budú povzbudené k uznaniu 
a ucteniu si Božej prozreteľnosti  a starostlivosti o nás. 

 

* OTÁZKA VII.  

Akým ďalším spôsobom spoznajú veriaci Božiu otcovskú starostlivosť o ľudí. * 

 Na tomto mieste by mal duchovný pastier osobitne ohlasovať veľkosť 
Božej dobrotivosti k ľudskému pokoleniu, lebo hoci sme od prvého otca nášho 
pokolenia a pôvodcu hriechu až do dnešného dňa nespočetnými hriechmi 
a neprávosťami Boha urážali, on zachováva lásku k nám a nezbavuje sa veľkej 
starostlivosti o nás. Bolo by najhoršou urážkou a bolo by to aj hlúpe, ak by sa 
niekto domýšľal, že Boh na nás zabúda. Na Izraelitov dopadol Boží hnev za ich 
rúhanie, pretože sa domnievali, že boli zbavení nebeskej pomoci. Lebo v Písme 
sa píše takto1377: „Pokúšali Pána, keď vraveli: „Je teda Pán medzi nami, alebo 
nie?“ A u Ezechiela sa Boh na ten istý ľud hnevá, pretože hovorí1378: „Pán nás 
nevidí. Pán opustil krajinu“. Je teda potrebné, aby sa veriaci odvrátili od tej 
bezbožnej domnienky, že by sa mohlo stať,  že by Boh na ľudí zabudol. Dôkaz 
je možné vidieť u Izaiáša, kde sa Izraelský ľud sťažuje na Boha a ako na druhej 
strane Boh dobrotivým podobenstvom jeho nerozumnú žalobu vyvracia. Píše 
sa tam1379: „Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Na to Boh 
odpovedá: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad synom 

                                                           
1376 Sk. Ap. 12. 
1377 Exod. 17. 7. 
1378 Ezech. 8. 12. 
1379 Iza. 49. 14. 
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svojho života? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som 
si ťa vryl“. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Božia dobrotivosť sa nám ukazuje na príklade prvého otca. *   

 Hoci na základe týchto príkladov sa jasne potvrdzuje to, o čom hovoríme, 
avšak aby veriaci nadobudli úplné presvedčenie, že nikdy nemôže prísť doba, 
aby Boh na chvíľu na ľudí zabudol a nepreukazoval im skutky otcovskej lásky, 
duchovný pastier by to mal ešte raz potvrdiť najjasnejším príkladom našich 
prvých rodičov. Lebo keď po zanedbaní a porušení Božieho príkazu, počujeme 
ako ťažko boli obžalovaní a hrozným výrokom odsúdení1380: „Nech je 
prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho 
života, tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny“; a keď ich 
vidíme vyhnaných z raja a aby sa im odňala akákoľvek nádej na návrat do raja, 
čítame, že pri vchode do raja bol postavený cherubín oháňajúci sa plamenným 
mečom a keď spoznávame, ako sa Boh za urážku pomstil a stíhal ich 
vnútornými i vonkajšími trestami, kto by pri tom nepovažoval človeka  
za strateného? Kto by nepomyslel na to, že je nielen úplne zbavený Božej 
pomoci, ale je aj vydaný do záhuby? A predsa pri tak veľkom Božom hneve 
a prejavoch pomsty, objavilo sa opäť svetlo Božej lásky k nim. Lebo čítame, 
že1381: „Pán Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich“. A toto 
je najzreteľnejším dôkazom toho, že Boh v žiadnom čase ľudí neopustí.  

Podstatu tejto pravdy, totiž že žiadne ľudské urážky nevyvážia Božiu 
lásku, vyjadril Dávid týmito slovami1382: „Či Boh pre hnev svoj zdržiava svoje 
zľutovanie?“  To povedal aj Habakuk, keď takto hovorí k Bohu1383: „Pane  
v hneve sa rozpomeň na svoje milosrdenstvo“. Vyriekol to aj Micheáš1384: „Kto 
je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prepáčiš hriech zbytku svojho 
dedičstva? Nespustí už hnev svoj, lebo má radosť v zľutovaní“. A určite je to 
tak, že keď si najviac myslíme, že sme stratení a zbavení Božej pomoci, tak Boh 
nás najviac hľadá svojou neopísateľnou dobrotivosťou a najviac sa o nás stará, 
lebo v hneve zadržuje meč spravodlivosti a neprestáva na nás vylievať 
nezmerateľné poklady svojho milosrdenstva.  

                                                           
1380 Gen. 3. 17. 
1381 Gen. 3. 21. 
1382 Žalm. 76. (77.) 10. 
1383 Hab. 3. 2. 
1384 Mich. 7. 18 
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* OTÁZKA IX. 

Aký je tretí dôkaz toho, že Boh zasypáva ľudské pokolenie otcovskou láskou? * 

I. Veľkú silu dôkazu toho, ako Boh zvláštnym spôsobom miluje a chráni 
ľudské pokolenie, má stvorenie a zachovávanie človeka. Avšak nad oboma 
predchádzajúcimi vyniká dielo ľudského vykúpenia, keď týmto tretím 
dobrodením náš najláskavejší Boh a Otec v najväčšej hojnosti osvedčil svoju 
zvrchovanú lásku k nám. Nech to farár svojim duchovným synom vysvetlí 
a nech im neustále vštepuje do uší túto najvznešenejšiu Božiu lásku k nám, 
aby poznali, že obdivuhodným spôsobom sa stali synmi Božími tým, že sú 
vykúpení; lebo ako hovorí svätý Ján1385: „Dal im moc stať sa Božími deťmi“  
a „z Boha sa zrodili“. 

II. Z toho dôvodu sa krst, ktorý je prvým dôkazom vykúpenia nášho 
rukojemníctva, nazýva sviatosťou znovuzrodenia; lebo v ňom sa rodíme  
za synov Božích. Sám Spasiteľ hovorí1386: „Čo sa narodilo z Ducha, je Duch“  
a „Musíte sa znova narodiť“. Podobne aj apoštol Peter1387: „Veď ste sa 
znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: skrze slovo 
živého a naveky zostávajúceho Boha“. 

 

* OTÁZKA X. 

Z mimoriadnej Božej dobrotivosti skrze vykúpenie, sme sa stali Božími 
synmi.* 

Pôsobením tohto vykúpenia sme prijali i Ducha Svätého a boli sme 
obdarení aj Božou milosťou. Týmto darom bývame prijatí za synov Božích, 
ako to Rimanom napísal apoštol Pavol1388: „Nedostali ste ducha otroctva, aby 
ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 
voláme: „Abba, Otče!“  Význam a moc tohto vyvolenia opisuje svätý Ján týmto 
spôsobom1389: „Pozrite, akú lásku preukázal nám Otec, aby sme sa volali a boli 
dietkami Božími“. 

  

                                                           
1385 Jn. 1. 12, 13. 
1386 Jn. 3. 6, 7. 
1387 1. Petr. 1. 23. 
1388 Rim. 8. 15. 
1389 1. Jn. 3. 1. 
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* OTÁZKA XI. 

Čo majú preukazovať Otcovi kresťania, ktorí sa stali Božími deťmi a ktorí 
prijímajú toľké dobrodenia otcovskej lásky? * 

I. Po vysvetlení tohto napomenutia je potrebné veriaci ľud upozorniť  
na to, čím je naproti tomu voči najláskavejšiemu Bohu Otcu on povinný, akú 
lásku a vďačnosť, akú poslušnosť a úctivosť je povinný svojmu Stvoriteľovi, 
Zachovávateľovi a Vykupiteľovi preukazovať a s akou nádejou má k nemu 
volať. Avšak na poučenie nevedomých a opravenie mylných názorov tých, 
ktorí sa domnievajú, že iba šťastie a blažený život sú dôkazom toho, že Boh 
zachováva svoju lásku k nám a domnievajú sa, že keď nás Boh skúša 
nešťastiami a trápeniami, tak je to znakom jeho nepriateľstva voči nám 
a úplného odvrátenia sa Božej náklonnosti od nás, tak tu je potrebné im 
vysvetliť, že keď sa nás dotýka1390 ruka Božia, tak to Boh nijako nerobí 
z nepriateľstva, ale že udretím hojí a že rana prichádzajúca od Boha je liekom.  

II. Lebo on trestá hrešiacich, aby ich takouto lekciou polepšil a časným 
trestom ich vyslobodil z večnej záhuby. Lebo1391 „navštevuje metlou naše 
neprávosti a bitkou naše hriechy, ale svoje milosti od nás neodníma“. Preto je 
treba veriacich napomínať, nech v takomto trestaní poznávajú Božiu otcovskú 
lásku a nech majú v ústach i na pamäti slová najtrpezlivejšieho Jóba1392: „On 
udiera, ale aj hojí, raní, no jeho ruky liečia“, nech hovoria to, čo v mene 
Izraelského národa napísal Jeremiáš1393: „Šľahal si ma, nuž dal som sa šľahať 
ako neskrotený junec. Priveď ma späť a navrátim sa, veď ty si Pán, môj Boh!“, 
nech si predstavujú príklad Tobiáša, ktorý v súžení svojej slepoty spoznával 
trestajúcu otcovskú ruku Božiu, zvolajúc1394: „Velebím ťa Bože Izraelitov, že si 
ma potrestal a že si ma uzdravil“. 

 

* OTÁZKA XII. 

Veriacim sa musí pripomínať, že Boh na nás nikdy nezabúda. * 

 Pri tom je potrebné, aby sa veriaci nanajvýš vystríhali toho, že ak by ich 
postihla akákoľvek nehoda, alebo by boli zaťažení akýmkoľvek trápením, aby 
sa nikdy nedomnievali, že o tom Boh nevedel. Sám Boh totiž hovorí1395: „Ale 
                                                           
1390 Jób. 19. 21. 
1391 Žalm 88. (89.) 33. 
1392 Jób. 5. 18. 
1393 Jer. 31. 18. 
1394 Tob. 11. 17. V novom preklade Písma sv. je: „Potom sa Tóbi priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiaša, a 
požehnal ju: „Vítam ťa, dcéra moja! Nech je zvelebený tvoj Boh, ktorý ťa priviedol k nám, dcéra! Nech je požehnaný 
tvoj otec a nech je požehnaný môj syn Tobiaš a buď požehnaná aj ty, dcéra moja! Vojdi do svojho domu v zdraví, s 
požehnaním a s radosťou. Vojdi, dcéra moja!“ 
1395 Lk. 21. 18. 
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ani vlas sa vám z hlavy nestratí“. Áno, sami sa potešujeme útechou Božieho 
slova, ktoré je vyslovené vo Zjavení svätého Jána1396: „Ja karhám a trescem 
tých, ktorých milujem“. Upokojme sa napomenutím Apoštolovým k Židom1397: 
„Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo 
koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna. Ak ste 
mimo výchovy, potom ste nemanželské deti, a nie synovia! A potom aj naši 
telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac 
Otcovi duchov a budeme žiť?“  

 
„Náš“. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Prečo sa nám tu prikazuje nazývať Boha v množnom počte našim Otcom? *  

I.  Keď k Bohu voláme a nazývame ho našim, z toho nutne vyplýva, že 
z milosti a podľa Božieho práva sú potom všetci veriaci vyvolení za bratov 
a všetci sa majú medzi sebou bratsky milovať. Lebo hovorí1398: „Vy všetci ste 
bratia, lebo len jeden je váš Otec, ktorý je na nebesách“. Preto aj všetci apoštoli 
vo svojich listoch nazývajú veriacich „bratmi“. Z toho potom nevyhnutne 
vyplýva záver, že týmto vyvolením Božím sú všetci veriaci nielen navzájom 
spojení zväzkom bratstva, ale keďže Jednorodený Syn Boží je človekom, tak sa 
nazývajú jeho bratmi a nimi aj sú. Lebo v liste Židom, keď sa hovorí o Božom 
Synovi, Apoštol napísal1399: „Preto sa nehanbí volať ich bratmi. Tvoje meno 
budem zvestovať svojim bratom“, čo oveľa skôr predpovedal1400 o Kristovi 
Pánovi Dávid. Sám Kristus takto hovorí k ženám1401: „Choďte, oznámte mojim 
bratom, aby šli do Galilei; tam ma uvidia“.   

II. A to, ako je známe hovoril vtedy, keď po zmŕtvychvstaní nadobudol 
nesmrteľnosť, aby si nikto nemyslel, že táto bratská príbuznosť prestala  
po jeho vzkriesení a nanebovstúpení. Áno, nielen že toto spojenie a táto láska 
nebola zrušená vzkriesením, ale prijali sme aj to, že potom keď z trónu 
velebnosti a slávy bude súdiť ľudí všetkých vekov, tak bude najmenších 
z veriacich nazývať svojimi bratmi. 

  

                                                           
1396 Zjav. 3. 19. 
1397 Žid. 12. 5, 6, 8, 9. 
1398 Mt. 23. 8, 9. 
1399 Žid. 2. 11. 
1400 Žalm 21. (22.) 23. 
1401 Mt. 28. 10. 
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* OTÁZKA XIV. 

Akým spôsobom sú veriaci pripočítaní za Kristových bratov? * 

 Ako by mohlo byť možné, že by sme neboli bratmi Kristovými, keď sme 
nazvaní jeho spoludedičmi? On sám prvorodený je ustanovený za dediča 
všetkých vecí1402, my sme však druhorodení spoludedičia jeho podľa miery 
nebeských darov, podľa spôsobu lásky, ktorou sa preukazujeme ako 
služobníci a pomocníci Ducha Svätého, ktorého pôsobením bývame pobádaní 
a roznecovaní ku cnosti a ku spasiteľným skutkom, aby sme, spoliehajúc sa  
na jeho milosť, statočne kráčali do boja o spásu a keď múdro a pevne 
zotrváme v tomto živote, aby sme od nebeského Otca prijali korunu ako 
spravodlivú odmenu, ustanovenú pre všetkých, ktorí sa tejto cesty života 
pridržiavali. „Lebo Boh nie je“, ako hovorí Apoštol1403, „nespravodlivý, že by 
zabudol na vaše skutky a na lásku“.  

 

* OTÁZKA XV. 

Ako sa máme jedni za druhých modliť a navzájom sa považovať za bratov? * 

O tom, ako máme z celého srdca prednášať toto slovo, nám svedčí výrok 
svätého Jána Zlatoústeho1404, ktorý hovorí, že Boh rád počúva kresťana 
modliaceho sa nielen za seba ale aj za druhého, lebo modliť sa za seba je vecou 
prirodzenou, modliť sa za iného - je vecou milosti. Modliť sa za seba, k tomu 
nás núti potreba, za iného - bratská láska. K tomu dodáva: „Bohu je 
príjemnejšia modlitba, ktorú podáva bratská láska, ako tá ktorá sa prednáša 
z potreby“. Pri tomto tak dôležitom predmete spasiteľnej modlitby musí farár 
napomínať a povzbudzovať všetkých ľudí každého veku, stavu a postavenia, 
aby pamätali na tento spoločný zväzok bratstva, aby sa k sebe správali vľúdne 
a jedni nad druhými sa nevyvyšovali. Lebo hoci v Cirkvi Božej existujú rôzne 
stupne služby, predsa však táto rozličnosť stupňov a úradov nijako neruší 
zväzok bratskej príbuznosti; podobne ako v ľudskom tele rozličnosť údov 
a ich úloh neznamená, že preto tá alebo oná časť tela stratí meno alebo úlohu 
toho údu. 

* OTÁZKA XVI. 

Z akých príčin sú kresťania spojení takým zväzkom príbuznosti? * 

 Predstav si človeka, ktorý má kráľovskú moc. Ak je kresťanom, či nie je 
bratom všetkých, ktorí majú účasť na spoločenstve kresťanskej viery? Zaiste, 
                                                           
1402 Žid. 1. 2. 
1403 Žid. 6. 10. 
1404 Op. imperf. hom. 14. 
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ale prečo? Pretože Boh, ktorý učinil kráľov i  boháčov, nie je iný ako ten,  
od ktorého pochádzajú chudobní, postavení pod kráľovskou nadvládou, lebo 
jeden je Boh a Otec všetkých. Preto je jedna a tá istá urodzenosť duchovného 
splodenia u všetkých, jedna dôstojnosť, jedna vznešenosť rodu, keďže všetci 
sme zrodení z toho istého Ducha Svätého, z tej istej sviatostnej viery ako 
synovia Boží a spoludediči jeho dedičstva. Boháči a mocnári nemajú za Boha 
iného Krista ako ľudia chudobní a jednoduchí, nie sú posvätení inými 
sviatosťami a neočakávajú iné dedičstvo v kráľovstve nebeskom. Bratmi sme 
všetci a ako píše Apoštol v liste Efezanom1405: „Sme údmi jeho tela z jeho mäsa 
a z jeho kostí“. To isté vyslovil Apoštol v liste Galaťanom1406: „Skrze vieru  
v Ježiša Krista ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, 
Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet 
muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi“. Túto záležitosť potom 
nech duchovní pastieri rozoberú a pri úmysle tejto pravdy nech sa dlhšie 
pozdržia; lebo je to veľmi vhodná príležitosť nielen posilniť a pozdvihnúť 
ducha chudobných a opovrhovaných ľudí, ale aj skrotiť a pokoriť hrdú 
namyslenosť bohatých a mocných; veď preto, aby Apoštol napravil 
zvrátenosť týchto ľudí, prikladal takú váhu tejto bratskej láske a usilovne ju 
vštepoval do uší veriacich.   

 

* OTÁZKA XVII. 

O čom má kresťan uvažovať, keď prednáša začiatok modlitby: „Otče náš“ * 

 Kresťan, keď chceš konať túto modlitbu k Bohu, pamätaj, že pristupuješ 
ako syn k Bohu Otcu. Preto keď začínaš modlitbu a prednášaš slová „Otče náš“, 
uvažuj kam až ťa povzniesla zvrchovaná dobrotivosť Boha, ktorý stanovil, aby 
si sa blížil k Pánovi nie ako služobník bez radosti a s bázňou, ale utiekal sa ako 
syn k Otcovi dobrovoľne a s radosťou. A pri tom uvažovaní maj na pamäti  
a rozjímaj o tom, s akou horlivosťou a nábožnosťou sa na druhej strane musíš 
modliť ty. Musíš sa pričiniť o to, aby si sa ukázal takým, akým by mal byť syn 
Boží, teda aby tvoje modlitby a skutky neboli nehodné Božského rodu,  
do ktorého ťa ráčil povýšiť najdobrotivejší Boh. Na túto povinnosť nás 
upozorňuje Apoštol, keď hovorí1407: „Buďte teda nasledovníkmi Božími, ako 
najmilší synovia“, aby o nás bolo možné popravde povedať to, čo Apoštol písal 
Solúnčanom1408: „Vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa“. 

                                                           
1405 Efez. 5. 30. V novom preklade Písma sv. je: „lebo sme údmi jeho tela“.  
1406 Gal. 3. 26-28. 
1407 Efez. 5. 1. 
1408 1. Sol. 5. 5. 
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„Ktorý si na nebesiach“. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Keď je Boh všadeprítomný, prečo sa hovorí, že svoje sídlo má obzvlášť  
na nebesiach? *  

 Každému, kto o Bohu dobre zmýšľa, je známe, že Boh je všade  
na všetkých miestach, čo však nie je možné chápať tak, akoby bol rozdelený 
na časti a jednou časťou obýval a naplňoval jedno miesto a inou zase iné. Lebo 
Boh je duch, nepodliehajúci žiadnemu deleniu. Kto by sa teda opovážil Boha 
obmedzovať hranicami nejakého priestoru, akoby sa nachádzal iba na jednom 
mieste, veď on sám o sebe hovorí1409: „Či nenapĺňam nebo i zem?“ A tieto slová 
treba chápať tak, že Boh preniká svojou mocou a konaním všetko, čo je na nebi 
i na zemi, avšak sám nie je obsiahnutý v žiadnom priestore. Boh je prítomný 
vo všetkých veciach, buď im dáva vznik, alebo ich zachováva stvorené; nie je 
však v priestore obsiahnutý alebo obmedzený tak, aby svoju prirodzenosť 
a moc nemohol všade prejavovať svojou prítomnosťou. To vyjadruje svätý 
Dávid v slovách1410: „Ak vystúpim na nebesia, ty si tam“. Hoci Boh je prítomný 
vo všetkých veciach a na všetkých miestach a nie je uzatvorený, ako sa hovorí, 
v žiadnych medziach, predsa však sa v Písme svätom často hovorí, že má svoje 
sídlo na nebesiach. Je to tak preto, lebo nebo ku ktorému vzhliadame, súc 
obdarené istým a stálym pohybom, je vznešenejšou časťou sveta, zostáva  
bez porušenia a všetko ostatné prevyšuje mohutnosťou, veľkosťou a krásou. 
Aby teda Boh roznietil ľudské mysle k uvažovaniu o jeho nekonečnej moci 
a velebnosti, ktorá sa najjasnejšie skvie v diele nebies, tak preto v Písme 
svätom osvedčuje, že sídli na nebesiach. Pri tom tiež často dodáva, ako to 
skutočne aj je, že niet žiadnej časti sveta, ktorá by nebola preniknutá 
prítomnou Božou prirodzenosťou a mocou. 

 
* OTÁZKA XIX. 

Čo predkladajú veriacim na rozjímanie tieto slová: „ktorý si na nebesiach?“ *  

 Nakoniec nech si veriaci pri tomto uvažovaní predstavia nielen obraz 
spoločného Otca všetkých, ale aj obraz Boha panujúceho na nebesiach a aby 
pri modlitbe mali na pamäti, že myseľ aj srdce majú obrátiť k nebu a že čím 
viac v nich meno Otca vzbudzuje nádej i dôveru, tým viac kresťanskej pokory 
a nábožnosti by malo spôsobovať pomyslenie na najvyššiu Božskú 

                                                           
1409 Jer. 23. 24. V novom preklade Písma sv. je: „či nezaplňujem ja nebesá?“  
1410 Žalm 138. (139.) 8. 
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prirodzenosť a velebnosť nášho Otca, „ktorý je na nebesiach“. Modliacim sa 
tieto slová tiež vopred vymedzujú, o čo majú prosiť. Akákoľvek naša prosba, 
týkajúca sa úžitku a potrieb súčasného života, je márna a nehodná kresťana, 
ak nie je spojená s nebeskými statkami a ak k tomuto cieľu nesmeruje. Preto 
nech duchovní nábožným poslucháčom pripomenú spôsob modlitby, pričom 
svoje napomenutie nech zakladajú na svedectve Apoštola1411: „Ak ste teda  
s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici 
Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi“.  

 

 

  

                                                           
1411 Kol. 3. 1. 2. 



 

~ 455 ~ 

HLAVA X. O prvej prosbe modlitby Pána. „Posväť sa meno Tvoje“. 

HLAVA X. O prvej prosbe modlitby Pána. „Posväť sa 

meno Tvoje“. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo máme svoje prosby začínať posvätením mena Božieho? * 

 I. To, o čo máme Boha prosiť a v akej postupnosti to máme robiť, nám 
nariadil a poučil nás o tom sám Majster a Pán. Lebo keďže modlitba je 
ohlasovateľkou a tlmočníčkou našej snahy a túžby, potom sa dobre a správne 
modlíme vtedy, keď sa poradie našich prosieb riadi poriadkom vecí, o ktoré 
treba prosiť. Pravá láska nás učí, aby sme sa celou mysľou a túžbou obrátili  
na Boha, ktorý je sám v sebe najvyšším dobrom, a teda právom má byť 
milovaný mimoriadnou a najvrúcnejšou láskou. Avšak Boha nie je možné  
zo srdca milovať, ak sa jeho česť a sláva nepostaví nad všetky veci a bytosti.  

II. Lebo naše a cudzie dobrá a vôbec všetko, čo sa označuje slovom 
dobro, majú v ňom svoj pôvod a jemu ako najvyššiemu dobru ustupujú. Preto, 
aby modlitba riadne pokračovala, Spasiteľ túto prosbu o najvyššom dobre 
ustanovil ako počiatok a hlavu ostatných prosieb, aby nás tým poučil, že skôr 
ako požiadame o to, čo je nám alebo blížnemu potrebné, máme prosiť o to, čo 
prináleží k sláve Božej, predkladajúc samotnému Bohu našu snahu a túžbu  
po jeho sláve. A takto zostaneme v službe lásky, ktorá nás učí aj Boha milovať 
viac než seba samého, aj najskôr prosiť o to, čo si žiadame pre Boha a až potom 
o to, čo si prajeme pre seba. 

 

* OTÁZKA II. 

Keď Božská prirodzenosť nemôže byť nijako zväčšená alebo zmenšená, prečo 
je tu potrebné prosiť o posvätenie Božieho mena? * 

 A keďže prianie a prosba sa vzťahuje na tie veci, ktoré nemáme, a keď 
pravému Bohu i k jeho prirodzenosti nie je možné nič pridať a žiadnou 
podstatou vecí nemôže byť rozmnožené to, čo v neopísateľnej miere obsahuje 
hojnosť všetkej dokonalosti; je treba pochopiť, že to, čo Bohu samotnému 
prajeme, je vonkajšie a vzťahuje sa na jeho vonkajšie oslávenie. Prosíme teda 
a žiadame, aby meno Božie bolo národom známejšie, aby sa jeho kráľovstvo 
rozširovalo, aby každodenne viac ľudí poslúchalo Božiu vôľu. Tieto tri veci: 
meno, kráľovstvo a poslušnosť (jeho vôli), ktoré sa netýkajú vnútornej 
podstaty Božieho dobra, sú vonkajšie a týkajú sa jeho vonkajšej slávy. 
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* OTÁZKA III. 

Ako je treba chápať túto prvú prosbu a čo si Kristus praje, aby sme Bohu 
v tejto prosbe prednášali? * 

 Ale aby bolo možné lepšie pochopiť, akú moc a význam majú v sebe tieto 
prosby, bude povinnosťou duchovného pastiera pripomenúť veriacemu ľudu, 
že slová: „ako v nebi tak aj na zemi“, sa môžu vztiahnuť ku každej z prvých 
troch prosieb, totiž: „Posväť sa meno Tvoje, ako v nebi tak i na zemi“ a „Príď 
kráľovstvo Tvoje, ako v nebi tak aj na zemi“ a podobne „Buď vôľa Tvoja, ako 
v nebi tak i na zemi“. Keď potom prosíme, aby sa posvätilo meno Božie, tak 
tým rozumieme to, aby sa rozmnožovala svätosť a sláva Božieho mena.  
Na tomto mieste nech duchovný pastier nábožných poslucháčov upozorní 
a poučí, že Spasiteľ nehovorí, aby sa v tej istej miere posväcovalo na zemi ako 
v nebi, teda aby sa pozemské posvätenie veľkosťou vyrovnalo nebeskému 
(lebo to sa nemôže nijako stať), ale aby sa to konalo z lásky a najvrúcnejšieho 
úsilia ducha.   

 

* OTÁZKA IV. 

Ako môže byť Božie meno, ktoré je samé o sebe sväté, nami posvätené? * 

 Hoci je nanajvýš pravdivé, že meno Božie samé o sebe nepotrebuje 
posvätenie, lebo „je sväté a hrozné“1412, ako je aj sám Boh zo svojej podstaty 
svätý a nemôže mu pribudnúť žiadna svätosť, ktorú by nemal od večnosti, 
predsa však, keďže sa mu na zemi preukazuje ďaleko menšia česť, ako mu 
prináleží a neraz zlorečením a rúhaním je jeho meno urážané, preto žiadame 
a prosíme, aby bolo oslavované chválami, cťou a slávou na spôsob chvál, cti 
a slávy, ktoré sa mu preukazujú v nebesiach. Teda aby česť a úcta tak 
naplňovali našu myseľ, srdce i ústa, aby sme všemožne prejavovali vnútornú 
i vonkajšiu úctu a každým slávením zvelebovali Boha najvyššieho, svätého 
a slávneho, nasledujúc tak nebeských obyvateľov. Tak ako nebešťania 
s najväčšou jednomyseľnosťou, slávou a chválorečením vyvyšujú Boha, tak 
prosíme aj my, aby sa to isté konalo aj na zemi, aby všetky národy Boha 
poznali, ctili si ho a velebili, aby neexistovali vôbec žiadni ľudia, ktorí by 
neprijímali kresťanské náboženstvo a aby ľudia, úplne sa Bohu oddávajúc, 
verili, že v ňom je prameň všetkej svätosti a že nič nie je čisté a sväté, čo 
nevychádza zo svätosti Božieho mena.  

 
 

                                                           
1412 Žalm. 110. (111.) 9. 
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* OTÁZKA V. 

Ako je možné dosiahnuť, aby meno Božie bolo sväté medzi neveriacimi? *  

Apoštol s istotou svedčí, že Cirkev1413 je očistená „kúpeľom vody skrze 
slovo života“. Slovo života znamená meno Otca i Syna i Ducha Svätého, 
v ktorom bývame krstení a posvätení. Keďže nikto, nad kým nebolo vzývané 
meno Božie, nemôže dosiahnuť žiadne ospravedlnenie, žiadnu čistotu 
a nepoškvrnenosť, preto Boha prosíme a žiadame, aby všetci ľudia opustili 
temnotu bezbožnej nevery a súc osvietení lúčmi Božieho svetla, spoznali moc 
tohto mena tak, aby v ňom hľadali pravú svätosť a prijatím sviatosti krstu 
v mene svätej a nerozdielnej Trojice dosiahli dokonalú svätosť z pravice 
samotného Boha.  

 

* OTÁZKA VI. 

Akým spôsobom sa môže meno Božie posväcovať hriešnikmi?* 

 Naše prianie a prosba sa nie menej vzťahuje aj na tých, ktorí neresťami 
a neprávosťami stratili svätú čistotu krstu a rúcho nevinnosti, čím sa stalo, že 
v týchto veľmi biednych ľuďoch si opäť rozložil svoje sídlo nečistý duch. 
Prajeme si a Boha prosíme, aby sa aj v nich posvätilo meno Božie, aby si  
vo sviatosti pokánia vykúpili svoju prvotnú svätosť, vstúpili do seba a navrátili 
sa k svätosti, a tak sami seba pripravili ako čistý a svätý chrám a stánok  
pre Boha. 

 

* OTÁZKA VII. 

Ako môžu všetci ľudia v sebe posvätiť meno Božie? * 

Nakoniec sa modlíme, aby Boh poskytol svoje svetlo mysliam všetkých 
ľudí, aby mohli vidieť, že1414 „každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, 
zostupuje od Otca svetiel“ a je k nám zosielaný od Boha; aby sme  
za zdržanlivosť, spravodlivosť, život, spásu a konečne za všetky duševné, 
telesné a vonkajšie dary týkajúce sa života a spásy ďakovali len jemu,  
od ktorého ako to hlása Cirkev, pochádza všetko dobré.  

Keď slnko svojím svetlom alebo hviezdy svojím pohybom v niečom 
ľudskému pokoleniu prospievajú, keď vzduch, ktorým sme obklopení, slúži 
pre náš život, keď krajina hojnosťou plodín a ovocia poskytuje pre všetkých  
živobytie, keď konaním našich vládcov si užívame mier a pokoj; tak tieto a iné 

                                                           
1413 Efez. 5. 26. V novom preklade Písma sv. je: „aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom“ 
1414 Jak. 1. 17. 
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podobné nespočetné výhody nám poskytuje nekonečná dobrotivosť Božia. 
Áno, aj tie príčiny, ktoré filozofi nazývajú sekundárnymi alebo podriadenými, 
musíme považovať za zázračne spôsobené a pripravené pre náš úžitok rukou 
Božou, ktorá nám udeľuje svoje dary a všade ich hojne rozdáva.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Ako sa uznaním a uctievaním si katolíckej Cirkvi najviac posväcuje meno 
Božie? * 

 V tejto prosbe je obzvlášť obsiahnuté to, aby všetci poznali a uctievali si 
najsvätejšiu nevestu Ježiša Krista a našu matku Cirkev, v ktorej jedinej sa 
nachádza najbohatší a trvalý zdroj na obmytie a očistenie všetkých škvŕn 
hriechov. S ňou sú zviazané všetky sviatosti našej spásy a posvätenia, cez 
ktoré ako cez nejaké nebeské kanály sa na nás od Boha rozlieva rosa a vlaha 
sviatostí. Cirkvi samotnej a tým, ktorých ona prechováva vo svojom lone, patrí 
vzývanie onoho Božieho mena, lebo1415 „niet pod nebom iného mena, daného 
ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“. 

 

* OTÁZKA IX. 

Ako sa v súčasnej dobe kresťanmi zneucťuje meno Božie? *  

I. Ale duchovní pastieri sú najviac povinní dbať na to, aby povinnosťou 
dobrého syna bolo nielen slovami sa modliť k Bohu Otcu, ale aj skutkom 
a konaním sa pričiňovať o to, aby na sebe samom ukazoval posvätenie mena 
Božieho. Kiež by nebolo ľudí, ktorí síce modlitbami ustavične žiadajú 
o posväcovanie tohto Božieho mena, avšak vlastnými skutkami ho urážajú 
a potupujú a ich vinou sa často samotnému Bohu zlorečí. O týchto Apoštol 
napísal1416: „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu“ a u Ezechiela 
čítame1417: „Tak sa dostali k národom. Kde prišli, poškvrnili moje sväté meno, 
lebo sa o nich hovorilo: »To je Pánov ľud a vyšiel z jeho krajiny«“. Lebo 
nevzdelaný ľud usudzuje o samotnom náboženstve a o pôvodcovi tohto 
náboženstva podľa toho, aký je život a mravy tých, ktorí toto náboženstvo 
vyznávajú. Preto tí, ktorí sú živí v zmysle kresťanského náboženstva, ktoré 
prijali a podľa pravidiel ktorého spravujú svoje modlitby a konanie, dávajú 
veľkú príležitosť iným, chváliť meno nebeského Otca a so všetkou úctou 
a slávou ho zvelebovať. 

                                                           
1415 Sk. Ap. 4. 12. 
1416 Rim 2. 24. 
1417 Ezech. 36. 20. 
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II. Lebo sám Boh nám uložil povinnosť, aby sme obdivuhodnými 
skutkami cnosti povzbudzovali ľudí ku chváleniu a oslavovaniu mena 
Božieho. O tom nám jasne hovorí Pán v evanjeliu1418: „Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 
je na nebesiach“ a knieža apoštolov hovorí1419: „Vaše správanie medzi 
pohanmi nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha“.  

 

 

  

                                                           
1418 Mt. 5. 16. 
1419 1. Petr. 2. 12. 
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HLAVA XI. O druhej prosbe modlitby Pána: „Príď 

kráľovstvo Tvoje“. 
 

* OTÁZKA I. 

Ako často sa v Písme odporúča ohlasovanie kráľovstva Božieho? *  

 Kráľovstvo nebeské, o ktoré v tejto druhej prosbe žiadame, je také, že 
k nemu smeruje a k nemu sa vzťahuje zmysel celého hlásania evanjelia. Lebo 
ním začal svätý Ján Krstiteľ vyzývať k pokániu, volajúc1420: „Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“. Spasiteľ ľudského pokolenia vo svojej 
spasiteľnej Reči na vrchu začal svoje kázanie a učeníkom ukázal cesty 
blahoslavenstiev tak, že začal od kráľovstva nebeského a postavil ho akoby  
za základ svojej reči. Lebo hovorí1421: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich 
je nebeské kráľovstvo“. A keď ho chceli zadržať, tak ako dôvod prečo musí ísť 
ďalej, uviedol1422: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo 
na to som poslaný“. Potom to isté kráľovstvo Božie prikázal hlásať 
apoštolom1423 a tomu, kto povedal, že chce ísť pochovať svojho otca, 
odpovedal1424: „Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ A keď vstal z mŕtvych,  
po štyridsať dní kedy sa zjavoval apoštolom, im hovoril1425: „o Božom 
kráľovstve“. Preto by duchovní mali veľmi starostlivo vysvetľovať obsah tejto 
druhej prosby, aby veriaci poslucháči poznali, aký veľký význam táto prosba 
má a aká je potrebná. 

 

* OTÁZKA II. 

Čo obsahuje táto druhá prosba? * 

 Pre dôkladné a úplné vysvetlenie tejto veci poskytne veľkú podporu 
úvaha o tom, že hoci táto prosba je spojená so všetkými ostatnými, predsa 
však ju Pán prikázal prednášať osobitne, aby sme s najväčšou horlivosťou 
hľadali to, o čo prosíme. Lebo hovorí1426: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo  
a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“. A zaiste, v tejto prosbe 
je obsiahnutá taká veľká hojnosť nebeských darov, že zahrňuje všetko, čo je 
potrebné k zachovaniu telesného i duchovného života. Bolo by snáď možné 

                                                           
1420 Mt. 3. 2. 
1421 Mt. 5. 3. 
1422 Lk. 4. 43. 
1423 Mt. 10. 7. 
1424 Lk. 9. 60. 
1425 Sk. Ap. 1. 3. 
1426 Mt. 6. 33. 
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povedať, že hoden je kráľovského mena ten, kto by sa nestaral o to, čo slúži  
ku blahu kráľovstva? A keď sa ľudia starajú o dobro svojho kráľovstva, tak 
potom s akou veľkou starostlivosťou a prezieravosťou musíme veriť to, že 
kráľ všetkých kráľov bude chrániť život i blaho ľudí? Pod touto prosbou 
o kráľovstvo Božie je zahrnuté všetko, čo je pre nás v tomto putovaní alebo 
skôr vyhnanstve potrebné a čo nám Boh vo svojej dobrotivosti sľubuje udeliť; 
lebo hneď potom dodal: „A toto všetko dostanete navyše“. Týmto jasne 
dosvedčil, že on je ten kráľ, ktorý ľudskému pokoleniu dáva všetko hojne 
a bohato. A Dávid dlho rozjímajúc o jeho nekonečnej dobrotivosti 
zaspieval1427: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“.   

 

* OTÁZKA III. 

Čo musia robiť tí, ktorí chcú dosiahnuť účinok tejto prosby? *  

 Avšak zďaleka nepostačuje horlivo o Božie kráľovstvo prosiť, keď  
pri svojej prosbe nebudeme užívať všetky prostriedky, ktorými sa toto 
kráľovstvo hľadá a nachádza. Lebo aj tých päť nemúdrych panien síce prosilo 
týmito slovami1428: „Pane, Pane, otvor nám!“, a predsa boli vylúčené, lebo 
nepoužili prostriedky potrebné na dosiahnutie tohto cieľa a to po práve, lebo 
Božími ústami bolo vyslovené1429: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« 
vojde do nebeského kráľovstva“. 

 

* OTÁZKA IV. 

Na základe akých dôvodov sa má v ľuďoch roznietiť túžba po kráľovstve 
Božom? *  

 Preto by duchovní správcovia mali z bohatej studnice Písma svätého 
čerpať to, čo by vo veriacich vzbudilo túžbu a snahu po nebeskom kráľovstve 
a čo by im stavalo pred oči biednu povahu nášho bytia, čo by ich tak dojalo, 
aby, keď vstúpia do seba, mali na mysli najvyššie šťastie a nevyčísliteľné 
hodnoty, ktorými oplýva večný dom Boha Otca. Sme ako vyhnanci, ba úplne 
obývame to miesto, v ktorom sa združujú zlí duchovia a ich nepriateľstvo 
k nám nemôže byť ničím zmiernené, lebo oni sú najúhlavnejší a neskrotní 
protivníci ľudského pokolenia. Čo povieme o tých vnútorných konfliktoch, 
ktoré bez prestania medzi sebou vedú duša a telo, zmyselnosť a duch,  
v ktorých sa musíme stále báť porážky? Áno, musíme sa jej obávať a určite by 
sme aj hneď podľahli, keby sme neboli chránení štítom Božej pravice. Apoštol, 
                                                           
1427 Žalm. 22. (23.) 1. 
1428 Mt. 25. 11. 
1429 Mt. 7. 21. 



 

~ 462 ~ 

HLAVA XI. O druhej prosbe modlitby Pána: „Príď kráľovstvo Tvoje“. 

keď spoznal veľkosť tohto utrpenia, zvolal1430: „Ja nešťastný človek! Kto ma 
vyslobodí z tohto tela smrti?“ 

 

* OTÁZKA V. 

Porovnaním s inými vecami sa poukazuje na to, aká veľká je bieda človeka. * 

 Túto biedu nášho pokolenia, hoci je viditeľná sama osebe, je možné 
ľahšie spoznať na základe porovnania s ostatnými bytosťami a stvorenými 
vecami. Ak by sme zobrali bytosti, ktoré nemajú rozum alebo aj cit, tak pri nich 
zriedkavo vidíme, aby sa stávalo, že niektoré stvorenia by sa tak odchyľovali 
od skutkov, inštinktov a im prirodzených pohnútok, aby nedosiahli stanovený 
a určený cieľ. Toto je evidentné u zvierat na súši, vo vode i vo vzduchu  
a dôkazy k tomu nie sú potrebné. Keď pohliadneš k nebu, či nepoznávaš, že je 
úplná pravda to, čo povedal Dávid1431: „Na veky Pane, potrvá tvoje slovo  
v nebi“. Nebo sa totiž z hľadiska svojho pohybu nikdy ani v najmenšom 
neodchyľuje od Bohom daných zákonov. Ak sledujeme Zem a ostatný vesmír, 
ľahko zistíme, že sa od toho neodchyľuje v ničom alebo len v bezvýznamných 
záležitostiach. Ale úbohé ľudské pokolenie veľmi často klesá; to čo bolo dobre 
myslené, zriedkavo koná, predsavzaté dobré skutky obyčajne odkladá 
a zavrhuje, najlepšie zásady, ktorým sa tešilo, sa naraz znepáčia a takto 
pohŕdajúci človek upadá do ohavných a sebazničujúcich úmyslov. 

 

* OTÁZKA VI. 

Aká je najdôležitejšia príčina všetkých bied? * 

 Čo je príčinou tejto biedy a nestálosti? Zjavne opovrhnutie Božským 
vnuknutím, lebo nechceme pozdvihnúť oči k tomu svetlu, ktoré k nám 
prichádza od Boha, nepočúvame spasiteľné príkazy Otca nebeského. Preto by 
sa mali duchovní pastieri pričiniť o to, aby tieto biedy predstavili pred oči 
veriaceho ľudu, vysvetlili aj príčiny týchto bied a ukázali silu prostriedkov 
nápravy. K tomu všetkému nájdu dostatok informácií v spisoch svätých Jána 
Zlatoústeho a Augustína, hlavne však v tom, čo bolo uvedené pri vysvetľovaní 
Apoštolského vyznania viery. Boli by snáď tak tvrdohlaví tí, ktorí tieto pravdy 
poznajú, že by sa neusilovali, aby sa s pomocou Božej milosti postavili  
a ponáhľali predstúpiť pred tvár nebeského Kráľa a Otca, podľa príkladu 
márnotratného syna v evanjeliu1432? 

 

                                                           
1430 Rim. 7. 24. 
1431 Žalm 118. (119.) 89. 
1432 Lk. 15. 20.  
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* OTÁZKA VII. 

Čo znamená v Písme svätom kráľovstvo Božie? *  

Potom ako sa veriacim vysvetlí užitočnosť tejto prosby, nech duchovní 
pastieri objasnia to, o čo týmito slovami prosíme. Je to nevyhnutné, lebo slová 
„kráľovstvo Božie“ označujú mnohé veci, pre ktorých objasnenie 
a pochopenie je potrebné Písmo sväté, rovnako ako pre poznanie tohto 
predmetu. Slová „kráľovstvo Božie“ vo všeobecnom význame, ako sa často 
používajú v Písme svätom, znamenajú nielen moc, ktorou Boh panuje  
nad všetkými ľuďmi a vecami, ale aj jeho prozreteľnosť, ktorou  všetko riadi  
a spravuje. Prorok hovorí1433: „V jeho moci sú všetky končiny zeme“. 
Končinami sa tu chápe všetko, čo je ukryté a utajené v najvnútornejších 
častiach zeme a vo všetkých veciach. V tomto zmysle vyriekol Mardocheus 
slová1434: „Pane, Bože a Kráľ všemohúci, tvojej moci podlieha všetko a niet 
toho, kto by mohol odolať tvojej vôli. Ty si Pánom nad všetkým a niet toho, kto 
by odolal tvojej velebnosti“.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Čo znamená Kristovo kráľovstvo nad nábožnými? *  

Ďalej kráľovstvo Božie znamená ten obzvlášť prospešný spôsob 
prozreteľnosti, ktorou Boh chráni a stará sa o nábožných a spravodlivých 
ľudí. O tejto zvláštnej a neobyčajnej starostlivosti Božej hovorí Dávid1435: „Pán 
je môj pastier, nič mi nechýba“ a Izaiáš1436: „Pán je naším kráľom, on nás 
spasí“. Hoci sa v tomto časnom živote pod touto vládou osobitným spôsobom 
nachádzajú, ako už bolo povedané, ľudia svätí a nábožní; predsa však Kristus 
Pán sám povedal Pilátovi, že1437: „Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta“, teda, že 
nemá pôvod v tomto svete, ktorý bol raz stvorený a raz zahynie. Lebo takýmto 
spôsobom vládnu cisári, králi, panovníci a všetci tí, ktorí boli buď zvolení 
ľuďmi a takto požiadaní panujú v mestách a krajinách, alebo si uchvátili 
panstvo násilím a bezprávím. Ale Kristus Pán, ako hovorí Prorok1438, je 
„ustanovený kráľom od Boha“ a jeho kráľovstvo je podľa výroku Apoštola 
spravodlivosť, keď hovorí1439: „Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj  
a radosť v Duchu Svätom“. 

                                                           
1433 Žalm 94. (95.) 4. 
1434 Esth. 13. 9. 11. 
1435 Žalm 22. (23.) 1. 
1436 Iza. 33. 22. 
1437 Jn. 18. 36. 
1438 Žalm 2. 6. 
1439 Rim 14. 17. 
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* OTÁZKA IX. 

Akým spôsobom kraľuje Kristus vo svojich verných? * 

 Kristus Pán v nás panuje skrze vnútorné cnosti: vieru, nádej a lásku. 
Týmito cnosťami sa istým spôsobom stávame údmi jeho kráľovstva a tým, že 
sme zvláštnym spôsobom oddaní Bohu, bývame posvätení pre jeho službu 
a uctievanie, aby ako povedal Apoštol1440: „Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Kristus“ a tak, aby aj my sme mohli povedať: „Už nekraľujem ja, ale vo mne 
kraľuje Kristus“. 

Toto kráľovstvo sa potom preto nazýva „spravodlivosť“, lebo je založené 
spravodlivosťou Krista Pána. A o tomto kráľovstve hovorí Spasiteľ u svätého 
Lukáša takto1441: „Kráľovstvo Božie je vo vás“. Lebo hoci Ježiš Kristus skrze 
vieru kraľuje vo všetkých, ktorí sa nachádzajú v lone a strede presvätej matky 
Cirkvi, predsa však zvláštnym spôsobom vládne nad tými, ktorí majú 
dokonalú vieru, nádej a lásku, obetujú seba Bohu ako údy čisté a zdravé; 
a o týchto sa hovorí, že v nich je kráľovstvo Božej milosti. 

 

* OTÁZKA X. 

O kráľovstve slávy nášho Krista Pána. *  

 Existuje však aj kráľovstvo Božej slávy, o ktorom počujeme hovoriť 
Krista Pána u svätého Matúša1442: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite 
kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“. A o toto 
kráľovstvo u svätého Lukáša prosil lotor, vyznávajúc s podivuhodnou 
ľútosťou svoje hriechy, týmito slovami1443: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď 
prídeš do svojho kráľovstva“. Aj u svätého Jána je zmienka o tomto 
kráľovstve1444: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha Svätého, nemôže vojsť 
do Božieho kráľovstva“. O ňom hovorí aj Apoštol Efezanom1445: „Ani jeden 
smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo  
v Kristovom a Božom kráľovstve“. Sem patria aj niektoré podobenstvá Krista 
Pána, hovoriace1446 o kráľovstve nebeskom. 

 
 

                                                           
1440 Gal. 2. 20. 
1441 Lk. 17. 21. V novom preklade Písma sv. je: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“ 
1442 Mt. 25. 34. 
1443 Lk. 23. 42. 
1444 Jn. 3. 5. V novom preklade Písma sv. je: Ježiš odpovedal: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť 
do Božieho kráľovstva“. 
1445 Efez. 5. 5. 
1446 Mt. 13. 24. 
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* OTÁZKA XI. 

O povahe a rozdielnosti Kristovho kráľovstva milosti a slávy. * 

 Najskôr sa musí uviesť kráľovstvo milosti, lebo sa nemôže stať, aby 
v niekom kraľovala Božia sláva, ak v ňom predtým nepanovala Božia milosť. 
Milosť je podľa Spasiteľa1447 „prameň vody prúdiaci do večného života“. Čo sa 
týka slávy Božej, čím iným by mohla byť ako dokonalou a zvrchovanou 
milosťou Božou? Lebo dokiaľ sme odetí týmto krehkým a smrteľným telom, 
slabí a nestáli v tomto zaslepenom putovaní a vyhnanstve a od Boha vzdialení, 
často padáme a klesáme, odvrhujúc podporu kráľovstva milosti, na ktoré sme 
spoliehali, avšak keď nám zasvitne svetlo kráľovstva slávy, ktoré je dokonalé, 
potom budeme stáť silní a stáli, lebo akákoľvek vada a nezhoda bude 
odstránená, každá slabosť bude posilnená a utužená a Boh sám bude panovať 
v našej duši i v tele. Ale o tejto veci sa obšírnejšie hovorilo, keď sa  
v apoštolskom vyznaní viery hovorilo o vzkriesení tela. 

 

* OTÁZKA XII. 

Čo si predovšetkým žiadame v tejto prosbe? * 

 Po vysvetlení toho, čím sa objasňuje všeobecný význam kráľovstva 
Božieho, teraz pristúpime k tomu, o čo sa vlastne v tejto prosbe žiada. Boha 
prosíme, aby sa rozširovalo Božie kráľovstvo, ktorým je Cirkev; aby sa  
na vieru Krista Pána a nadobudnutie pravého poznania Boha obrátili 
neveriaci i židia a aby schizmatici aj heretici sa vrátili k zdravému učeniu 
a k jednote Božej Cirkvi, od ktorej sa odtrhli, aby sa naplnilo a uskutočnilo to, 
čo ústami Izaiáša povedal Pán1448: „Rozšír priestor svojho stanu, kože obydlia 
si roztiahni, nezužuj, predlžuj svoje povrazy a svoje kolíky upevňuj! Veď 
doprava i doľava prenikneš, lebo nad tebou bude panovať ten, ktorý ťa učinil, 
Pán“. A ďalej1449: „Pohania prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti 
vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe; tvoji synovia 
prídu zďaleka a dcéry ti z kraj sveta povstanú“. 

 

 

 

 

                                                           
1447 Jn. 4. 14. 
1448 Iza. 54. 2. 3. 5. 
1449 Iza. 60. 3, 4. 
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* OTÁZKA XIII. 

Čo si touto prosbou žiadame ako druhé? * 

 Ale keďže v Cirkvi sú mnohí, ktorí Boha ústami vyznávajú, ale skutkami 
ho zapierajú1450 a majú v sebe zohyzdenú vieru a ako vo vlastnom príbytku 
prebýva a panuje v nich diabol; preto tiež prosíme, aby k týmto ľuďom prišlo 
kráľovstvo Božie, ktoré by rozptýlilo temnotu ich hriechov a lúčmi Božieho 
svetla ich osvietilo a opäť ich uviedlo do prvenstva Božích synov tak, aby Otec 
nebeský po vymiznutí všetkých heretikov a schizmatikov z jeho kráľovstva 
a po odstránení urážok a príčin k hriechom, vyčistil humno Cirkvi a aby ona, 
sväto a nábožne konajúc službu a úctu k Bohu, užívala stály a nerušený pokoj. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Čo si touto prosbou žiadame ako tretie? * 

Nakoniec prosíme, aby v nás kraľoval samotný Boh, aby v nás viac 
nepanovala smrť, ale aby bola pohltená víťazstvom nášho Krista Pána, ktorý 
rozvrátiac a zničiac každú vládu nepriateľov, by svojou mocou a silou všetko 
podrobil svojmu panstvu.  

 

* OTÁZKA XV. 

Čo sa v súvislosti s touto prosbou predkladá kresťanom, aby obzvlášť konali 
a o čom uvažovali? * 

 Je na starostlivosti duchovných, aby veriaci ľud poučili o zmysle tejto 
prosby a o tom, akými myšlienkami a rozjímaním by mali byť veriaci 
vybavení, aby Bohu túto prosbu nábožne prednášali. Najskôr nech ich 
napomenú, aby mali pred očami zmysel a význam podobenstva uvedeného 
Spasiteľom1451: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď 
ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole 
kúpi“. Lebo kto pozná bohatstvo Krista Pána, ten preňho pohrdne všetkými 
vecami, tomu sa zoškliví bohatstvo, poklady a moc, lebo nie je nič, čo by sa 
cenou vyrovnalo tým najvyšším statkom a čo by pred ním mohlo vôbec obstáť. 
Preto tí, ktorým bolo dopriate tomuto porozumieť, zvolajú s Apoštolom1452: 
„Všetko som zavrhol a pokladám za odpadky, aby som získal Krista“. Toto je 

                                                           
1450 Tit. 1. 16. 
1451 Mt. 13. 44. 
1452 Filip. 3. 8. 
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tá cenná perla v evanjeliu1453, za ktorú niekto vydal celé svoje imanie a bude 
požívať večnú blaženosť. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Kristovo kráľovstvo je žiaduce v tomto živote skrze milosť, v budúcom skrze 
slávu. * 

 Ó, my prešťastní, kiežby v nás Ježiš Kristus rozsvietil toľko svetla, aby 
sme mohli vidieť tú perlu Božej milosti, skrze ktorú on kraľuje v srdciach tých, 
ktorí sú jeho. Lebo by sme predali aj všetky svoje veci, len aby sme ju kúpili 
a uchovali a potom by sme zaiste mohli bez rozmýšľania zvolať1454: „Kto nás 
odlúči od Kristovej lásky?“ A keď chceme vedieť, aká je tá najvyššia 
vznešenosť kráľovstva slávy, vypočujme si, čo o ňom hovorí Apoštol1455: „Ani 
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ 

 

* OTÁZKA XVII. 

O poníženosti, ktorou máme byť preniknutí v tejto i v iných prosbách. * 

 Pre dosiahnutie toho, o čo prosíme, veľmi prospeje, keď budeme o sebe 
rozmýšľať kým sme, že sme totiž potomkovia Adama, právom vyhnaní  
a vyvrhnutí z raja, že naša nehodnosť a zvrátenosť by si zaslúžila najväčší Boží 
hnev a večné tresty a preto je potrebné, aby sme boli v mysli ponížení 
a skrúšení. Naša modlitba nech je tiež plná kresťanskej pokory a sami na seba 
by sme sa tiež nemali vôbec v ničom spoliehať. Podľa príkladu onoho 
mýtnika1456 sa utiekajme k Božiemu milosrdenstvu a pričítajúc všetko jeho 
dobrotivosti, vzdávajme mu nekonečné vďaky. Jemu, ktorý nám udelil svojho 
Ducha, v ktorom s dôverou smieme volať1457: „Abba‚ Otče“. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

S akou usilovnosťou sa musíme pričiňovať o to, aby sme raz dosiahli 
kráľovstvo nebeské? * 

 Zaoberajme sa starostlivo aj tým, čo máme robiť a čoho sa máme 
vyvarovať, aby sme mohli prísť do kráľovstva nebeského; lebo nie sme  
                                                           
1453 Mt. 13. 46. 
1454 Rim. 8. 35. 
1455 1. Kor. 2. 9. 
1456 Lk. 18. 13. 
1457 Rim 8. 15. 



 

~ 468 ~ 

HLAVA XI. O druhej prosbe modlitby Pána: „Príď kráľovstvo Tvoje“. 

od Boha povolaní k zaháľaniu a nečinnosti. Veď Pán sám hovorí1458: „Nebeské 
kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú“ a „Ak chceš vojsť do života, 
zachovávaj prikázania!“1459 Preto nestačí o Božie kráľovstvo prosiť, ak sa o to 
ľudia sami svojou snahou a prácou nepričinia, lebo musia byť 
spolupracovníkmi a služobníkmi Božími a musia sa držať  tej cesty, ktorou sa 
do neba ide. Lebo Boh nás nikdy neopúšťa, on ktorý prisľúbil byť vždy s nami. 
My sa však máme starať o to, aby sme neopustili Boha i seba samých. V tomto 
kráľovstve Cirkvi svätej nám Boh zaiste poskytol všetko, čo aj chráni život ľudí 
aj spôsobuje ich večnú spásu; či už sú to veci neviditeľné, ako sú zástupy 
anjelov, alebo veci viditeľné, preplnené nebeskou mocou, ako sú dary 
sviatostí. Tieto prostriedky nám poskytujú toľko Božej pomoci, že sa nielen 
môžeme cítiť bezpeční pred najukrutnejšou vládou nepriateľov, ale môžeme 
premôcť a pošliapať aj samotného nepriateľa a jeho bezbožných pomocníkov. 

 

  

                                                           
1458 Mt. 11. 12. 
1459 Mt. 19. 17. 
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HLAVA XII. O tretej prosbe. „Buď vôľa tvoja“. 
 

* OTÁZKA I. 

Prečo po prosbe o kráľovstvo Božie hneď nasleduje, aby sa konala jeho vôľa?* 

Keďže Kristus Pán povedal1460: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« 
vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je 
na nebesiach“, tak z toho vyplýva, že ten kto chce prísť do onoho kráľovstva 
nebeského, musí Boha prosiť o to, aby sa konala jeho vôľa. A preto je táto 
prosba umiestnená hneď za tou, v ktorej  sa žiadalo kráľovstvo Božie.  

 

* OTÁZKA II. 

Akým spôsobom je možné pochopiť pravý význam tejto prosby? * 

Aby veriaci spoznali, ako nám je potrebné to, o čo v tejto prosbe žiadame 
a akú hojnosť spasiteľných darov dosiahnutím tejto prosby dostávame, nech 
duchovný pastier vysvetlí, akými utrpeniami a strasťami bolo postihnuté 
ľudské pokolenie pre hriech prvého otca. 

 

* OTÁZKA III. 

Aké zlo uvalil na ľudské pokolenie hriech prvého človeka? * 

I. Na začiatku Boh všetkým stvoreným veciam vytvoril žiadostivosť  
po vlastnom dobre, aby už akousi  prirodzenou náklonnosťou hľadali a snažili 
sa o svoj cieľ, od ktorého by sa nikdy neodchýlil, iba ak by im bola zvonku 
postavená prekážka.  

II. Táto náchylnosť vyhľadávania Boha, pôvodcu a Otca blaženosti, bola 
na počiatku v človeku zrejmá a dokonalá, pretože bol obdarený rozumom 
a úsudkom. Ale zatiaľ čo bytosti bez rozumu si túto lásku od prirodzenosti im 
vštepenú zachovali a stále pokračujú v pôvodnom stave, tak nešťastné ľudské 
pokolenie zo svojho smeru zblúdilo. Nielenže stratilo dar pôvodnej 
spravodlivosti, ktorou bolo nadprirodzene nadané a od Boha obdarené, ale 
ľudskému pokoleniu bola zatemnená aj tá zvláštna snaha po cnosti, vštepená 
mu do duše. Písmo hovorí, že1461: „Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto 
nerobí dobre, veru, celkom nik“, lebo1462 „cit a myslenie ľudského srdca chýli 
sa k zlému od jeho mladosti“, a tak sa z toho dá ľahko pochopiť, že nikto sám 

                                                           
1460 Mt. 7. 21. 
1461 Žalm 52. (53.) 4. 
1462 Gen. 8. 21. 
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zo seba spasiteľne nezmýšľa, ale že všetci sú naklonení k zlému a hriešne 
žiadosti ľudí sú nespočetné. Preto sú ľudia náchylní a s veľkou horlivosťou 
vedení k zlosti a nenávisti, k pýche a ctižiadosti a takmer ku každému druhu 
hriechu.   

 

* OTÁZKA IV. 

Aj keď je človek zaťažený mnohými útrapami, predsa svoj stav nepozná. * 

 Hoci neustále zotrvávame v týchto strastiach, predsa – a to je najväčšia 
bieda nášho pokolenia – mnohé z nich sú také, že sa nám ani nezdajú byť zlom. 
Táto skutočnosť poukazuje na veľkú biedu ľudí, ktorí zaslepení vášňami 
a žiadosťami, ani nespozorujú že to, čo považujú za spasiteľné, býva často 
skazonosné. A tí, ktorí bývajú silne zachvátení týmito zhubnými zlobami, 
mysliac si, že je to dobré a žiaduce, sa odvracajú od vecí, ktoré sú skutočne 
dobré a počestné, akoby boli škodlivé. Toto zmýšľanie a zvrátený úsudok Boh 
zavrhuje slovami1463: „Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia 
svetlo tmou a tmu svetlom, pokladajú horké za sladké a sladké za horké“. 

 

* OTÁZKA V. 

Ako nám Písmo sväté stavia pred oči túto našu úbohosť? * 

Aby nám Písmo sväté našu skazenosť predstavilo pred oči, prirovnáva 
nás k tým, ktorí stratili zmysel pravej chuti, čím sa stáva, že si zdravú potravu 
zošklivujú a po nezdravej bažia. Okrem toho nás prirovnáva k chorým, lebo 
podobne ako títo, pokiaľ nie sú zbavení choroby, nie sú schopní vykonávať 
povinnosti a služby zdravých a silných ľudí, a tak aj my bez pomoci Božej 
milosti nedokážeme konať Bohu milé skutky. 

 

* OTÁZKA VI. 

Aká veľká je slabosť človeka konať niečo dobré v porušenom stave svojej 
prirodzenosti? * 

A keď v tomto stave predsa len niečo dobré dokážeme, je to 
zanedbateľné a pre dosiahnutie nebeskej blaženosti málo alebo ničím 
neprispievajúce. Ale milovať a ctiť si Boha tak, ako sa patrí, je pre nás čosi 
väčšie a vyššie, než aby sme to my, na zem uvrhnutí, mohli dosiahnuť 
ľudskými silami – a toho nikdy nebudeme schopní, iba ak by nás k tomu 
nepozdvihla pomoc milosti Božej. 

                                                           
1463 Iza. 5. 20. 
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* OTÁZKA VII. 

V Božských záležitostiach sme celkom podobní deťom. *  

Mimochodom na označenie biedneho stavu ľudského pokolenia je veľmi 
vhodné prirovnanie, že sme podobní deťom, ktoré keď sú ponechané svojej 
vôli, ženú sa bez rozmyslu po všetkom. Naozaj, keď nás Božia pomoc opustí, 
sme nerozumné deti, úplne oddané zbytočným rozhovorom a márnym 
konaniam. Takto nás karhá Múdrosť1464: „Dokedy maličkí, budete milovať 
detinstvo, a blázni budú žiadať to, čo im škodí?“ A v tom istom zmysle nás 
napomína Apoštol1465: „Nebuďte deti zmýšľaním“. Avšak naša pochabosť 
a poblúdenie sú ešte väčšie ako u detí, ktorým chýba ľudská opatrnosť, ktorú 
ale časom môžu samé od seba nadobudnúť, lebo k Božskej múdrosti, ktorá 
nám je pre spásu potrebná, sa nemôžeme sami pozdvihnúť, iba ak milosťou 
a pomocou Božou. Keď nemáme ako podporu Božiu pomoc, tak odvrhnutím 
toho, čo je skutočne dobré, sa dobrovoľne rútime do záhuby.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Aký prostriedok sa v tejto prosbe podáva proti tak veľkému zlu? * 

A keď človek s Božou pomocou temnotu ducha rozptýli, vidí tieto ľudské 
biedy a zbavený necitlivosti spoznáva zákon údov, pozoruje zmysly 
žiadostivosti odporujúce duchu a je si vedomý každého sklonu našej povahy 
k zlu. Ako by potom nemal proti tomuto tak veľkému zlu, ktorým sme  
od prirodzenosti utláčaní, s veľkým úsilím hľadať prostriedok a žiadať si 
spasiteľné pravidlo, podľa ktorého sa má život človeka kresťana riadiť? A toto 
je práve to, o čo prosíme, modliac sa k Bohu: „Buď vôľa tvoja“. Lebo keď sme 
neposlušnosťou a zanedbávaním Božej vôle upadli medzi týchto ľudí, je nám 
Bohom podávaný jediný prostriedok proti tomuto zlu a to, aby sme podľa vôle 
Božej, ktorou sme hrešiac pohŕdali, začali byť živí a všetky svoje myšlienky 
upravovali podľa tohto meradla. A aby sme to mohli dosiahnuť, preto Boha 
pokorne prosíme: „Buď vôľa tvoja“. 

 

* OTÁZKA IX.  

Ospravedlnení, ktorí už Boha poslúchajú, majú tiež používať túto modlitbu. * 

 Takáto vrúcna by mala byť aj modlitba tých, v ktorých dušiach už Boh 
vládne; ktorí sú už Božím svetlom osvietení a dobrodením tejto milosti, 

                                                           
1464 Prísl. 1. 22 
1465 1. Kor. 14. 20. 
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poslúchajú Božiu vôľu. Aj keď sú takto pripravení, musia stále bojovať proti 
svojim vlastným vášňam, pochádzajúcim z náchylnosti ku zlu, ktorá je  
do zmyslov človeka vložená. 

Preto, aj keď sme v počte spravodlivých, sme stále vystavení veľkému 
nebezpečenstvu od nás samotných a mali by sme sa vždy báť, aby sme neboli 
priťahovaní „žiadostivosťami, ktoré broja v našich údoch“1466 a neodchýlili sa 
opäť od cesty spásy. Na toto nebezpečenstvo nás upozornil Kristus Pán týmito 
slovami1467: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce 
ochotný, ale telo slabé.“  

 

* OTÁZKA X. 

V ospravedlnených ešte zostáva žiadostivosť, ktorú vôbec nikto nedokáže 
potlačiť. * 

 Zaiste nie je v silách človeka ani toho, kto je z Božej milosti 
ospravedlnený, aby tak skrotil telesné vášne, že sa v ňom nikdy neprebudia; 
pretože u tých, ktorí bývajú ospravedlnení, milosť Božia uzdravuje iba dušu 
a nie aj telo, o ktorom Apoštol napísal1468: „Viem totiž, že vo mne, to jest  
v mojom tele, nesídli dobro“. Lebo keď človek už raz stratil prvotnú 
spravodlivosť, ktorou ako nejakou uzdou riadil svoje žiadosti, tak neskôr ich 
rozumom už nemohol udržať v podriadenosti tak, aby nepožadovali veci, 
ktoré sú v rozpore s rozumom. Preto nám Apoštol hovorí, že hriech, teda 
motivácia k hriechu, prebýva v tele, aby sme tým spoznali, že žiadostivosť  
v nás nemá iba prechodný pobyt, ale je v nás a má príbytok v našich údoch tak 
dlho, dokiaľ žijeme. Ak sme teda v ustavičnom boji s vlastnými vnútornými 
nepriateľmi, tak ľahko pochopíme, že je potrebné utiekať sa k Božej pomoci 
a prosiť o to, aby sa v nás prejavovala Božia vôľa. Teraz je už však potrebné 
prejsť k tomu, aby veriaci vedeli, aká je moc tejto prosby. 

 

* OTÁZKA XI. 

Čo v tejto prosbe znamená vôľa Božia? * 

 Keď opomenieme mnoho vecí, ktoré učenci zoširoka prednášajú o vôli 
Božej, tak na tomto mieste hovoríme, že pod vôľou sa tu chápe tá vôľa, ktorá 
sa zvykla nazývať „vôľou znamenia“ (voluntas signi), teda to, čo nám Boh radí 
a prikazuje, aby sme konali alebo čomu sa vyhýbali. Preto slovné spojenie vôľa 

                                                           
1466 Jak. 4. 1. 
1467 Mt. 26, 41. 
1468 Rim. 7. 18. 
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Božia zahrňuje všetko, čo sa nám na dosiahnutie nebeskej blaženosti 
predkladá, a to či ide o vieru alebo o morálku. A nakoniec o všetko, čo Kristus 
Pán sám alebo skrze svoju Cirkev prikazuje alebo zakazuje konať. O tejto vôli 
Apoštol píše takto1469: „Nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Božia vôľa“. 

 

* OTÁZKA XII. 

Aký význam má tretia prosba? * 

 Keď sa teda modlíme: „Buď vôľa tvoja“, prosíme si predovšetkým to, aby 
nám nebeský Otec dal silu poslúchať Božie zákony a slúžiť mu vo svätosti 
a spravodlivosti po všetky dni nášho života, aby sme robili všetko podľa jeho 
vôle, aby sme plnili tie povinnosti, k plneniu ktorých nás povzbudzuje Písmo 
sväté, aby sme pod jeho vedením a s jeho pomocou konali všetko ostatné, čo 
sa patrí tým, ktorí sú zrodení nie z vôle tela, ale z Boha, teda nasledujúc príklad 
Krista Pána, ktorý „sa stal poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“1470;  
a nakoniec aby sme boli pripravení radšej všetko vytrpieť, než sa hoci aj  
v najmenšom od vôle Božej odchýliť. 

 

* OTÁZKA XIII. 

Kto by mal horieť ohnivou láskou a túžbou po tých veciach, o ktoré sa tu 
prosí? * 

I. Určite niet nikoho, kto by túžbou a láskou tejto prosby horel ohnivejšie 
než ten, komu bolo dané poznať vznešenú dôstojnosť tých, ktorí Boha 
poslúchajú. Lebo taký dobre chápe, aké pravdivé je povedať, že slúžiť Bohu  
a poslúchať ho, znamená vládnuť. Spasiteľ hovorí1471: „Každý, kto plní vôľu 
môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka“, teda, že je 
s ním, čo možno najužšie spojený zväzkami lásky a dobrej vôle. 

II. Medzi svätcami snáď niet nikoho, kto by si od Boha vrúcne nežiadal 
tento mimoriadny dar obsiahnutý v tejto prosbe. A všetci sa nádherne a často 
rôznymi slovami takto modlili. Medzi nimi vidíme obdivuhodne i ľúbezne 
prosiť Dávida, ktorý raz hovorí1472: „Kiež by ma moje cesty viedli tak, žeby som 
zachovával tvoje ustanovenia“ a inokedy1473: „Priveď ma na chodník svojich 
príkazov“ a niekedy1474: „Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma 

                                                           
1469 Efez. 5. 17. 
1470 Filip. 2. 8. 
1471 Mt. 12. 50. 
1472 Žalm 118. (119.) 5. 
1473 Žalm 118. (119.) 35. 
1474 Žalm 118. (119.) 133. 
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neovláda nijaká neprávosť“. Sem patrí aj1475: „Daj mi chápavosť a osvojím si 
tvoju náuku“; „Pouč ma o svojich zámeroch“; „Daj mi chápavosť, aby som 
poznal tvoje prikázania“. A Dávid často prednáša a opakuje tú istú vec inými 
slovami. Tieto miesta si je potrebné pozorne všimnúť a veriacim vysvetliť, aby 
všetci pochopili, aká veľká moc a hojnosť spasiteľných vecí je v prvej časti 
tejto prosby obsiahnutá. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Čo okrem toho dávame touto prosbou najavo? * 

I. Za druhé, keď sa modlíme: „Buď vôľa tvoja“, zavrhujeme skutky tela, 
o ktorých Apoštol napísal1476: „Skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, 
chlipnosť“ atď. a „Ak budete žiť podľa tela, zomriete“1477. Tiež prosíme o to, 
aby Boh nedopustil, aby sme činili to, k čomu nás zmysly, žiadostivosť 
a krehkosť nabádajú, ale aby našu vôľu riadil jeho vôľou. 

II. Od tejto vôle sú vzdialení ľudia holdujúci rozkošiam, ktorí sú ponorení 
do premýšľania a starostlivosti o pozemské veci. Lebo vo svojej žiadostivosti 
sú unášaní k dosiahnutiu toho, o čo žiadajú a na tomto ovocí hriešnej 
žiadostivosti si zakladajú svoje šťastie. Preto blaženým nazývajú aj toho, kto 
dosiahne všetko to, čo si praje. Naproti tomu my, ako hovorí Apoštol, prosíme 
Boha o to1478, „aby sme sa nestarali o telo podľa jeho žiadostí“, ale aby sa stala 
vôľa Božia. 

 

* OTÁZKA XV. 

Je lepšie priať si, aby sa stalo to, čo chce Boh, než to, čo si žiadame my. * 

 Nie je ľahké prinútiť sa k tomu, aby sme Boha prosili o to, aby nesplnil 
naše žiadosti. Je ťažké k tomu priviesť ducha, pretože takýmto prosením sa 
zdá, že nenávidíme seba samého a tiež to považujú za bláznivé tí, ktorí sa 
celkom upínajú na telo. Avšak my radi prijímajme bláznovstvo pre Krista, 
ktorý povedal1479: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba“, a to tým viac, 
keď vieme, že je omnoho lepšie priať si to, čo je dobré a spravodlivé, než 
dosiahnuť to, čo sa nezhoduje s rozumom, cťou a s Božími zákonmi. A zaiste 
je na tom horšie ten, kto dosiahol to, o čo bez rozmyslu a vedený chlipnosťou 
žiadal, ako ten kto nedostal to, o čo najlepším spôsobom prosil. 

                                                           
1475 Žalm 118. (119.) 73. 108. 125. 
1476 Gal. 5. 19. 
1477 Rim. 8. 13. 
1478 Rim. 13. 14. 
1479 Mt. 16. 24. 
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* OTÁZKA XVI. 

Tiež nemáme Boha prosiť o to, čo nemá náboženskú povahu. *  

 V tejto prosbe prosíme nielen o to, aby nám Boh neudelil to, čo si sami 
zo zvláštneho pudu žiadame, keďže vieme, že naše žiadosti sú skazené, ale aj 
o to, aby nám nebolo dané to, o čom si myslíme že je dobré, avšak  
v skutočnosti tým prosíme na radu a podnet diabla, ktorý sa prezlieka  
za anjela svetla. Veľmi dobrou a plnou zbožnosti sa zdala byť horlivosť 
kniežaťa apoštolov, keď sa snažil odvrátiť Pána od úmyslu vydať sa  
na smrť1480, a predsa ho Spasiteľ prísne pokarhal, pretože apoštol bol vedený 
ľudskými zmyslami a nie vôľou Božou. A aké prianie by sa mohlo zdať, že je 
prejavom väčšej lásky k Spasiteľovi ako to, keď svätí muži Jakub a Ján, 
hnevajúc sa na Samaritánov, ktorí odmietli pohostiť ich Majstra, požadovali 
od Pána, aby prikázal zostúpiť oheň z neba, ktorý by zničil týchto tvrdých 
a neľudských obyvateľov. Ale Kristom boli pokarhaní slovami1481: „Neviete, 
čieho ste vy ducha. Syn človeka neprišiel duše zahubiť, ale spasiť“. 

 

* OTÁZKA XVII. 

Keď žiadame o to, čo smeruje k zachovaniu prirodzenosti, tak musíme hlavne 
prosiť o to, aby sa to stalo, keď to chce Boh. * 

 Avšak Boha sme povinní prosiť, aby sa stala jeho vôľa nielen vtedy, keď 
to čo žiadame je zlé, alebo má v sebe podobu zlého, ale aj vtedy, keď to 
skutočne zlé nie je, ako keď naša vôľa ide za náklonnosťou k prirodzenosti, 
žiadajúc to, čo zachováva prirodzenosť a odmietajúc to, čo sa jej zdá byť  
na odpor. Preto keď príde k tomu, že chceme žiadať niečo takéto, máme z celej 
duše povedať: „Buď vôľa tvoja“. Nasledujme toho, od ktorého sme prijali 
spásu aj učenie o spáse, ktorý keď bol zvieraný prirodzeným strachom  
z mučenia a krutej smrti, predsa však v tejto hrôze a v najväčších bolestiach 
podrobil svoju vôľu Bohu Otcu, volajúc1482: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa 
stane!“ 

 

 

 

 

                                                           
1480 Mt. 16. 22. 
1481 Lk. 9. 55. V novom preklade Písma sv. je iba: „On sa obrátil a pokarhal ich“. Zvyšný text („Neviete...spasiť“), chýba. 
1482 Lk. 22. 42. 
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* OTÁZKA XVIII. 

V tejto prosbe žiadame aj o pomoc, keďže sa bez nej nemôžeme vyvarovať 
hriechu. * 

 Ale ľudské pokolenie je tak veľmi narušené, že aj keď sme násilím 
potlačili svoju žiadostivosť a podriadili ju Božej vôli, nemôžeme sa hriechu 
vyhnúť bez Božej pomoci, ktorou sme pred zlom chránení, a ktorou bývame 
vedení k dobru. Preto sa musíme utiekať k tejto prosbe a prosiť Boha, aby 
v nás dokonával to, čo sám nariaďuje, potláčal v nás vzmáhajúce sa pohnútky 
k žiadostivosti, aby našu telesnú chlipnosť poslušne podriadil rozumu, aby 
nás nakoniec úplne prispôsobil jeho svätej vôli. Modlíme sa tiež za to, aby celý 
svet nadobudol poznanie Božej vôle tak, aby Božie tajomstvá ukryté  
pred všetkými vekmi a pokoleniami, boli známe a ohlasované každému.  

 

„Ako v nebi, tak i na zemi“. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Čo znamená tento záver? * 

 Týmto záverom prosíme o spôsob našej poslušnosti, aby sa táto 
upravovala podľa toho, čo v nebi zachovávajú blažení anjeli a čo dodržuje 
množstvo ostatných nebeských duší a aby tak ako oni dobrovoľne  
a s najväčšou radosťou poslúchajú príkazy Boha, sme sa aj my čo 
najochotnejšie podrobovali Božej vôli, tak ako to Boh sám najviac chce.  

 

* OTÁZKA XX. 

Boha máme poslúchať nie pre nejaký prospech, ale z lásky k nemu. * 

 Boh od nás požaduje, aby pri službe, ktorou sa mu obetujeme, sme boli 
ovládaní najväčšou láskou a najvrúcnejšou oddanosťou k nemu. A že aj keď sa 
mu úplne v nádeji na nebeskú odmenu oddávame, napriek tomu v túto 
odmenu dúfame len preto, že Božej velebnosti sa páči, aby nás do tejto nádeje 
uviedla. Preto nech sú všetky naše nádeje založené na tejto láske k Bohu, ktorý 
ustanovil odmeniť našu lásku večnou blaženosťou. Existuje mnoho ľudí, ktorí 
s láskou niekomu slúžia, avšak robia to iba pre mzdu, na ktorej spočíva ich 
láska. A sú iní, ktorí vedení iba láskou a vďačnosťou, pri tom nepozerajú  
na nič iné, iba na dobrotu a cnosť toho, komu slúžia, a keď o týchto jeho 
vlastnostiach uvažujú a obdivujú ich, cítia sa šťastnými, že mu môžu 
preukázať svoju  službu. 
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* OTÁZKA XXI. 

Iné vysvetlenie tohto záveru. * 

 Význam tohto dodatku je: „Ako v nebi, tak i na zemi“. Je preto našou 
najväčšou povinnosťou usilovať sa o to, aby sme tak Boha poslúchali, ako sme 
už povedali, že poslúchajú blažení duchovia v nebi, ktorých chvály pri konaní 
tejto najväčšej poslušnosti opisuje Dávid v onom žalme1483: „Dobrorečte 
Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte“. 

Ak by však niekto chcel nasledovať sv. Cypriána a vysvetľoval by to tak, 
že spojenie „v nebi“ znamená v „dobrom a nábožnom“ a slová „na zemi“, 
znamenajú „v zlom a bezbožnom“; tak my prisvedčíme aj jeho výkladu, že 
slovom nebo sa rozumie - duch a slovom zem - telo, aby teda všetci  
a vo všetkom vždy plnili Božiu vôľu. 

 

* OTÁZKA XXII. 

Obsahuje táto prosba aj vzdávanie vďaky? * 

 Táto prosba v sebe obsahuje aj vďaky vzdávanie. Lebo uctievame jeho 
najsvätejšiu vôľu a preniknutí veľkou radosťou najväčšími chválami a vďakou 
zvelebujeme všetky jeho diela, vediac, že všetko učinil dobre. Keď je zjavné, že 
Boh je všemohúci, nevyhnutne z toho vyplýva, že všetko je učinené na jeho 
príkaz. A keď spolu vyhlasujeme, že je zvrchovaným dobrom, akože aj 
skutočne je, tak vyznávame, že celé jeho stvorenie je dobré, pretože všetkému 
odovzdal svoju vlastnú dobrotu. Ak však vo všetkých veciach nedokážeme 
pochopiť Božiu múdrosť, predsa však, odvrhnúc akúkoľvek pochybnosť 
a neistotu, vyznávame s Apoštolom, že1484: „nevyspytateľné sú jeho cesty“. 
Božiu vôľu si však ctíme aj preto, že nás uznal za hodných nebeského 
osvietenia. Lebo „vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 
milovaného Syna“1485.  

 

* OTÁZKA XXIII. 

Čo si máme z tejto prosby vybrať na rozjímanie? * 

Ale aby sme ku koncu vysvetlili aj to, o čom sa v tejto prosbe patrí 
uvažovať, je potrebné vrátiť sa k tomu, o čom sme hovorili na začiatku, že 
veriaci ľud je povinný prednášať tieto prosby so skrúšenou a pokornou 
mysľou a premýšľať sám v sebe, že sila žiadostivosti, ktorá je vštiepená  
                                                           
1483 Žalm 102. (103.) 21. 
1484 Rim. 11. 33. 
1485 Kol. 1. 13. 
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do jeho prirodzenosti sa stavia na odpor Božej vôli. Má uvažovať o tom, že 
v tejto povinnosti človek prevyšuje každé iné stvorenie, o čom je napísané1486: 
„Lebo všetko slúži tebe“ a že človek je obzvlášť tak nedokonalý, že nielenže 
nemôže vykonať žiaden Bohu milý skutok, ale ani ho začať, ak ho v tom 
nepodporuje Božia pomoc. Ale keďže, ako už bolo uvedené, nemôže byť nič 
vznešenejšieho a nič vyššieho, ako slúžiť Bohu a viesť život podľa jeho 
príkazov a nariadení; čo by potom mohlo byť pre človeka kresťana žiaducejšie 
ako kráčať po cestách Pána a v mysli sa nezaoberať ničím a nekonať nič, čo by 
sa priečilo Božej vôli? Ale aby sa veriaci tým viac v tom precvičovali a v tomto 
predsavzatí usilovne vytrvali, nech sa im z Písma svätého predložia príklady 
toho, že keď sa ľudské úmysly nezhodovali s Božou vôľou, tak sa každé ľudské 
počínanie zle skončilo.  

 

* OTÁZKA XXIV. 

Aký prospech pre spokojný život môžeme mať z rozjímania o tejto prosbe? * 

 Nakoniec nech sú veriaci napomenutí, aby súhlasili s jednoduchou  
a absolútnou Božou vôľou. Nech s pokojnou mysľou znáša svoj stav ten, kto sa 
domnieva, že zaujíma podradnejšie miesto v spoločnosti, ako by si vyžadovali 
jeho zásluhy, nech neopúšťa svoju vlastnú profesiu, ale zostane v tom 
povolaní, ku ktorému bol povolaný. Nech podrobí svoj vlastný úsudok vôli 
Boha, ktorý sa o nás stará lepšie, ako si len sami môžeme priať. Ak nás zvierajú 
hmotné ťažkosti, ak nás trápi chudoba, choroba, prenasledovanie alebo 
utrpenie a úzkosti akéhokoľvek druhu, buďme si istí, že nič z toho sa nám 
nemohlo stať bez vôle Boha, ktorý je najdôležitejšou príčinou všetkých vecí. 
Preto by sme sa nemali príliš zarmucovať, ale všetko znášať s nezlomnou 
mysľou a vždy by sme mali mať na perách slová1487: „Nech sa stane Pánova 
vôľa!“ a tiež slová svätého Jóba1488: „Pán dal, Pán vzal, ako sa mu páčilo, tak sa 
stalo, nech je Pánovo meno zvelebené!“    

                                                           
1486 Žalm. 118. (119.) 91. 
1487 Sk. Ap. 21. 14. 
1488 Jób 1. 21. V novom preklade Písma sv. je: „Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“  
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HLAVA XIII. O štvrtej prosbe. „Chlieb náš každodenný 

daj nám dnes“. 
 

* OTÁZKA I. 

Aký poriadok je zachovaný v modlitbe Pána? * 

Štvrtá prosba a ostatné nasledujúce, v ktorých osobitne a výslovne 
prosíme o potreby duše a tela, súvisia s predchádzajúcimi prosbami. Modlitba 
Pána má také usporiadanie a spôsob, že po žiadaní si Božích vecí, nasledujú 
prosby o to, čo je potrebné pre zachovanie tela a každodenného života. Keďže 
človek má Boha ako svoj posledný cieľ, tak podobne by mal podriadiť dobrá 
ľudského života Božím dobrám. 

 

* OTÁZKA II. 

Prečo smieme Boha žiadať a prosiť o statky ľudského života? *  

 O tieto veci smieme žiadať a prosiť, lebo si to buď vyžaduje Boží 
poriadok alebo preto, že tieto veci pre získanie Božských statkov 
potrebujeme, aby sme s ich pomocou mohli dosiahnuť určený cieľ, ktorým je 
kráľovstvo a sláva nebeského Otca a tiež dodržiavanie tých príkazov, 
o ktorých vieme že sú Božou vôľou. Preto celý zmysel a podstatu tejto prosby 
sme povinní vzťahovať k Bohu a k jeho sláve. 

 

* OTÁZKA III. 

S akým úmyslom a akým spôsobom sa majú žiadať časné statky? * 

I. Pri plnení svojich povinností by sa mali duchovní správcovia snažiť 
vysvetliť veriacim, aby pochopili, že pri prosení o veci potrebné  
pre každodenný život by mali obrátiť svoju myseľ i srdce smerom k zákonom 
Božím, od ktorých sa nesmieme odchyľovať. Lebo v tom, čo hovorí Apoštol, 
že1489: „Nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba“, sa najviac hreší 
práve pri prosbách o veci pozemské a pomíňajúce. Mali by sme prosiť o tieto 
veci ako sa patrí, aby sme žiadajúc niečo nesprávne, nedostali od Boha 
odpoveď1490: „Neviete, čo žiadate“.  

II. Bezpečným znamením na posúdenie toho, ktorá prosba je nesprávna 
a ktorá je dobrá, bude úmysel a predsavzatie prosiaceho. Lebo ak niekto prosí 

                                                           
1489 Rim. 8. 26. 
1490 Mt. 20. 22. 
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o pozemské veci s takou mysľou, že ich považuje za pravé dobro a pokladá ich 
za žiaduci cieľ a nič iné nevyhľadáva, tak ten sa zaiste nemodlí tak, ako sa patrí. 
Svätý Augustín hovorí1491: „Za časné veci neprosíme ako za naše statky, ale ako 
za naše potreby“. Apoštol v liste Korinťanom učí, že všetko čo prináleží 
k nevyhnutným životným potrebám, je potrebné vzťahovať k sláve Božej, keď 
hovorí1492: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu 
slávu“. 

 

* OTÁZKA IV. 

Aké početné a veľké výhody mal človek v stave nevinnosti? * 

 Ale aby veriaci videli aká potrebná je táto prosba, nech farári poukážu 
na to, aké každodenné veci sú nevyhnutné pre výživu a zachovanie života. 
Veriaci toto oveľa ľahšie pochopia, ak farári porovnajú želania nášho prvého 
otca, čo bolo pre neho potrebné, s tým čo si dnes želajú jeho potomkovia.  
A hoci on v tom vznešenom stave nevinnosti, z ktorého jeho vinou on sám 
i celé jeho potomstvo vypadlo, tiež potreboval pokrm na obnovenie svojich síl, 
predsa je medzi jeho a našimi potrebami veľký rozdiel. Lebo on nepotreboval 
oblečenie na zakrytie tela, ani dom, ktorý by ho chránil, ani zbrane, ktorými 
by sa bránil, ani lieky na uzdravenie tela a ani mnoho ďalších vecí, ktoré sú  
pre nás na zmiernenie slabosti a krehkosti nášho života potrebné.  
Pre zachovanie nesmrteľnosti mu stačilo jesť ovocie, ktoré mu poskytoval 
strom života, a to bez akejkoľvek práce alebo práce jeho potomkov. Napriek 
tomu, že bol umiestnený do tohto rajského miesta, nemal zostať uprostred 
týchto potešení v zaháľaní. Žiadna práca by pre neho nebola bývala ťažká, 
žiadna povinnosť by mu nebola nepríjemná. Vždy by získaval najchutnejšie 
ovocie zo svojich utešených záhrad a nikdy by ho jeho práca a nádeje 
nesklamali. 

 

* OTÁZKA V. 

Aké mal Adamov hriech následky? * 

 Avšak jeho potomstvo je zbavené nielen ovocia stromu života, ale je aj 
odsúdené tým hrozným výrokom1493: „Prekliata bude zem pre teba;  
s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti 
bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj 
chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach 
                                                           
1491 De serro. Dom. in monte 0, 16, 
1492 1. Kor. 10. 31. 
1493 Gen. 3. 17-19. 



 

~ 481 ~ 

HLAVA XIII. O štvrtej prosbe. „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“. 

sa obrátiš!“ Náš stav sa preto úplne líši od toho, čo by sa stalo jeho potomstvu, 
keby bol Adam počúval Boží príkaz. Všetko sa obrátilo a zmenilo k horšiemu.  

Pri tom je najbolestnejšie, že veľmi často ani najväčšie náklady, práca  
a pot neprinášajú žiaden úžitok, a to keď z osiva nevzíde úroda, keď plody 
zeme sú dusené škodlivými burinami, keď sú zasiahnuté silnými búrkami, 
krupobitím, plesňami alebo hnilobou. A tak celoročná práca vychádza 
navnivoč v dôsledku nejakého nešťastia. A to sa stáva pre naše obrovské 
neprávosti, pre ktoré sa Boh od našich prác odvracia a nepožehnáva ich, ale 
napĺňa sa ten hrozný súd, ktorý Boh nad nami na počiatku vyniesol. 

 

* OTÁZKA VI. 

Aby ľudia uspokojili svoje potreby, musia pracovať, ale ak im Boh nepraje, 
pracujú nadarmo. * 

 Nech sa duchovní snažia vysvetliť tieto veci tak, aby veriaci ľud vedel, že 
ľudia upadajú do trápení a úzkostí svojou vlastnou vinou. Ľud by mal byť 
presvedčený o tom, že sa patrí pracovať v pote tváre a napínať svoje sily, aby 
si zaopatril veci potrebné k živobytiu. Ale ak Boh naše práce nepožehná, je 
márna naša nádej a ničomné bude celé naše snaženie, lebo „ani ten, čo sadí, 
nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast“1494 a „ak Pán nestavia 
dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“1495.  

 

* OTÁZKA VII. 

Boha je treba prosiť,  aby nám dával to,  čo potrebujeme  a on to aj ochotne 
činí. * 

 Nech duchovní pastieri ukážu, že existuje nespočetne veľa vecí, ktoré 
keď nám chýbajú, tak buď prichádzame o život alebo máme život biedny. Lebo 
keď veriaci spoznajú nevyhnutnosť vecí a nestálosť svojej prirodzenosti, tak 
budú nútení predstupovať pred Otca a pokorne si od neho vyprosovať 
pozemské i nebeské statky. Budú nasledovať toho márnotratného syna, ktorý 
keď začal mať v ďalekej krajine núdzu a nebolo toho, kto by mu hladom 
trpiacemu dal aspoň omrvinky, tak až vtedy spoznal, že proti týmto 
ťažkostiam, ktoré ho zvierali, nemôže nájsť nikde inde prostriedky iba u otca. 

Veriaci ľud bude tiež dôvernejšie pristupovať k modlitbe, keď 
rozjímajúc o dobrotivosti Božej sa rozpomenie na to, že uši Otca sú vždy  
pre prosby synov otvorené. Lebo keď nás povzbudzuje prosiť o chlieb, tak 
                                                           
1494 1. Kor. 3. 7. 
1495 Žalm 126. (127.) 1. 
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sľubuje, že udelí hojnosť tým, ktorí o tieto veci budú náležite prosiť. Keď nás 
poučuje, aby sme prosili, tak nás povzbudzuje; keď nás povzbudzuje, ponúka 
nám; keď nám ponúka, tak sľubuje a sľubom vyvoláva v nás nádej, že to 
istotne získame. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Čo sa tu označuje slovom „chlieb“ a čo je obsahom tejto prosby? *  

Keď bola myseľ veriaceho ľudu povzbudená a roznietená, potom nech 
sa mu vysvetlí, o čo sa v tejto prosbe žiada. Predovšetkým čo znamená ten 
chlieb, o ktorý prosíme. Je potrebné vedieť, že slovom „chlieb“ sa v Písme 
svätom síce označujú mnohé veci, ale hlavne sú to tieto dve: predovšetkým 
všetko, čo používame k obžive ako aj ďalšie potreby pre zachovanie tela 
a života; a potom to, čo sa nám z Božej milosti dáva pre život a spásu duše.  
Na tomto mieste teda prosíme o potreby pre tento pozemský život, ako to 
v tomto zmysle dosvedčujú výroky svätých Otcov.  

 

* OTÁZKA IX. 

Dokazuje sa, že Boha smieme prosiť o časné dobrá. *  

 Nesmie sa dbať na reči tých, ktorí hovoria, že kresťanom sa nesluší 
prosiť Boha o pozemské statky každodenného života. Lebo je to v rozpore 
s jednomyseľným svedectvom svätých Otcov a s mnohými príkladmi  
zo Starého i Nového Zákona. Jakub, dávajúc svoj sľub, sa modlil takto1496: „Ak 
bude Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá 
chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho 
otca, tak Jahve bude mojím Bohom a tento kameň, ktorý som postavil  
na znamenie, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti 
desiatky“. Aj Šalamún prosil o zaistenie si potrieb pozemského života, keď sa 
modlil1497: „Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi iba toľko, koľko 
potrebujem na živobytie“. A sám Spasiteľ ľudského pokolenia nám prikazuje 
prosiť o veci, ktoré patria k potrebám tela, keď hovorí1498: „Modlite sa, aby ste 
nemuseli utekať v zime alebo v sobotu“. A čo by sme povedali o svätom 
Jakubovi, ktorý hovorí1499: „Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? 
Nech spieva žalmy“. A čo o svätom Pavlovi, ktorý takto vyzýval Rimanov1500: 

                                                           
1496 Gen. 28. 20, 21. 
1497 Prísl. 30. 8. 
1498 Mt. 24. 20. 
1499 Jak. 5. 13. 
1500 Rim. 15. 30. 
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„Prosím vás, bratia, pre Pána nášho Ježiša Krista a pre lásku Ducha svätého, 
prispejte mi na pomoc svojimi modlitbami k Bohu za mňa, aby som bol 
oslobodený od neveriacich, ktorí sú v Judsku“. Preto keď samotný Boh 
dovoľuje veriacim o tieto pozemské potreby prosiť, a keďže nám túto 
dokonalú modlitbu dal Kristus Pán, tak nezostáva žiadna pochybnosť o tom, 
že táto prosba je jednou zo siedmych. 

 
* OTÁZKA X. 

Pod chlebom sa tu rozumie to, čo prináleží k telesným potrebám. *  

Okrem toho prosíme o chlieb každodenný, teda o veci pre živobytie 
potrebné a pod slovom „chlieb“ rozumieme aj dostatočné ošatenie aj 
dostatočný pokrm, či už je to chlieb alebo ryba alebo čokoľvek iné. Vidíme, že 
tento spôsob rozprávania používal aj Elizeus, keď napomínal kráľa, aby dal 
Asýrskym vojakom1501 chlieb a tí potom dostali veľké množstvo rôznych 
druhov jedla. To sa píše aj o Kristovi Pánovi, že1502: „V istú sobotu vošiel  
do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb“ a týmto slovom sa 
zrejme naznačuje všetko, čo patrí k jedlu a pitiu.   

Pre dokonalé pochopenie tejto prosby je vhodné si všimnúť, že  
pod týmto slovom „chlieb“ sa nemajú chápať hojné a vyberané množstvá 
pokrmov a rúch, ale iba to, čo je jednoduché a potrebné, ako to napísal 
Apoštol1503: „Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť“ a ako to 
povedal Šalamún1504: „Udeľ mi iba toľko, koľko potrebujem na živobytie“. 

 

* OTÁZKA XI. 

Prečo tu jednoducho neprosíme o chlieb ale o náš chlieb? 

 O tejto striedmosti a šetrnosti nás poučuje aj to slovo, ktoré hneď 
nasleduje, lebo keď hovoríme „náš“, tak si žiadame chlieb pre uspokojenie 
potreby a nie pre oplývanie. Zaiste nehovoríme „náš“ preto, že by sme si ho 
mohli nadobudnúť svojou prácou bez Boha, veď u Dávida sa píše1505: „Všetko 
to čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. Ty im ho dávaš a oni ho zbierajú; 
otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami“ a na inom mieste1506: „Oči všetkých sa 
s dôverou upierajú na teba Pane a ty im dávaš pokrm v pravý čas“, ale preto 

                                                           
1501 2. Král. 6. 22, 23. 
1502 Lk. 14. 1. 
1503 1. Tim. 6. 8. 
1504 Prísl. 30. 8. 
1505 Žalm 103. (104.) 27. 
1506 Žalm 144. (145.) 15. 
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že je pre nás potrebný a nám dávaný od Otca všetkých - od Boha, ktorý svojou 
prozreteľnosťou živí všetko živé. 

 

* OTÁZKA XII. 

Keď prosíme o náš chlieb, ktorý chceme jesť, musíme si ho zadovážiť našou 
prácou. * 

 Preto sa nazýva „chlieb náš“, lebo si ho máme zaobstarávať spravodlivo 
a nie bezprávím, ľsťou alebo krádežou. Lebo to, čo si zaobstaráme 
nepoctivými úskokmi, to nie je naše, ale cudzie a často získanie takejto veci, 
alebo jej držanie alebo dokonca jej strata, bývajú zaiste zhubné. Naopak podľa 
výroku Proroka sa s čestným a pracovitým zárobkom ľudí spája spokojnosť  
a veľké šťastie, keď hovorí1507: „Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný 
a budeš sa mať dobre“. Tým, ktorí si spravodlivou prácou zabezpečujú svoju 
obživu, Boh sľubuje ovocie svojej dobrotivosti, hovoriac1508: „Pán zošle 
požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa“. 
Ale Boha prosíme nielen o to, aby sme smeli užívať to, čo sme si  pomocou 
Božej dobrotivosti a potom i  svojím pričinením zaslúžili, lebo toto právom 
nazývame naším, ale prosíme aj o dobrú myseľ, aby sme to, čo sme práve 
nadobudli, dokázali tiež rozumne užívať.  

 
„Každodenný“ 

 

* OTÁZKA XIII. 

Prečo je pridané slovíčko „každodenný“? * 

 Aj s týmto slovom je spojená myšlienka striedmosti a šetrnosti, o ktorej 
sme hovorili pred tým. Nežiadame si rozmanitosť pokrmov alebo rozkoš 
z nich ale iba pokrmy, ktoré by uspokojili prirodzené potreby. Preto sa majú 
hanbiť tí, ktorí znechucujúc si obyčajný pokrm a nápoj, bažia  
po najvyberanejších druhoch pokrmov a nápojov. Nie menej sú týmto slovom 
„každodenný“ pokarhaní tí, ktorým adresoval hrozby prorok Izaiáš1509: „Beda 
tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k poľu, takže nieto viac miesta 
a uprostred krajiny ste sami ubytovaní“. Lebo lakomosť týchto ľudí je 
nenásytná a o nich napísal Šalamún1510: „Kto miluje peniaze, nikdy nemá 

                                                           
1507 Žalm 127. (128.) 2. 
1508 Deut. 28. 8. 
1509 Iza. 5. 8. 
1510 Kaz. 5. 9. 
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peňazí dostatok“ a na nich sa vzťahuje výrok Apoštola1511: „Lebo tí, ktorí chcú 
zbohatnúť, upádajú do pokušenia a do sídla diablovho“. 

Každodenným nazývame chlieb aj preto, lebo ho požívame, aby sme 
nahradili životne dôležitú energiu, ktorú každodenne spotrebúvame. 
A nakoniec dôvodom pre toto slovo je aj skutočnosť, že máme oň ustavične 
prosiť, aby sme si takto zvykli Boha milovať a k nemu sa modliť a byť úplne 
preniknutí presvedčením, že náš život a blaho závisí jedine na Bohu, ako to aj 
skutočne je. 

 

„Daj nám.“ 

 

* OTÁZKA XIV. 

Čo znamenajú tie dve slová: „Daj nám“? * 

 Každému je zrejmé koľko priestoru poskytujú tieto dve slová 
k napomínaniu veriacich, aby si ctili a velebili nekonečnú moc Božiu, v ktorej 
rukách sú všetky veci, ale aby sa aj zhrozili nad bezbožným chválením sa 
diabla1512: „Mne je odovzdaná vláda a sláva a komu chcem, tomu ich dám“. 
Lebo iba na pokyn Boží sa všetko čo dostávame, zachováva a rozhojňuje.  

 

* OTÁZKA XV. 

Prečo by mali tieto slová hovoriť aj boháči, ktorí oplývajú všetkými vecami? *   

 Ale niekto sa môže spýtať, prečo sa aj bohatým ukladá potreba prosiť 
o chlieb každodenný, keď oplývajú všetkými statkami. Pre nich je potrebné sa 
takto modliť nie preto, aby im bolo dané to, čoho majú z dobrotivosti Božej 
hojnosť, ale preto aby neprišli o to, čoho majú hojnosť. Preto, ako píše Apoštol, 
nech sa bohatí učia, aby1513: „neboli namyslení a nevkladali nádej do neistého 
bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie“. K potrebe 
tejto prosby svätý Ján Zlatoústy uvádza1514 tiež ten dôvod, že tu prosíme nielen 
o to, aby sme mali dostatok chleba, ale aby nám ho dávala ruka Božia, ktorá 
vkladajúc do každodenného chleba zdravú a teda spasiteľnú moc, spôsobuje, 
že prospieva telu a slúži aj duši.  

 

                                                           
1511 1. Tim. 6. 9. V novom preklade Písma sv. je: „upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a 
škodlivých žiadostí“  
1512 Lk. 4. 6. 
1513 1. Tim. 6. 17. 
1514 Op. impers. hom. 14. 
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* OTÁZKA XVI. 

Prečo hovoríme „daj nám“ a nie „daj mi“? * 

 Ale prečo hovoríme „daj nám“ v množnom čísle a nie „daj mi“? Pretože 
to je vlastnosť kresťanskej lásky, aby sa každý staral nielen o seba, ale staral 
sa aj o blížneho a keď sa stará o svoj úžitok, aby pamätal aj na úžitok druhých. 
Okrem toho dary, ktoré Boh niekomu dáva, nie sú mu dané preto, aby ich  
užíval iba on, aby žil v luxuse a v rozkoši, ale aby sa s ostatnými podelil s tým, 
čoho má nadbytok. Svätý Bazil aj Ambróz hovoria1515: „Hladných je chlieb, 
ktorý ty zadržuješ; nahých je odev, ktorý si zatváraš; výkupné a vyslobodenie 
nešťastných sú peniaze, ktoré ty do zeme zakopávaš“.  

 
„Dnes“ 

 

* OTÁZKA XVII. 

Čo nám pripomína tu pridané slovíčko: „dnes“? * 

 Toto slovo nám pripomína našu všeobecnú slabosť. Lebo kto je taký, že 
by si sám sebe nedôveroval, že si dokáže zaobstarať potrebu pre svoju obživu 
aspoň na jeden deň, keď by si už netrúfal na to, že si ju svojim vlastným 
pričinením zabezpečí na dlhší čas? Avšak ani takúto možnosť sebadôvery nám 
Boh neponecháva, keď prikazuje, aby sme ho prosili o jedlo aj v každý 
jednotlivý deň. Je to preto nevyhnutné, lebo chlieb potrebujeme všetci 
každodenne, teda každodenne sa musí každý modliť modlitbu Pána. Toľko 
o chlebe, ktorý prijímame ústami, ktorý živí a zachováva telo, ktorý je 
spoločný veriacim i neveriacim, nábožným aj bezbožným, a to všetko býva 
dávané z obdivuhodnej dobrotivosti Božej, ktorý „dáva slnku vychádzať  
na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“.  

  
* OTÁZKA XVIII. 

Čo sa chápe pod pojmom  „duchovný chlieb“,  ktorý táto prosba tiež zahrňuje? 
* 

I. Zostáva ešte povedať o duchovnom chlebe, o ktorý tiež na tomto 
mieste prosíme. Týmto sa označuje všetko, čo je v tomto živote potrebné pre 
spásu a blaho ducha a duše. Lebo tak ako existuje mnohorakosť pokrmov, 
ktorými sa telo živí a zachováva, tak nie je iba jeden spôsob výživy, ktorá 

                                                           
1515 Basil, hom. in Luk 17. 18. (ex vers. Ambr.) 
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udržuje život ducha a duše. Božie slovo je potravou duše ako hovorí 
Múdrosť1516: „Poďte a jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala!“ 

II. A keď Boh zbaví človeka prostriedkov na vypočutie tohto slova, čo 
robí, keď je veľmi ťažko urážaný našimi neprávosťami; hovorí sa, že postihuje 
ľudské pokolenie hladom. Lebo takto čítame u Amosa1517: „Hovorí Pán: 
pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní 
Pánovho slova“. A tak ako je znamením istej smrti, keď ľudia nemôžu prijímať 
potravu alebo ju stráviť, tak je veľkým dôkazom beznádejnosti spasenia, keď 
ľudia buď slovo Božie nevyhľadávajú, alebo keď ho neznášajú a vyslovujú tie 
bezbožné slová proti Bohu1518: „Len sa od nás odvráť preč, my tvoje cesty 
poznať nechceme“. V tejto šialenosti ducha a zaslepenosti mysle zotrvávajú tí, 
ktorí pohŕdajúc katolíckymi biskupmi a kňazmi, ktorí sú ich riadnymi 
predstavenými, a odpadnúc od svätej rímskej Cirkvi, sa poslušne oddali 
heretickým porušovateľom slova Božieho.  

 

* OTÁZKA XIX. 

O pravom nadprirodzenom chlebe, ktorým je Kristus. * 

 Teraz však je Kristus Pán tým chlebom, ktorý je pokrmom duše, lebo sám 
o sebe hovorí1519: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba“. Je neuveriteľné s akou 
radosťou a útechou tento chlieb napĺňa nábožné duše vtedy, keď musia čeliť 
pozemským problémom a nehodám. Príkladom nám je aj skupina apoštolov, 
o ktorých je napísané1520: „A oni išli z toho zhromaždenia radujúci sa“. 
Takýmito príkladmi sú naplnené knihy o životoch svätých a o týchto 
najvnútornejších radostiach dobrých ľudí hovorí Boh1521: „Tomu, kto zvíťazí, 
dám zo skrytej manny“. 

 

* OTÁZKA XX. 

Kristus je skutočne obsiahnutý v najsvätejšej sviatosti, a preto sa vlastne 
nazýva našim chlebom. * 

 Našim chlebom je obzvlášť sám Kristus Pán, ktorý sa podstatne 
nachádza vo Sviatosti oltárnej. Toto neopísateľné rukojemníctvo svojej lásky 

                                                           
1516 Prísl. 9. 5. 
1517 Amos 8. 11. 
1518 Job. 21. 14. 
1519 Jn. 6. 41. 
1520 Sk. Ap. 5. 41. 
1521 Zjav. 2. 17. 
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nám dal, keď sa vracal k Otcovi, o ktorom povedal1522: „Kto je moje telo a pije 
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“. „Vezmite a jedzte: toto je moje telo“1523.  

To, čo je pre poučenie veriacich potrebné, môžu duchovní prevziať 
z časti, kde sa hovorilo o podstate a význame tejto sviatosti. Právom sa tento 
chlieb nazýva „naším“, pretože patrí iba veriacim ľuďom, teda tým ktorí spojac 
vieru s láskou si vo sviatosti pokánia zmývajú škvrny hriechov; ktorí nikdy 
nespúšťajú z mysle to, že sú synmi Božími, prijímajú túto Božskú sviatosť 
a klaňajú sa jej s najväčšou možnou svätosťou a úctivosťou. 

 

* OTÁZKA XXI. 

Prečo sa Sviatosť oltárna nazýva „našim chlebom každodenným“? *  

 Ale to, prečo sa nazýva chlebom každodenným, je zrejmé z dvoch 
dôvodov: prvým je, že vo svätých tajomstvách Cirkvi sa každodenne obetuje 
Bohu a podáva sa tým, ktorí si Sviatosť oltárnu nábožne a sväto žiadajú. 
Druhým je, že by sa Sviatosť oltárna mala prijímať každodenne, alebo by sme 
mali aspoň tak žiť, pokiaľ je to možné, aby sme ju mohli každodenne hodne 
prijímať. A tí, ktorí si myslia, že nie je potrebné každodenne užívať tieto 
spasiteľné hody duše, ale až po dlhšej dobe, nech počujú, čo píše svätý 
Ambróz1524: „Ak je to chlieb každodenný, prečo ho prijímaš až po roku?“ 

 

* OTÁZKA XXII. 

Ako sa máme chovať keď chlieb, o ktorý prosíme, hneď nedostaneme?*  

 Ale pri tejto prosbe musia byť veriaci obzvlášť povzbudení k tomu, aby 
keď prejavili pravý úmysel aj náležitú usilovnosť na zabezpečenie si vecí 
potrebných pre živobytie, aby aj všetko ostatné odovzdali Bohu a svoju 
žiadosť podrobili jeho vôli, ktorý „nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý 
sklátil“1525. Lebo Boh buď udelí to, o čo prosí, a tak sa naplní jeho žiadosť; 
alebo neudelí, a to bude najistejším dôkazom toho, že Boh ktorému viac záleží 
na ich spáse ako im samotným, odopiera nábožným ľuďom to, čo nie je ani 
spasiteľné ani užitočné. Túto záležitosť budú môcť farári vysvetliť, keď uvedú 
dôvody, ktoré nádherne zostavil svätý Augustín vo svojom liste Probe.  

 

 

                                                           
1522 Jn. 6. 56. 
1523 Mt. 26. 26. 
1524 de sacr. 5. 4. 
1525 Žalm 54. (55.) 23. 
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* OTÁZKA XXIII. 

Pre aké rozjímanie sa tu naskytuje príležitosť? * 

 Posledným napomenutím pri vysvetľovaní tejto prosby bude, aby bohatí 
pamätali na to, že za svoje statky a bohatstvo majú byť vďační Bohu a aby mali 
vždy na pamäti, že preto boli hojne obdarení statkami, aby z nich rozdeľovali 
núdznym. Tento význam majú slová, ktoré napísal Apoštol v prvej epištole 
Timotejovi1526, kde sa nachádza veľké množstvo Božích ustanovení  
pre užitočné a spasiteľné objasnenie tohto predmetu. 

 

 

 

  

                                                           
1526 1. Tim. 6. 17.-19. 
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HLAVA XIV. O piatej prosbe. „Odpusť nám naše viny, 

ako i my odpúšťame svojim vinníkom“. 
 

* OTÁZKA I. 

Z utrpenia Kristovho vyviera odpustenie všetkých našich hriechov. *  

 Hoci existuje mnoho vecí, ktoré nám ukazujú nekonečnú Božiu moc 
spojenú s rovnakou múdrosťou a dobrotivosťou tak, že kamkoľvek obrátime 
svoje oči a myseľ, všade sa nám naskytnú zreteľné znamenia nevýslovnej moci 
a dobrotivosti, predsa však niet ničoho, čo by zvrchovanú a podivuhodnú 
Božiu milostivosť voči nám objasňovalo viac ako nepochopiteľné tajomstvo 
utrpenia Pána Ježiša Krista, z ktorého vyviera ten stále tečúci prameň  
na zmývanie škvŕn hriechu, ktorým si s Božou pomocou prajeme byť obmytí 
a očistení, keď sa modlíme: „Odpusť nám naše viny“. 

 

* OTÁZKA II. 

Čo obsahuje táto piata prosba? * 

 Táto prosba obsahuje akýsi súhrn tých dobrodení, ktorými je skrze 
Ježiša Krista obsypané ľudské pokolenie. To dosvedčuje Izaiáš1527: „Odpustená 
bude neprávosť Jakubova, a to bude celý úžitok zahladenia jeho hriechu“. To 
dokazuje aj Dávid, keď označuje za blahoslavených tých, ktorí mohli 
dosiahnuť tento spasiteľný úžitok, hovoriac1528: „Blahoslavený, komu sa 
odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu“. Preto majú duchovní 
pastieri starostlivo a usilovne analyzovať a vysvetľovať obsah tejto prosby, 
ktorá ako vidíme, je pre dosiahnutie života nebeského tak dôležitá. 

  

* OTÁZKA III. 

Nie je tu ten istý spôsob prosby ako u predošlých. *  

 Na tomto mieste začíname nový spôsob modlenia. Lebo doteraz sme 
Boha prosili nielen za večné a duchovné statky, ale aj za pomíňajúce sa 
výhody, ktoré sa vzťahujú aj na pozemský život. Teraz však prosíme o to, aby 
sme boli oslobodení od zla duše aj tela aj tohto života aj života večného. 

 

                                                           
1527 Iza. 27. 9. V novom preklade Písma sv. je: „Nuž takto bude uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je: 
odstráni svoj hriech“. 
1528 Žalm 31. (32.) 1. 
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* OTÁZKA IV. 

Čo musí splniť ten, kto si chce vyprosiť odpustenie hriechov? *  

 Ale keďže na dosiahnutie toho, o čo prosíme, sa vyžaduje, aby sa žiadalo 
správne, tak je potrebné vysvetliť, ako majú mať usporiadanú myseľ tí, ktorí 
sa chcú v tejto veci k Bohu modliť. Duchovní pastieri nech veriacemu ľudu 
pripomenú, že ten kto chce pristúpiť k tejto prosbe, musí najskôr svoj hriech 
uznať a potom musí byť bolesťou a ľútosťou nad ním pohnutý. Následne musí 
byť úplne presvedčený o tom, že Boh je naklonený hriešnikom odpustiť, keď 
sú ako sme už povedali, tak pripravení a v duši usporiadaní, aby snáď 
z trpkého rozpomínania a spoznania hriechov nepovstalo v nich zúfalstvo  
nad odpustením, aké kedysi zachvátilo ducha Kainovho i Judášovho, ktorí 
pokladali Boha iba za sudcu a pomstiteľa a nie aj za dobrotivého 
a milosrdného. Preto máme mať pri tejto prosbe tak usporiadanú myseľ, aby 
rozpomínajúc sa s ľútosťou na svoje hriechy, sme sa utiekali k Bohu ako 
k Otcovi a nie ako k sudcovi a pritom by sme mali žiadať, aby s nami naložil 
nie podľa spravodlivosti, ale podľa svojho milosrdenstva.  

 

* OTÁZKA V. 

Na základe akých dôvodov býva človek privedený k poznaniu hriechov? *  

 Svoju hriešnosť môžeme ľahko uznať, keď v Písme svätom počujeme 
samotného Boha, ako nás kvôli hriechom napomína. Lebo u Dávida sa píše 
takto1529: „Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí dobre, veru, celkom 
nik“. V tom istom zmysle hovorí Šalamún1530: „Lebo niet na svete človeka, 
ktorý by bol taký spravodlivý, že by konal iba dobré a nedopustil by sa 
hriechu“. Sem patrí aj ono: „Kto môže povedať: »Čisté je moje srdce, čistý som 
od hriechu«?1531 To isté, aby ľudia boli odstrašení od vychvaľovania sa, píše aj 
svätý Ján 1532: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je  
v nás pravda“. A u Jeremiáša1533: „A hovoríš: »Som bez hriechu a nevinný, 
a preto nech sa odvráti jeho hnev odo mňa«. Hľa, tu som, budem ťa súdiť, 
pretože vravíš: »Nezhrešil som«. Ten istý Ježiš Kristus, ktorý hovoril ich 
ústami, potvrdil všetky ich výroky touto prikázanou prosbou, v ktorej nám 
ukladá vyznávať našu hriešnosť. Lebo vysvetľovať to inak, bolo zakázané  
na Milevskom koncile slovami1534: „Je potvrdené; ak by ktokoľvek povedal, že 

                                                           
1529 Žalm 13. (14.) 3. 
1530 Kaz. 7. 20. 
1531 Prísl. 20. 9. 
1532 1. Jn. 1. 8. 
1533 Jerem. 2. 35. 
1534 Conc. Milev. II cap. 8. 
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tie slová modlitby Pána, kde hovoríme: »Odpusť nám naše viny«, hovoria svätí 
ľudia iba z pokory a nie po pravde, nech je exkomunikovaný“. Lebo kto by 
zniesol toho, kto by pri modlitbe klamal nie ľuďom ale Bohu a ústami by si 
žiadal odpustenie, avšak v srdci by tvrdil, že nemá vinu, ktorá by sa mu mala  
odpustiť? 

 

* OTÁZKA VI. 

Akým spôsobom sa v duši vzbudí hlboká bolesť a pravá ľútosť  
nad spoznaným hriechom? * 

I. Ale pri nevyhnutnom spomínaní si na hriech nestačí iba zbežne si naň 
spomenúť, ale je nevyhnutne potrebné, aby toto rozpomenutie bolo bolestné, 
aby bodalo srdce, zarmucovalo ducha a rozpaľovalo žiaľ. Farári by preto mali 
túto látku usilovne vysvetliť, aby si počúvajúci veriaci na svoje neprávosti 
a neresti nielen spomenuli, ale aby sa na ne rozpomenuli s takou horkosťou 
a bolesťou, že by sa s trápením v srdci obrátili k Bohu Otcu a naliehavo ho 
prosili o to, aby vyplienil zostávajúce ostne hriechov. 

II. A farári nech sa snažia očiam ľudu predstaviť nielen ohyzdnosť 
hriechov, ale aj ľudskú nehodnosť a úbohosť, ktorá nie je ničím iným iba 
hnijúcim telom, zvrchovanou ošklivosťou, ktorou sa viere odporujúcim 
spôsobom opovažujeme urážať nepochopiteľnú Božiu velebnosť 
a neopísateľnú Božiu vznešenosť a to obzvlášť, keď sme boli ním stvorení, 
vykúpení a nespočetnými mimoriadnymi dobrodeniami obsypaní. 

 

* OTÁZKA VII. 

Hriechom sa odovzdávame do najťažšieho otroctva diablovho. * 

 A za čo? Iba preto, aby odvrátiac sa od Boha Otca, ktorý je najvyšším 
dobrom, sme sa skrze  najhanebnejšiu odmenu za hriech, oddali diablovi  
a stali sa jeho najbiednejšími otrokmi. Nie je možné ani opísať ako kruto diabol 
vládne nad dušami tých, ktorí odvrhnúc sladké jarmo Pána a pretrhnúc 
najlahodnejší zväzok lásky, ktorým sa náš duch pripúta k Bohu Otcu, upadnú 
do rúk najhoršieho nepriateľa, ktorý je v Písme svätom nazývaný kniežaťom 
a vládcom tohto sveta1535, kniežaťom temností1536 a kráľom1537 nad všetkými 

                                                           
1535 Jn. 14. 30. 
1536 Efez. 6. 12. 
1537 Jób. 41. 26. 
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synmi pýchy. A o tých, ktorí sú týraní poddanosťou diablovi, popravde platí 
výrok Izaiáša1538: „Pane, Bože náš, vládli nad nami páni okrem teba“. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Aké veľké zlo uvaľuje hriech na dušu? * 

 A keď už nás nepohnú prerušené zväzky lásky, nech nás aspoň pohnú 
nešťastia a ťažkosti, do ktorých skrze hriech upadáme. Poškvrňuje sa svätosť 
duše, o ktorej vieme, že je zasnúbená Kristovi, zneucťuje sa chrám Boží, ktorý 
zohavuje ten, o kom Apoštol hovorí1539: „Kto by teda Boží chrám zničil, toho 
Boh zničí“. Nespočetné je to zlo, ktoré hriech uvrhuje na človeka, je to takmer 
neopísateľné nešťastie, o ktorom Dávid povedal1540: „Pre tvoj hnev niet  
na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti“. 
Zaiste spoznal moc tohto zla, keď vyznával, že žiaden jeho úd nezostal 
skazonosným hriechom nenakazený, keď do jeho kostí vnikol jed hriechu, 
teda porušil aj rozum aj vôľu, ktoré sú najdôležitejšími stránkami duše. Toto 
široko sa rozliehajúce porušenie naznačuje Písmo sväté, keď hriešnikov 
nazýva kuľhavými, hluchými, nemými, slepými a porazenými vo všetkých 
údoch. 

Ale okrem bolesti, ktorú Dávid nad hriechmi cítil, ešte viac sa trápil  
pre Boží hnev, o ktorom vedel, že ho skrze hriech proti sebe vzbudil. Lebo 
bezbožní vedú boj s Bohom, ich neprávosťami býva Boh nesmierne urážaný, 
ako svedčí Apoštol1541: „Hnev a rozhorčenie, súženie a úzkosť doľahnú  
na každého človeka, ktorý pácha zlo“. Lebo hoci aj čin hriechu pominul, predsa 
však hriech zotrváva v poškvrnení i vine, po ktorých vždy ako tieň za telom 
nasleduje hroziaci Boží hnev. 

 

* OTÁZKA IX. 

Ako sa máme po spoznaní zhubnosti hriechu obrátiť? *  

 Dávid, takto akoby ranený ostňami, bol povzbudzovaný k proseniu 
o odpustenie hriechov. Príklad jeho ľútosti ako aj spôsob poučenia nech 
duchovní správcovia prevezmú z 50. žalmu1542, a tak podľa príkladu proroka 
vysvetlia veriacim, ako by sa s pocitom ľútosti mohli precvičovať v skutočnej 
kajúcnosti i v nádeji na odpustenie. Aký veľký úžitok prináša takýto spôsob 

                                                           
1538 Iza. 26. 13. 
1539 1. Kor. 3. 17. 
1540 Žalm 37. (38.) 4. 
1541 Rim. 2. 8, 9. 
1542 V novom preklade Písma sv. 51. žalmu. 
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poučenia, aby sme sa naučili ľutovať hriechy, dosvedčuje Božia reč 
u Jeremiáša, ktorou keď vyzýval Izraelitov k pokániu, tak im pripomínal, aby 
si spomenuli na pocity pri nehodách, ktoré po hriechu nasledujú. Hovorí 
takto1543: „Nuž vedz a viď, aké je zlé a trpké, že si opustil Pána, svojho Boha, že 
si nemal bázeň predo mnou, hovorí Pán, Boh zástupov“. O tých, ktorí nemajú 
tento tak potrebný pocit uznania si viny a ľútosti, hovoria proroci Izaiáš, 
Ezechiel a Zachariáš, že majú1544 „srdce tvrdé, srdce kamenné a srdce 
z diamantu“. Zaiste sú ako kameň, neobmäkčiteľní nijakou bolesťou, nemajúci 
žiadneho pocitu života t. j. spasiteľného sebapoznania.  

 

* OTÁZKA X. 

Akým spôsobom nadobudneme nádej, že dosiahneme odpustenie po spoznaní 
hriechu a jeho oľutovaní? * 

Ale aby ľud, zastrašený tiažou hriechov, neopúšťala nádej, že môže 
dosiahnuť odpustenie, musí v ňom byť táto nádej vzbudená tým, že Kristus 
Pán dal Cirkvi nielen moc hriechy odpúšťať, ako je dokázané článkom 
Apoštolského vyznania viery, ale touto prosbou nás poučil aj o tom, aká veľká 
je Božia dobrotivosť a štedrosť voči ľudskému pokoleniu. Lebo keby Boh 
nebol ochotný a náchylný kajúcnikom odpúšťať hriechy, nikdy by nám 
neprikázal modliť sa: „Odpusť nám naše viny“. Preto musíme vo svojich 
srdciach s dôverou prechovávať, že nám preukáže svoje otcovské 
milosrdenstvo, o ktoré nám v tejto prosbe prikázal žiadať. 

 

* OTÁZKA XI. 

Boh ľahko prepáči naše hriechy, keď konáme pokánie. * 

 V tejto prosbe sa zaiste ukrýva aj pravda o tom, ako je nám Boh 
naklonený a že skutočným kajúcnikom rád odpúšťa. Je to Boh, voči ktorému 
sa odmietaním poslušnosti prehrešujeme, ktorého múdry poriadok 
porušujeme, ktorého urážame, a ktorého slovami a skutkami hneváme. Ale je 
to aj ten istý najdobrotivejší Otec, ktorý môže všetko odpustiť a ktorý vyhlásil, 
že nielenže to chce urobiť, ale ľudí aj povzbudil, aby ho o odpustenie prosili 
a dokonca aj sám ľudí poučil, akými slovami to majú robiť. Preto nikto nemôže 
pochybovať o tom, že na základe Božieho ustanovenia je v našich silách získať 
si milosť Božiu. 

                                                           
1543 Jer. 2. 19. 
1544 Iza. 46. 12.; Ezech. 36. 26.; Zach. 7. 12. 



 

~ 495 ~ 

HLAVA XIV. O piatej prosbe. „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“. 

A keďže dôkaz tejto náchylnosti Božej k odpúšťaniu rozmnožuje vieru, 
živí nádej a roznecuje lásku, je potrebné tento predmet objasniť niektorými 
Božími vyjadreniami a príkladmi ľudí, ktorým ako kajúcnikom Boh odpustil 
najväčšie neprávosti. Ale keďže sme o tejto záležitosti už hovorili v úvode 
k tejto modlitbe aj v časti Apoštolského vyznania viery, ktorá sa týka 
odpustenia hriechov, tak nech duchovní odtiaľ prevezmú to, čo uznajú  
na vysvetlenie tohto miesta za vhodné a ostatné nech čerpajú z prameňov 
Písma svätého. 

 

* OTÁZKA XII. 

Čo sa má v tejto prosbe chápať pod latinským slovom „debita“? *  

I. Potom nech pokračujú takým istým spôsobom, ako sme uznali  
za potrebné použiť pri ostatných prosbách, aby veriaci porozumeli, čo tu 
znamená výraz „debita“1545 (dlhy) a aby snáď neboli zvedení 
dvojzmyselnosťou a neprosili o niečo iné, ako o to, o čo sa prosiť má. 
Predovšetkým je treba vedieť, že neprosíme, aby nám bolo odpustené 
milovanie z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, ktorým sme celkom voči 
Bohu povinní, pre ktorého je splatenie dlhu (debiti) ku spáse nevyhnutne 
potrebné. 

II. Ale keďže v slove „debitum“ - teda dlh - je obsiahnutá aj poslušnosť, 
služba, úcta a ostatné povinnosti tohto druhu, tak neprosíme o to, aby sme už 
viac neboli povinní toto činiť, ale prosíme, aby nás zbavil hriechov. Takto to 
zaiste vysvetľoval už svätý Lukáš1546, ktorý namiesto slova „debita“, použil 
slovo „peccata“, a to preto lebo páchaním hriechov sa stávame dlžníkmi Boha 
a podrobujeme sa trestom, ktoré sme si hriechom zaslúžili a splácame ich 
zadosťučinením alebo utrpením. Práve toto bol ten typ dlhu (debitum), 
o ktorom Kristus Pán hovoril ústami proroka1547: „Musel som vrátiť, čo som 
neulúpil“. Z tohto vyjadrenia Božieho slova je možné pochopiť nielen to, že 
sme dlžníkmi (debitores), ale aj to, že nie sme schopní tento dlh zaplatiť, 
pretože hriešnik sám zo seba nijakým spôsobom nemôže učiniť zadosť.  

 

 

 

 

                                                           
1545 V latinskej modlitbe „Otče náš“ sa používa výraz „dlhy“ (debita) namiesto „viny“.  
1546 Luk. 11. 4. porovnaj Mt. 6. 12. 
1547 Žalm. 68. (69.) 5. 
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* OTÁZKA XIII. 

Keď sami zo seba nedokážeme splatiť hriech, ako môžeme zadosťučiniť za 
previnenie spôsobené hriechom? * 

I. Musíme sa utiekať k Božiemu milosrdenstvu, ale keďže toto je rovnako 
spojené s najväčšou spravodlivosťou, ktorú Boh čo najprísnejšie vykonáva, 
preto je pre nás potrebné užívať príhovory a prostredníctvo utrpenia nášho 
Pána Ježiša Krista, bez ktorého nikto nikdy odpustenie hriechov nedosiahol, 
od ktorého ako z prameňa vyplynula všetka moc a význam zadosťučinenia. 

II. Lebo cena zaplatená Kristom Pánom za nás na kríži a nám 
poskytovaná skrze sviatosti, ktoré prijímame skutočne alebo prianím 
a túžbou, je tak veľká, že nám vymáha a udeľuje to, o čo v tejto prosbe 
žiadame, t. j. aby nám boli odpustené naše hriechy. 

 

* OTÁZKA XIV. 

Prosíme tu o odpustenie a prepáčenie všedných aj smrteľných previnení. *  

Na tomto mieste prosíme o odpustenie nielen ľahkých previnení, ktoré 
je možné jednoducho získať, ale aj o odpustenie hriechov ťažkých 
a smrteľných. Čo sa týka ťažkých hriechov, tak táto prosba nijako nezaváži, 
pokiaľ jej účinok nedosiahneme skrze sviatosť pokánia prijatú skutočne alebo 
aspoň túžbou.  

 

* OTÁZKA XV. 

Príčina prečo tu hovoríme „naše viny“ nie je tá istá, ako keď sme prosili o 
„chlieb náš“. * 

  „Naše viny“ hovoríme v úplne inom zmysle, ako sme pred tým hovorili 
„chlieb náš“. Zaiste chlieb je náš, pretože sa nám dáva ako Boží dar, zatiaľ čo 
hriechy sú naše, pretože ich vina spočíva v nás, pretože vychádzajú z našej 
vôle a nemali by podstatu hriechu, keby nepochádzali zo slobodnej vôle. My 
teda, berúc túto vinu na seba a vyznávajúc ju, vzývame Božiu dobrotivosť, 
ktorá je pre nás na zahladenie hriechov nevyhnutne potrebná. A  nehľadáme 
pritom žiadne výhovorky ani neobviňujeme nikoho iného, ako to urobili prví 
rodičia Adam a Eva1548, ale žalujeme sami na seba a ak sme múdri, tak 

                                                           
1548 Gen. 3. 12, 13. 
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používame modlitbu proroka1549: „Nenakloň moje srdce k slovám zlostným, 
aby hľadalo výhovorku  hriechov“. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Prečo sa modlíme v množnom čísle „odpusť nám naše viny“?  *  

 Nehovoríme „odpusť mi“, ale „nám“, pretože bratská spriaznenosť 
a láska, ktorá má mať miesto medzi všetkými ľuďmi, od každého jednotlivého 
z nás žiada, aby sme sa starali o blaho všetkých ľudí a modlili sa za nich aj 
vtedy, keď prosíme za seba. Tento spôsob modlenia ustanovený Kristom 
Pánom bol Cirkvou prijatý a neprestajne vykonávaný; veľmi ho zachovávali aj 
samotní apoštoli a nariadili, aby tak činili aj ostatní veriaci. Takéto prekrásne 
príklady horúcej snahy a horlivosti v modlitbe za spásu blížnych máme 
v oboch Zákonoch u svätého Mojžiša a Pavla, z ktorých prvý sa modlil 
takto1550: „Alebo im odpusť ich previnenie, alebo ak nie, vymaž ma zo svojej 
knihy“; a druhý prosil v tom istom zmysle1551: „Žiadal som si ja sám 
zavrhnutým byť od Krista za svojich bratov“.  

 
„Ako aj my odpúšťame našim vinníkom“. 

 

* OTÁZKA XVII. 

Ako je treba chápať slová: „Ako aj my odpúšťame našim vinníkom“? * 

 Slovo „ako“ môže mať dvojaký význam, lebo znamená aj prirovnanie, 
keď Boha prosíme, aby nám odpúšťal hriechy do tej miery ako my odpúšťame 
krivdy a hany tým, ktorí nám ublížili. Okrem toho má aj význam podmienky  
a v tomto zmysle to vysvetľuje Kristus Pán, keď hovorí1552: „Lebo ak vy 
odpustíte ľuďom ich hriechy, aj váš nebeský Otec vám odpustí vaše hriechy. 
Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“. Avšak oba 
významy nám ukazujú nevyhnutnosť odpúšťania, pretože ak chceme od Boha 
dosiahnuť odpustenie svojich neprávostí, musíme sami odpúšťať tým, ktorí 
nám ublížili. Lebo zabudnúť na urážky a mať vzájomnú priazeň a lásku žiada 
od nás Boh. Dary a obety tých, ktorí sa nezmierili, zavrhuje a neprijíma.  

 

                                                           
1549 Žalm. 140. (141.) 4. V novom preklade Písma sv. je: „Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne 
vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť“.  
1550 Exod. 32. 31.  
1551 Rim. 9. 3. 
1552 Mt. 6. 14. 
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* OTÁZKA XVIII. 

Odpustenie všetkých urážok je v súlade aj s prirodzeným zákonom aj 
s Kristovými prikázaniami. * 

Už prirodzeným zákonom je ustanovené, aby sme sa k iným správali tak, 
ako by sme si priali, aby sa oni správali k nám, a preto je skutočne drzý  
a opovážlivý ten, kto Boha prosí, aby mu odpustil trest jeho previnenia, avšak 
sám je v mysli voči blížnemu nepriateľsky naladený.  

Preto tí, ktorým bolo ukrivdené, musia byť pripravení 
a ochotní odpustiť, pretože sú k tomu povzbudzovaní aj slovami tejto prosby 
a prikazuje to aj Boh u svätého Lukáša1553: „Ak tvoj brat zhreší proti tebe, 
pokarhaj ho, a ak to oľutuje, odpusť mu. A keby i sedemkrát za deň zhrešil 
proti tebe a sedemkrát za deň obrátil by sa k tebe a riekol: »Je mi to ľúto«, 
odpusť mu“. A v evanjeliu svätého Matúša hovorí takto1554: „Milujte svojich 
nepriateľov“. Apoštol a pred ním Šalamún napísal1555: „Ale keď bude tvoj 
nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť“. A u svätého Marka 
evanjelistu sa píše1556: „Keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti 
niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“   

 

* OTÁZKA XIX. 

Na základe akých dôvodov majú byť ľudské mysle pohnuté k zmierlivosti, 
ktorú tu Boh žiada? * 

I. Ale keďže vinou našej skazenej prirodzenosti nie je pre človeka nič 
ťažšie ako odpustiť urážky tomu, kto mu ubližuje, tak nech duchovný pastier 
vynaloží všetky sily ducha i rozumu, aby myseľ veriacich obrátil a naklonil 
k tejto - pre kresťana tak potrebnej - zmierlivosti a milosrdnosti.  

II. Duchovný pastier nech podrobne vysvetlí texty Písma svätého, 
v ktorých Boha počujeme, ako prikazuje odpúšťať nepriateľom. Nech často 
ohlasuje, že jedným z najistejších dôkazov toho, že ľudia sú Božími synmi, je 
ich ochota odpustiť urážky a úprimne milovať svojich nepriateľov. Lebo 
v tom, keď milujeme našich nepriateľov, sa skvie akási podobnosť s Bohom 
Otcom, ktorý smrťou svojho Syna vykúpil ľudské pokolenie z večného 
zatratenia a zmieril ho so sebou, i keď predtým bolo jeho najväčším odporcom 
a nepriateľom. A záverom k tomuto napomenutiu a nariadeniu nech je príkaz 

                                                           
1553 Lk. 17. 3, 4. 
1554 Mt. 5. 44. 
1555 Rim. 12. 20.; Prísl. 25. 21. 
1556 Mk. 11. 25. 
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Krista Pána, ktorý nemôžeme odmietnuť poslúchnuť, iba ak s veľkou hanbou 
a záhubou1557: „Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi 
svojho Otca, ktorý je na nebesiach“.  

 

* OTÁZKA XX. 

Ako je treba pristupovať k tým, ktorí nemôžu zo srdca vyhladiť všetky 
spomienky na urážky? “ 

 Ale pri tejto veci je potrebná neobyčajná opatrnosť duchovného 
pastiera, aby potom ako niekto spozná ťažkosť a nevyhnutnosť tohto 
prikázania, aby snáď nezúfal nad svojím spasením. Existujú však ľudia, ktorí 
síce pochopili, že sú povinní dobrovoľne zabudnúť na urážky a milovať tých, 
ktorí im ublížili a chcú to činiť a podľa možnosti to aj činia, ale zisťujú, že 
nemôžu zo seba dostať všetky spomienky na urážky. Lebo v ich srdci ešte 
zostávajú akési zvyšky nevôle a z tohto dôvodu bývajú súžení vo svedomí 
veľkým nepokojom a obávajú sa, že hoci nepriateľstvo odložili, možno nie 
dostatočne úplne a úprimne poslúchli Boží príkaz. Týchto nech duchovný 
pastier poučí o vzájomne si odporujúcich snahách tela a ducha, že zmyslom 
tela je žiadostivosť po pomste, rozum je ale duchom naklonený k odpusteniu 
a odtiaľ medzi nimi pochádza neustály boj a svár. A preto, nesmú strácať 
nádej na spasenie ani vtedy, keď žiadosti skazenej prirodzenosti rozumu 
odporujú, ale že ich duch by mal vytrvať v povinnosti a ochote odpustiť krivdy 
a milovať blížneho.  

 

* OTÁZKA XXI. 

Tí, ktorí stále túžia po pomste, sa bez previnenia môžu a majú sa modliť 
modlitbu Pána. * 

I. Ale keďže snáď existujú ľudia, ktorí nemôžu svoju myseľ priviesť 
k tomu, aby zabudli na urážky a milovali nepriateľov, a tým že sú zastrašení 
podmienkou, o ktorej sme hovorili, sa nemodlia modlitbu Pána, tak týmto 
nech farári uvedú dva dôvody, aby ich z tohto zhubného bludu vytrhli. Prvým 
je, že každý jednotlivec z počtu veriacich túto modlitbu koná v mene celej 
Cirkvi, v ktorej sa zaiste vždy nachádzajú niektorí nábožní ľudia, ktorí 
odpustili vinníkom také viny, o ktorých hovoríme. Druhým je, že keď o toto 
prosíme Boha, tak zároveň aj prosíme o všetko, čo musíme do tejto prosby 
vložiť, aby sme to mohli dosiahnuť. Prosíme teda aj o odpustenie hriechov aj 

                                                           
1557 Mt. 5. 44. 
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za dar pravej kajúcnosti; prosíme o milosť vnútornej bolesti, žiadame si, aby 
sme sa hriechov vyvarovali a dokázali ich kňazovi nábožne vyznať. 

II. Keďže je potrebné odpúšťať tým, ktorí nám spôsobili škodu alebo 
niečo zlé, tak tým že sa modlíme, aby nám Boh odpustil, zároveň aj prosíme, 
aby nám dal silu zmieriť sa s tými, ktorých nenávidíme. Preto tých, ktorí sú 
zarmútení ničomnou a zvrátenou bázňou, že Boha touto modlitbou ešte viac 
urážajú, je potrebné od takýchto myšlienok odvrátiť a naopak je ich treba 
napomenúť, aby sa často modlili túto modlitbu, pretože v nej prosia Boha 
Otca, aby im dal také srdce, aby ubližujúcim odpustili a nepriateľov milovali. 

 

* OTÁZKA XXII. 

Čo musí robiť ten, kto chce, aby mu prosba o odpustenie hriechov slúžila  
k úžitku? * 

I. Ale aby naša prosba mala úplný úžitok, najskôr si musíme byť vedomí 
toho, že sa s úprimnou prosbou blížime k Bohu a žiadame od neho odpustenie, 
ktoré dostáva iba kajúcnik. Preto musíme byť preniknutí tou láskou 
a nábožnosťou, ktorá kajúcnikovi prislúcha a že k tomu obzvlášť patrí, aby 
sme videli svoje neresti a neprávosti a slzami ich obmývali. A s takýmto 
zmýšľaním sa musí spojiť úmysel vyvarovať sa tých vecí, v ktorých je nejaká 
príležitosť ku hriechu a ktoré by nám mohli byť pohnútkou k urážke Boha 
Otca. Takéto myšlienky mal Dávid, keď hovoril1558: „A hriech môj je vždy  
predo mnou“ a na inom mieste1559: „Zmývam každej noci svoju posteľ, svojimi 
slzami zmáčam svoje lože“. 

II. Potom nech si každý predstaví horúcu vrúcnosť modlitby tých, ktorí 
prosením dosiahli od Boha odpustenie hriechov, ako ten mýtnik, ktorý  
pre svoju hanbu a ľútosť, s očami upretými na zem sa bil do pŕs a zďaleka 
volal1560: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“. Potom ako aj tá žena, ktorá 
pristúpiac zozadu k nohám Krista Pána, začala mu slzami zmáčať nohy  
a utierala mu ich svojimi vlasmi a bozkávala mu ich1561 a nakoniec Peter 
knieža apoštolov1562, ktorý „vyšiel von a horko sa rozplakal“. 

 

 

                                                           
1558 Žalm. 50. (51.) 5.        
1559 Žalm 6. 7. 
1560 Lk. 18. 13. 
1561 Lk. 7. 38. 
1562 Mt. 26. 75. 
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* OTÁZKA XXIII. 

Aké sú hlavné prostriedky na vyliečenie rán duše? * 

I. Nakoniec je vhodné uvažovať o tom, že čím sú ľudia slabší a čím sú 
náchylnejší k chorobám duše, ktorými sú hriechy, tak tým viac a častejšie 
potrebujú lieky. Liekmi pre chorú dušu sú pokánie a Telo Pána. Tieto nech 
veriaci ľud čo najčastejšie prijíma. Ďalej vhodným liekom na uzdravenie rán 
duše, ako svedčí Písmo sväté, je almužna. Preto ten, kto chce nábožne túto 
modlitbu konať, má podľa možností preukazovať štedrosť voči núdznym. 
Lebo to, akú veľkú moc má almužna na vyhladenie hriechov, o tom svedčí anjel 
Pánov, svätý Rafael, ktorý Tobiášovi povedal1563: „Almužna vyslobodzuje  
zo smrti, ona očisťuje hriechy a činí, že nachádzame milosrdenstvo a večný 
život“. Svedkom toho je aj Daniel, ktorý kráľa Nabuchodonozora takto 
napomínal1564: „Svoje hriechy almužnami vykupuj a svoje neprávosti 
milosrdenstvom k chudobným“. 

II. Najlepším spôsobom a darom ako preukazovať milosrdenstvo je 
zabudnúť na krivdy a mať dobrú vôľu voči tým, ktorí nám alebo našim 
blízkym ublížili na majetku, cti alebo na tele. Kto si teda praje, aby bol k nemu 
Boh veľmi milosrdný, ten nech svoje nepriateľstvo odovzdá samotnému 
Bohu, nech prepáči každú urážku, modlí sa za protivníkov a využije každú 
príležitosť, aby si toto milosrdenstvo zaslúžil.  

III. Keďže táto záležitosť bola už vysvetľovaná, keď sa hovorilo o zabití 
človeka, tak farára odkazujeme na toto miesto. Avšak túto prosbu by mal 
uzavrieť vysvetlením, že nie je nič a ani si nie je možné nič predstaviť, čo by 
bolo nespravodlivejšie ako taký človek, ktorý je voči ľuďom tak tvrdý, že sa 
nad nikým nezľutuje, avšak sám by požadoval, aby Boh bol k nemu milostivý 
a dobrotivý.  

                                                           
1563 Tob. 12. 9. V novom preklade Písma sv. je: „Milosrdenstvo vyslobodzuje“ 
1564 Dan. 4. 24. 
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do pokušenia“. 
 

* OTÁZKA I. 

Aké veľké je nebezpečenstvo, aby sme po získaní odpustenia hriechov opäť do 
nich neupadli? * 

 Niet pochýb o tom, že keď synovia Boží získajú odpustenie hriechov a sú 
roznietení horlivosťou preukazovať Bohu službu i úctu a žiadajú si kráľovstvo 
nebeské, prisudzujú Božej velebnosti všetky skutky nábožnosti a celí sa 
odovzdávajú do jeho vôle a prozreteľnosti, tak vtedy nepriateľ ľudského 
pokolenia proti nim tým viac vymýšľa všetky možné nástrahy a úskoky, 
ktorými by boli tak obkľúčení, že je možné sa obávať, aby neochabli 
a nezmenili svoj úmysel a opäť neklesli do neprávostí a nestali sa tak ďaleko 
horšími, než boli predtým. O takých je možné právom vysloviť slovo kniežaťa 
apoštolov1565: „Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu 
spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania, ktoré sa im 
zverilo“.   

 

* OTÁZKA II. 

Ako nás Kristus chcel touto prosbou ozbrojiť proti úkladom najhoršieho 
nepriateľa? * 

 Kristus nám preto ustanovil túto prosbu, aby sme sa každodenne Bohu 
odovzdávali a prosili Boha o otcovskú starostlivosť a pomoc, aby sme boli 
presvedčení, že keby sme vypadli spod ochrany Božej, uviazli by sme 
v osídlach najrafinovanejšieho nepriateľa. A nielen v slovách tejto modlitby 
nám prikázal Spasiteľ prosiť Boha, aby nám nedal byť uvedenými  
do pokušenia, ale aj v reči, ktorú mal k svätým apoštolom na samotnom konci 
života, keď im uvedenú povinnosť uložil konať slovami1566: „Modlite sa, aby 
ste neupadli do pokušenia“. Toto napomenutie Krista Pána opäť duchovným 
správcom ukladá dôležitú povinnosť, aby povzbudzovali veriaci ľud 
k častému užívaniu tejto prosby, aby keď nepriateľ diabol ľuďom každú 
hodinu pripravuje také veľké nebezpečenstvá, tak aby sa modlili k Bohu, ktorý 
jediný tieto nebezpečenstvá môže od nich odvrátiť, a to len keď sa budú 
ustavične modliť: „Neuveď nás do pokušenia“. 

                                                           
1565 2. Petr. 2. 21. 
1566 Mt. 26. 41.; Lk. 22. 46. 
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* OTÁZKA III. 

Hlavne na základe čoho môžu ľudia poznať potrebnosť tejto modlitby? * 

 To, ako veľmi je táto Božia pomoc potrebná, to veriaci ľud spozná, keď 
si pomyslí na svoju slabosť a neskúsenosť, keď si spomenie na výrok Krista 
Pána1567: „Duch je síce ochotný, ale telo slabé“, keď si pomyslí na to, aký ťažký 
a zhubný býva pád ľudí zvedených diablom, keď ich nedrží opora pravice 
Božej. Aký jasnejší príklad ľudskej slabosti môže byť ako chovanie svätého 
zboru apoštolov, ktorí hoci predtým mali veľké odhodlanie, predsa však  
pri prvej naskytnutej hrôze sa rozpŕchli a Spasiteľa opustili? A ešte zrejmejší 
je príklad kniežaťa apoštolov, ktorý svoju mimoriadnu chrabrosť a lásku  
ku Kristovi Pánovi tak vyznával, že si s dôverou povedal1568: „Aj keby som mal 
umrieť s tebou, nezapriem ťa“ a ihneď na to, zastrašený iba jediným slovom 
ženy, prisahal a uisťoval, že Pána nepozná. Jeho odvaha sa nepochybne 
nepodobala jeho dobrej vôli. Ak však najsvätejší muži z krehkosti ľudskej 
prirodzenosti, na ktorú sa spoliehali, ťažko zhrešili, ako by sa toho nemali 
obávať iní, ktorí sú od takej svätosti veľmi ďaleko vzdialení? 

 

* OTÁZKA IV. 

Akým veľkým nebezpečenstvám pokušenia je vystavený ľudský život? * 

 Duchovný pastier nech veriacemu ľudu predstaví tie boje 
a nebezpečenstvá, ktorým sme ustavične vystavení, dokiaľ sa duša nachádza 
v tomto smrteľnom tele a kedy proti nám zo všetkých strán vedú boj telo, svet 
a diabol. Čo dokáže s nami urobiť hnev a žiadostivosť a koľko je tých, čo to  
na vlastnú škodu museli spoznať? Kto nie je dráždený týmito ostňami? Kto 
nepociťuje toto podpichovanie? Kto nie je rozpaľovaný týmito nastavenými 
pochodňami? A tie rany sú tak rozličné a útoky tak mnohonásobné, že je veľmi 
ťažké neutrpieť nejaké poranenie. A okrem týchto nepriateľov, ktorí sú v nás 
a žijú s nami, existujú ešte tí najsilnejší protivníci, o ktorých je napísané1569: 
„Lebo nemáme boj proti telu a krvi, ale proti kniežatám a mocnostiam, proti 
vládcom tejto temnoty sveta, proti zlým duchom1570 v povetrí“. 

 
 

 

                                                           
1567 Mt. 26. 41. 
1568 Mk. 14. 31. 
1569 Efez. 6. 12.  
1570 Pozn. prekl.: V českom orig. je „duchovné zlosti“ 
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* OTÁZKA V. 

To, aké ťažké sú útoky diabla proti nám, objasňujú slová svätého Pavla. * 

 K vnútorným bojom pristupujú vonkajšie útoky a napadnutia od zlých 
duchov, ktorí sa proti nám stavajú zjavne aj tajne a úkladne hľadajú vplyv  
na naše duše, tak že len ťažko sa im môžeme ubrániť. Pre ich mimoriadnu 
prirodzenosť ich Apoštol nazýva kniežatami, lebo svojou prirodzenosťou sú 
dokonalejší ako človek a každé iné viditeľné stvorenie. Nazýva ich 
mocnosťami, pretože vynikajú nielen svojou prirodzenosťou, ale aj svojou 
mocou; nazýva ich vládcami  temnoty sveta, lebo nespravujú svet svetla  
a jasnosti t. j. svet dobrých a nábožných, ale svet tmavý a zatemnený t. j. svet 
tých, ktorí sú zaslepení škvrnami a temnotou svojho hanebného a nerestného 
života a majú zaľúbenie v diablovi – kniežati temnoty. Nazýva ich tiež 
diablami – zlými duchmi („duchovné zlosti“), pretože neexistuje iba zlo 
telesné ale i duchovné. 

 To, čo sa označuje ako telesné zlo, vyvoláva žiadosť po chlipnostiach 
a rozkošiach, ktoré sú vnímané zmyslami. Duchovným zlom sú zlé snahy 
a bezbožné žiadosti, ktoré patria do vyššej sféry duše a ktoré sú omnoho 
horšie ako zlo tela, pretože samotná duša a rozum sú vyššie a vznešenejšie ako 
zmysly. Keďže zlosť satana smeruje predovšetkým k tomu, aby nás zbavila 
nebeského dedičstva, Apoštol povedal „v povetrí“1571.  

Na základe uvedeného je možné pochopiť, aká veľká je sila našich 
nepriateľov, aká nezlomná je ich odhodlanosť, aká nesmierna a nekonečná je 
ich nenávisť voči nám a že s nami vedú ustavičný boj a nebudeme mať od nich 
nikdy žiadneho pokoja a žiadne prímerie s nimi dosiahnuť nemôžeme. 

 

* OTÁZKA VI. 

Aká veľká je opovážlivosť a bezbožnosť diabla pri pokúšaní? *  

 Ale to, ako veľmi sa odvažujú, ukazuje satanovo slovo u proroka1572:  
„Do nebies vystúpim“. Zaútočil na našich prvých rodičov v raji, odvážil sa  
na prorokov a dorážal na apoštolov, ako hovorí sám Spasiteľ v evanjeliu1573: 
„aby vás preosial ako pšenicu“. A nezahanbil sa ani pred tvárou samotného 
Krista Pána. Jeho nenásytnú túžbu a neúprosnú snahu naznačil svätý Peter, 
keď hovorí1574: „Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho 

                                                           
1571 Efez. 6. 12. V novom preklade Písma sv. je: „v nebeských sférach“ 
1572 Iza. 14. 13. 
1573 Lk. 22. 31. 
1574 1. Petr. 5. 8. 
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by zožral“. A nie iba samotný satan, ale niekedy útočia na jednotlivých ľudí aj 
skupiny zlých duchov. Toto vyznal ten diabol, ktorý keď sa ho Kristus Pán 
pýtal, aké je jeho meno, odpovedal1575: „Volám sa pluk1576, lebo je nás mnoho“, 
totiž množstvo diablov, ktorí trýznili toho úbohého človeka. A o inom sa 
píše1577: „Vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu 
a usídlia sa tam“. 

 

* OTÁZKA VII. 

Prečo sú zlí ľudia menej znepokojovaní zlými duchmi ako ľudia nábožní? * 

 Je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že celá táto vec nie je pravdivá, pretože 
oni v sebe žiadne diabolské útoky a pokušenia nepociťujú. Niet divu, že proti 
týmto, ktorí sa im dobrovoľne poddali, diabli boje nevedú. Lebo v takých 
ľuďoch niet nábožnosti, niet lásky, niet cnosti dôstojnej kresťana. Tak sa stáva, 
že sú celí v moci diabla, a keď sa zlý duch v ich srdciach na základe ich vlastnej 
vôle už zdržiava, tak nie sú nejaké pokušenia na ich zvedenie potrebné. Avšak 
tí, ktorí sa zasvätili Bohu a na zemi vedú nebeský život, proti tým sa útoky 
satana obracajú najviac, tých satan najviac nenávidí a v každom okamihu im 
pripravuje úklady. Písmo sväté je plné príkladov svätých mužov, ktorí hoci 
v duchu stáli proti nemu, boli podvrátení jeho mocou a podvodom. Adam, 
Dávid, Šalamún a iní, ktorých uviesť všetkých by nebolo ľahké, zakúsili násilné 
útoky zlých duchov a ich chytrú prefíkanosť, ktorej nie je možné múdrosťou 
alebo ľudskými silami odolať. Kto by sa teda mohol pri svojej obrane 
domnievať, že je dostatočne v bezpečí? Preto musíme sväto a úprimne prosiť 
Boha, aby1578: „nedopustil pokúšať1579 nás nad naše sily, ale so skúškou dal aj 
schopnosť, aby sme mohli vydržať“.  

 

* OTÁZKA VIII. 

Zlí duchovia nemôžu človeka pokúšať tak veľmi a tak dlho, ako by chceli.* 

 Ale na tomto mieste je potrebné veriacich utvrdiť v tom, že ak sa niekto 
zo slabosti ducha alebo z nevedomosti obáva moci diablov, aby v čase, keď je 
zmietaný búrkou pokušení, sa utiekal do prístavu tejto modlitby. Lebo satan 
pri tej úhlavnej nenávisti voči nášmu pokoleniu nemá tak veľkú moc 
a vytrvalosť a nemôže nás ani tak veľmi a tak dlho pokúšať a trýzniť, ako by 

                                                           
1575 Mk. 5. 9. 
1576 Vysv.: Pluk, po latinsky legio (počet vojakov) 
1577 Mt. 12. 45. 
1578 1. Kor. 10. 13. 
1579 Pozn. prekl.: V novom preklade Písma sv. je „nedovolí skúšať“ 
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chcel, ale celá jeho moc sa riadi súhlasom a dopustením Božím. Je známy 
príklad Jóba, o ktorom keby Boh nepovedal diablovi1580: „Hľa, všetko, čo má, 
je v tvojich rukách“, tak satan by sa ničoho z jeho vecí nedotkol. A keby 
Hospodin nebol dodal: „iba jeho samého sa nedotkni“, tak by bol Jób so svojimi 
deťmi i statkami zlým duchom úplne zničený. Moc zlých duchov je teda tak 
zviazaná, že ani do svíň, o ktorých píšu evanjelisti, bez dopustenia Božieho 
nemohli vojsť. 

 

* OTÁZKA IX. 

Čo znamená slovo „pokušenie“  a akým spôsobom bývame od Boha pokúšaní? 
* 

 Ale na pochopenie zmyslu tejto prosby je potrebné vysvetliť, čo  
znamená slovo „pokušenie“ a tiež, čo znamená „byť uvedený do pokušenia“. 
Pokúšať (tentare) znamená skúšať osobu s úmyslom vymámiť od nej niečo, 
po čom túžime a odhaliť pravdu. Tento spôsob pokúšania sa však netýka Boha, 
lebo čo by Boh nevedel? Veď napísané je, že1581: „Všetko je obnažené a odkryté 
pred jeho očami“.  

Druhým spôsobom pokúšania je, keď sa niečo zisťuje s dobrým alebo 
zlým úmyslom. Pokúšanie má dobrý úmysel, keď sa skúša niečia cnosť, aby  
po jeho vyskúšaní a jej preukázaní, mohol byť taký človek obdarený šťastím 
a hodnotami a dával sa iným za príklad na nasledovanie a aby všetci boli  
na základe toho povzbudení ku chváleniu Boha. Tento druh pokušenia 
prislúcha iba Bohu. Príklad takéhoto pokúšania je v piatej knihe 
Mojžišovej1582: „Lebo skúša vás Pán Boh váš, aby známe bolo, či ho milujete  
z celého srdca a z celej svojej duše, či nie“. V tomto zmysle sa tiež hovorí, že 
Boh pokúša svojich, keď ich navštevuje chudobou, chorobou a inými 
trápeniami, lebo to činí, aby sa dokázala ich trpezlivosť a aby boli vzorom 
kresťanského správania pre iných. Čítame1583, že s týmto úmyslom bol 
pokúšaný Abrahám, aby obetoval svojho syna a týmto skutkom sa stal 
vznešeným vzorom poslušnosti a trpezlivosti na večnú pamiatku ľuďom. 
Podobne sa píše aj o Tobiášovi1584: „Že si bol príjemný Bohu, bolo potrebné, 
aby si zakúsil pokušenie“. 

 

                                                           
1580 Jób. 1. 12. 
1581 Žid. 4.13. 
1582 Deut. 13. 3. 
1583 Gen. 20. 
1584 Tob. 12. 13. V novom preklade Písma sv. je: „A keď si neváhal vstať a zanechať jedlo a šiel si pochovať mŕtveho, 
bol som poslaný k tebe skúšať ťa“. 
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* OTÁZKA X. 

Ako zlý duch pokúša ľudí? * 

 So zlým úmyslom bývajú pokúšaní ľudia, keď sú popudzovaní k hriechu 
alebo skaze a toto je vlastnou úlohou diabla. Lebo on pokúša ľudí s tým 
úmyslom, aby ich oklamal a priviedol k pádu. Preto sa v Písme svätom 
nazýva1585 „pokušiteľ“. Raz nás ostňami pokušenia bodá zvnútra a berie si  
na pomoc naše vášne a náklonnosti duše. Inokedy nás vo vnútri zmieta tým, 
že využíva vonkajšie veci ako bohatstvo, aby sme spyšneli alebo neresti, aby 
sme zmalomyseľneli. Niekedy má za svojich vyslancov a pomocníkov ľudí 
skazených, zvlášť heretikov, ktorí1586 „sediac na stolici morovej nákazy“  
rozsievajú smrtonosné semeno zlého učenia, aby tých ľudí, ktorí nepoznajú 
rozdiel medzi cnosťou a neprávosťou a sú náchylní ku zlu, aby ich zneistili 
a priviedli k pádu.  

 

* OTÁZKA XI. 

Akými spôsobmi bývajú ľudia uvedení do pokušenia? * 

Hovorí sa, že do pokušenia bývame uvedení, keď pokušeniam 
podliehame. Do pokušenia však bývame uvedení dvojakým spôsobom: 
predovšetkým, keď zbavení svojho postavenia klesáme do toho zla,  
ku ktorému nás niekto pokúšaním zvádzal. Ale nikto nebýva týmto spôsobom 
uvedený do pokušenia od Boha, lebo Boh nie je pre nikoho pôvodcom hriechu 
a áno, on1587 „nenávidí všetkých, čo páchajú neprávosť“. U svätého Jakuba 
čítame1588: „Nikto, keď býva pokúšaný, nech nehovorí, že je pokúšaný od Boha, 
lebo Boh nemôže byť pokúšaný od zlého, ani on nikoho nepokúša“.  

Za druhé sa hovorí, že do pokušenia nás uvádza ten, kto nás síce sám 
nepokúša ani nič nerobí, čím by sme mohli byť zvedení a mohol by zabrániť, 
aby sa to nestalo, ale nezamedzí tomu, aby sme nepodľahli pokušeniu. V tomto 
zmysle Boh síce dopúšťa, aby dobrí a nábožní boli pokúšaní, avšak svojou 
milosťou ich drží a neopúšťa. Ale niekedy keď si to naše neprávosti vyžadujú, 
sme podľa spravodlivého úsudku Božieho ponechaní sami na seba a klesáme 
do pokušenia. 

 
 

                                                           
1585 Mt. 4. 3. 
1586 Žalm 1. 1. V novom preklade Písma sv. je „vysedáva v kruhu rúhačov“. 
1587 Žalm 5. 7. 
1588 Jak. 1. 13. 
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* OTÁZKA XII. 

Niekedy nás do pokušenia uvádzajú Božie dobrodenia. * 

Okrem toho sa hovorí, že Boh nás uvádza do pokušenia, keď jeho dary, 
ktoré nám poskytuje na spásu, zneužívame na záhubu a keď sa svojim 
žiadostiam podvolíme a svoj otcovský podiel „premrháme hýrivým 
životom“1589 ako ten márnotratný syn. V tejto veci môžeme povedať to, čo 
povedal Apoštol o zákone1590: „Ukázalo sa, že to prikázanie, ktoré bolo pre 
život, bolo mi na smrť“. Vhodným príkladom podľa svedectva Ezechiela je 
mesto Jeruzalem, ktoré Boh obdaril všetkými druhmi krás tak, že ústami toho 
istého proroka Boh povedal1591: „Dokonalá si bola v mojej ozdobe, ktorú som 
na teba vynaložil“. Avšak toto mesto, zasypané Božími darmi, nielen že 
nepreukázalo Bohu vďačnosť za jeho zásluhy oň a neužívalo nebeské 
dobrodenia na to, na čo ich prijalo - na dosiahnutie blaženosti - ale hýrivo 
a zvrátene užívalo iba pozemské bohatstvo a odvrhnúc nádej a myšlienku  
na nebeské radosti, ukázalo voči Bohu Otcu nevďak, ako to mnohými slovami 
opísal Ezechiel v tej istej kapitole. Preto sú voči Bohu nevďační tí ľudia, ktorí 
hojné prostriedky poskytnuté im od Boha na konanie dobrých skutkov,  
s Božím dopustením užívajú k zlému.  

 

* OTÁZKA XIII. 

Ako je treba chápať slová Písma, kde sa hovorí, že Boh ľudí pokúša? *  

 Ale je potrebné si pozorne všimnúť určitý zvyk v Písme svätom, že Božie 
dopustenie sa niekedy vyjadruje takými slovami, ktoré keby sa brali doslovne, 
tak by vyjadrovali činnosť zo strany Boha. V druhej knihe Mojžišovej stojí1592: 
„Ja zatvrdím faraónovo srdce“ a u Izaiáša1593: „Sprav bezcitným srdce tohto 
ľud“ a Rimanom Apoštol píše1594: „Boh ich vydal nehanebným náruživostiam 
a zvrátenému zmýšľaniu“. Tieto a iné podobné pasáže musíme chápať tak, že 
nie Boh to učinil, ale to dopustil. 

 

 

 

                                                           
1589 Lk. 15. 13. 
1590 Rim. 7. 10. 
1591 Ezech. 16. 14. 
1592 Exod. 7. 3. 
1593 Iza. 6. 10.   
1594 Rim. 1. 26, 28. 
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* OTÁZKA XIV. 

V tejto prosbe nežiadame, aby sme boli úplne zbavení každého pokušenia, ale 
aby nás Boh v pokušení neopustil. *  

 Potom čo bolo povedané, nebude ťažké pochopiť, o čo v tejto časti 
modlitby prosíme. Neprosíme totiž, aby sme neboli vôbec pokúšaní, lebo1595 
„Pokušením je život človeka na zemi“. Táto vec je ľudskému pokoleniu 
užitočná a prospešná, lebo v pokušeniach poznávame sami seba t. j. svoje sily 
a z toho dôvodu sa aj pokorujeme pred mocnou Božou rukou a statočne 
bojujúc, očakávame nevädnúcu korunu slávy. Lebo1596 „kto závodí, nedostane 
veniec, ak nezávodí podľa pravidiel“ a ako hovorí svätý Jakub1597: 
„Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie1598, lebo keď sa osvedčí, dosiahne 
korunu života, ktorú Boh prisľúbil tým, ktorí ho milujú“. A keď niekedy 
bývame zovretí pokúšaním nepriateľov, tak nám bude veľkou úľavou 
pomyslenie na to, že máme pomoc1599 „Veľkňaza, ktorý môže cítiť s našimi 
slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“.  

Čo teda žiadame v tejto prosbe? Modlíme sa, aby sme neboli zbavení 
Božej pomoci, neboli v pokušení oklamaní ani nepodľahli jeho zovretiu, ale 
aby nám bola udelená Božia milosť, ktorá keď nás opúšťajú naše vlastné sily, 
by nás v pokušení zotavila a posilnila. 

 

* OTÁZKA XV. 

Ako máme vo svojich pokušeniach vzývať Boha o pomoc? * 

 Mali by sme preto prosiť o Božiu pomoc vo všeobecnosti, ale obzvlášť sa 
patrí utiekať sa k modlitbe vtedy, keď na nás doliehajú jednotlivé pokušenia. 
Čítame, že Dávid to takto robil takmer pri každom druhu pokušenia. Lebo 
proti lži sa modlil takto1600: „Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst“, proti 
lakomstvu v tom istom zmysle1601: „Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie  
ku chamtivosti“; proti pominuteľným veciam tohto života a návnadám rozkoší 
sa modlil1602: „Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť“. Žiadame si teda, 
aby sme nepodľahli žiadostiam, aby sme neustávali v znášaní pokušení, aby 
sme vo všetkých nepríjemných aj príjemných veciach zachovávali pokojnú 

                                                           
1595 Jób. 7. 1. V novom preklade Písma sv. je „Či nie je vojnou život človeka na zemi?“ 
1596 2. Tim. 2. 5. 
1597 Jak. 1. 12. 
1598 V novom preklade Písma sv. je „ktorý vydrží skúšku“  
1599 Žid. 4. 15. 
1600 Žalm 118. (119.) 43. 
1601 Žalm 118. (119.) 36. 
1602 Žalm 118. (119.) 37. 
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myseľ a vytrvalosť a aby Boh nenechal žiadnu našu vlastnosť bez jeho 
ochrany. Nakoniec prosíme, aby1603: „Boh rozmliaždil satana pod našimi 
nohami“. 

 

* OTÁZKA XVI. 

Ako a koho pôsobením môžeme zvíťaziť nad pokušením? *  

 Zostáva ešte, aby duchovný pastier povzbudzoval veriaci ľud k tomu, čo 
majú mať pri tejto prosbe najviac na mysli a o čom majú rozjímať. Najlepším 
spôsobom bude, keď vediac aká veľká je slabosť človeka, nebudeme 
dôverovať našim vlastným silám a celú nádej v naše víťazstvo vložíme  
do Božej dobrotivosti. Keď spoliehajúc sa na jeho ochranu si zachováme aj 
v tých najväčších nebezpečenstvách silnú myseľ a obzvlášť keď si 
spomenieme na to, ako Boh skutočne mnohých, naplnených touto nádejou 
a takejto mysle, už z otvorenej satanovej tlamy vyslobodil. Či snáď Jozef, keď 
bol zo všetkých strán obkľúčený zločinnými ponukami hriešnej ženy, nebol 
vytrhnutý z najväčšieho nebezpečenstva a nebol povýšený k sláve? Či snáď 
Boh bez ujmy nezachránil Zuzanu, stíhanú satanovými sluhami vtedy, keď  
po výrokoch bezbožníkov takmer stratila život? A nie je to vôbec 
prekvapujúce, lebo Písmo hovorí1604: „Jej srdce bolo plné dôvery k Pána“. 
Veľká je chvála a sláva Jóba, ktorý zvíťazil nad svetom, nad telom,  
nad satanom. Existuje veľa podobných príkladov, ktorými by mal farár veriaci 
ľud starostlivo k tejto nádeji a dôvere povzbudiť. 

 

* OTÁZKA XVII. 

V našom boji je nám vodcom Kristus a spolubojovníkmi všetci svätí, a tí ktorí 
ich nenasledujú sú bojazliví. * 

 Nech veriaci uvažujú aj o tom, koho majú v pokúšaniach nepriateľa ako 
vodcu – totiž Krista Pána, ktorý v tom boji dosiahol víťazstvo. On premohol 
diabla. On je ten1605 „silnejší, ktorý keď príde a premôže ho, odníme mu všetku 
zbroj, na ktorú sa spoliehal, a rozdá jeho korisť“. O tomto víťazstve, ktoré  
nad svetom dosiahol, čítame u svätého Jána1606: „Dúfajte, ja som premohol 
svet!“ A v Zjavení sa nazýva1607: „Víťaziacim levom“ a že „vyšiel ako víťaz,  
a aby víťazil“, lebo svojím víťazstvom dal aj svojim ctiteľom moc víťaziť. 

                                                           
1603 Rim. 16. 20.  
1604 Dan. 13. 35. 
1605 Lk. 11. 22. 
1606 Jn. 16. 33. 
1607 Zjav. 5. 5, a 6, 2. 
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Apoštolova epištola Židom je plná víťazstiev svätých ľudí1608, „ktorí skrze 
vieru dobývali kráľovstvá, levom zapchávali tlamy“ atď. Na základe týchto 
udalostí sa snažme mysľou pochopiť tie víťazstvá, ktoré každodenne ľudia 
preniknutí vierou, nádejou a láskou vo vnútorných i vonkajších bojoch so 
zlými duchmi dosahujú. A je ich tak veľa a sú tak pamätné, že keby sme ich 
mali pred očami, tak by sme spoznali, že sa nestáva nič častejšie a nič 
slávnejšie. O tejto porážke nepriateľov napísal svätý Ján1609: „Napísal som 
vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého“. 

 

* OTÁZKA XVIII. 

Ako môžeme premôcť zlého ducha? * 

 Satana nepremáhame zaháľaním, spaním, vínom, hodovaním, 
chlipnosťou, ale modlitbou, prácou, ostražitosťou, zdržanlivosťou, 
striedmosťou, čistotou. Spasiteľ povedal1610: „Bdejte a modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia“. Ten kto užíva takéto zbrane, zaženie na útek 
nepriateľa, lebo keď sa1611: „diablovi vzopriete, ujde od vás“. Ale keď sme 
hovorili o víťazstvách svätých ľudí, nech sa nikto neoddáva pocitom 
sebadôvery a nech si nikto nemyslí, že svojimi silami môže odolať 
nepriateľským pokušeniam a útokom zlých duchov. Nie je to vecou našej 
prirodzenosti ani ľudskej slabosti. 

 

* OTÁZKA XIX. 

Boh nám dáva silu k víťazstvám. * 

 Tieto sily, ktorými porážame satanových pomocníkov, sú nám 
udeľované od Boha, ktorý1612: „činí rameno moje ako luk medený“, jeho 
dobrodením1613: „zláme sa luk silných a slabí sa opášu silou“, ktorý dáva 
„ochranu spásy“1614 a ktorého „pravica nás podopiera“, ktorý1615 „učí moje 
ruky zápasiť a moje prsty bojovať“, aby sme iba Bohu jedinému vzdávali 
a preukazovali vďaku, lebo jedine s jeho pôsobením a s jeho pomocou 
dokážeme víťaziť, ako to robil Apoštol, keď hovorí1616: „Vďaka Bohu, ktorý 
nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista“. Toho istého pôvodcu 
                                                           
1608 Žid. 11. 33. 
1609 1. Jn. 2. 14. 
1610 Mt. 26. 41. 
1611 Jak. 4. 7. 
1612 Žalm 17. (18.) 35. 
1613 1. Sam. 2. 4. 
1614 Žalm 17. (18.) 36. V novom preklade Písma sv. je „štít záchranný“. 
1615 Žalm 143. (144.) 1. 
1616 1. Kor. 15. 57. 
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víťazstva velebí aj ten hlas v Zjavení1617: „A počul som mohutný hlas volať  
v nebi: »Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Krista, 
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval 
pred naším Bohom. A oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv«. O víťazstve 
Krista Pána, ktoré nad svetom a telom dosiahol, svedčí v podobnom zmysle tá 
istá svätá kniha1618: „Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi 
zvíťazí“. Toľko o pôvode a spôsobe víťazstva. 

 

* OTÁZKA XX. 

Aké sú v tomto duchovnom boji odmeny pre víťazov? * 

 Po týchto veciach nech duchovný pastier veriacemu ľudu vysvetlí, akú 
korunu a hojnosť večných odmien pripravil Boh víťazom. Pri tom nech uvedie 
Božie svedectvo z toho istého svätého Zjavenia1619: „Kto zvíťazí, tomu druhá 
smrť neublíži“; a na inom mieste1620: „Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený  
do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho 
meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi“. A hneď na to sám Boh a náš 
Pán takto hovorí k Jánovi1621: „Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme 
svojho Boha a už viac nevyjde von“. A ďalej hovorí: „Toho, kto zvíťazí, posadím 
vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím 
Otcom na jeho tróne“. A nakoniec, keď opísal slávu svätých a večne trvajúce 
množstvo statkov, ktoré budú užívať v nebi, dodáva1622: „Kto zvíťazí, toto 
zdedí“. 

  

                                                           
1617 Zjav. 12. 10, 11. 
1618 Zjav. 17. 14. 
1619 Zjav. 2. 11.  
1620 Zjav. 3. 5, 12.  
1621 Zjav. 3. 12. 
1622 Zjav. 21. 7. 
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* OTÁZKA I. 

V predchádzajúcich prosbách nie je obsiahnuté nič, čo by nebolo tiež 
obsiahnuté aj v tejto. * 

 Posledná prosba, ktorou Syn Boží túto modlitbu ukončil, je obrazom 
všetkých predchádzajúcich. Aby Pán ukázal jej silu a dôležitosť, použil túto 
prosbu, keď sa v predvečer svojho utrpenia modlil k Bohu Otcovi za spásu 
ľudstva a keď hovoril1623: „Prosím, aby si ich zachoval od zlého“. Teda v tejto 
prosbe, ktorú ustanovil a aj svojím príkladom potvrdil, vyjadril akoby 
spoločný obsah a zmysel ostatných prosieb. Lebo keď dosiahneme to, čo je 
obsiahnuté v tejto prosbe, to znamená Božiu ochranu proti zlému, ktorá nám 
umožňuje bezpečne a pevne stáť proti všetkému, čo ukladá svet a diabol, tak 
potom, ako svedčí svätý Cyprián1624, nezostane nič, čo by sme si nad toto mali 
ešte žiadať. A keďže je táto prosba tak dôležitá, ako sme už povedali, tak 
duchovní správcovia musia na jej objasnenie vynaložiť najväčšie úsilie. 
Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcou prosbou spočíva v tom, že kým 
v predchádzajúcej sme žiadali o vyvarovanie sa hriechu, tak v tejto prosíme 
o zbavenie trestu. 

 

* OTÁZKA II. 

Čo nás núti k tomu, aby sme túto prosbu pred Pánom prednášali? *  

I. Preto už nie je treba veriacemu ľudu pripomínať, ako veľmi býva 
postihovaný nehodami a ťažkosťami a ako veľmi potrebuje nebeskú pomoc. 
Lebo to, akým veľkým a početným strastiam je ľudský život vystavený, o čom 
mimochodom veľmi obšírne písali svätí aj svetskí spisovatelia, zaiste nie je 
žiadnemu človekovi neznáme, či už z vlastnej alebo z cudzej skúsenosti. Všetci 
sme presvedčení o pravdivosti slov Jóba, ktorý je vzorom trpezlivosti a ktorý 
povedal1625: „Veď človek, čo sa zrodil zo ženy, má dni krátke a plné biedy, ako 
keď kvet pučí, vzápätí však vädne, ako keď tieň beží, nikdy v tom stave 
nezostáva“. A to, že nepominie ani jeden deň, aby nebol poznamenaný nejakou 
ťažkosťou alebo problémom, dosvedčujú aj slová Krista Pána1626: „Každý deň 
má dosť svojho trápenia“. Nakoniec o stave ľudského života dostatočne 

                                                           
1623 Jn. 17. 15. 
1624 de Orat. Dom. 
1625 Jób 14. 1, 2. 
1626 Mt. 6. 34. 
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hovorí aj príkaz samotného Spasiteľa, keď nám hovorí1627, aby sme každý deň 
brali na seba svoj kríž a nasledovali ho. 

 II. Keď teda každý na sebe pociťuje aké náročné a strastiplné je toto 
živobytie, tak bude ľahké veriacich presvedčiť, že sa musia modliť k Bohu, aby 
ich zbavil zlého; a to hlavne preto, lebo ľudia nebývajú ničím viac pohnutí 
k modleniu, než žiadosťou a nádejou byť zbavený tých ťažkostí, ktoré ich 
zvierajú alebo im hrozia. Ľudskému srdcu je táto vlastnosť vrodená, že sa 
v nešťastí hneď utieka k Božej pomoci, ako sa o tom píše1628: „Hanbou im 
prikry tvár a budú hľadať tvoje meno, Pane“. 

 

* OTÁZKA III. 

Akým spôsobom máme od Boha žiadať odvrátenie nebezpečenstiev a bied? * 

 Ale ak ľudia v nebezpečenstvách a ťažkostiach takmer z vlastného pudu 
vzývajú Boha, tak by mali byť poučení aspoň o tom, ako správne by to mali 
činiť, a to tými ktorých vernosti a opatrnosti bola ich spása zverená. Sú však 
niektorí, ktorí na rozdiel od ustanovenia Krista Pána otočia poradie tejto 
modlitby. Lebo ten, ktorý nám prikazuje, aby sme sa k nemu obrátili „v čase 
súženia“1629, nám tiež predpísal poriadok modlitby. Chcel, aby skôr ako sa 
budeme modliť za zbavenie od zlého, aby sme prosili, aby sa posvätilo meno 
Božie a prišlo jeho kráľovstvo a ostatné veci si žiadali postupne, až kým 
neprídeme k tomuto miestu. Ale mnohí, keď ich rozbolí hlava, bok alebo noha, 
keď sa im uškodí na majetku, keď sú vystavení hrozbám a nebezpečenstvám 
od nepriateľov - v hlade, vo vojne, v čase moru -  tak zabúdajú na všetky 
predchádzajúce stupne modlitby Pána a prosia iba o to, aby týchto ťažkostí 
boli zbavení. Ale takéto správanie je v rozpore s príkazom Krista Pána1630: 
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo“. Preto tí, ktorí sa správne modlia  
za odvrátenie nešťastí, ťažkostí a zlého, to vzťahujú na oslávenie Božie. Takto 
Dávid, ku svojej prosbe1631: „Pane, netrestaj ma v svojom rozhorčení“, pripojil 
dôvod, ktorým ukázal, že najviac túži po sláve Božej, keď hovorí: „Veď medzi 
mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí?“ A modliac sa 
k Bohu, aby mu udelil milosrdenstvo, dodal1632: „Poučím blúdiacich o tvojich 
cestách a hriešnici sa k tebe obrátia“.  

                                                           
1627 Lk. 9. 23. 
1628 Žalm 82. (83.) 17. 
1629 Žalm. 49. (50.) 15. 
1630 Mt. 6. 33. 
1631 Žalm. 6. 2, 6. 
1632 Žalm. 50. (51.) 15. 
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Veriaci poslucháči nech sú vedení k nasledovaniu žalmistu i tohto 
spasiteľného spôsobu modlitby a spolu s tým nech sú aj poučení o tom, aký 
veľký je rozdiel medzi modlitbami neveriacich a modlitbami kresťanov. 

 

* OTÁZKA IV. 

Neveriaci a kresťania neprosia rovnakým spôsobom o to, aby boli zbavení 
zlého. * 

I. Neveriaci síce úpenlivo prosia Boha, aby ich uzdravil od chorôb 
a trápení, aby ich zbavil zla, ktoré ich zviera alebo im hrozí, ale najväčšiu nádej 
na oslobodenie skladajú do prírodných prostriedkov alebo do ľudských 
znalostí. Áno, aj keby im bol kýmkoľvek daný liek napr. mágiou alebo 
zariekavaním ako nástroj zlého ducha, tak ho použijú bez ohľadu na svedomie, 
hlavne keď sa ukazuje nejaká nádej na uzdravenie. 

II. Úplne odlišný spôsob majú kresťania, ktorí v chorobách a vo všetkých 
trápeniach majú v Bohu svoje najväčšie útočisko a podporu svojej spásy. Boha 
jediného si ctia a uznávajú za pôvodcu všetkého dobra a svojho osloboditeľa. 
A sila, ktorá sa nachádza v liekoch, je v nich vložená od Boha, pričom s istotou 
veria, že takéto lieky chorému prospievajú iba preto, že to Boh chce. Lebo Boh 
dal ľudskému pokoleniu lieky, ktorými sa choroby liečia. Odtiaľ pochádza 
Sirachov výrok1633: „Najvyšší stvoril zo zeme lieky a muž opatrný nezoškliví si 
ich“. Preto ten, kto vyznáva vieru Ježiša Krista, nevkladá svoje najväčšie nádeje 
na uzdravenie do liekov, ale hlavnú dôveru prechováva k Bohu, pôvodcovi 
týchto liekov. 

 

* OTÁZKA V. 

V chorobách sa máme spoliehať iba na Boha, ktorý mnohých vytrhol z 
najväčších nebezpečenstiev. * 

Preto Písmo sväté karhá tých, ktorí sa spoliehajú na lieky a nehľadajú1634 
žiadnu pomoc u Boha. A tí, ktorí vedú svoj život podľa Božích zákonov, tí 
pohŕdajú všetkými prostriedkami, o ktorých vedia, že ich na liečenie 
neustanovil Boh. A hoci by aj pri užívaní týchto liekov mali istú nádej  
na uzdravenie, predsa sa im vyhýbajú ako mágii a úskokom diabla. Preto je 
treba veriacim pripomínať, aby sa spoliehali jedine na Boha, lebo 
najdobrotivejší Otec nám prikázal prosiť o zbavenie od zlého, aby sme práve 
preto, že to on prikázal, už mali nádej na jeho dosiahnutie. V Písme svätom je 

                                                           
1633 Sir. 38. 4. 
1634 2. Kron. 16. 12. 
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o tomto veľa príkladov, takže tí ktorí sa uvedenými dôvodmi nedajú ľahko 
pohnúť k pravej dôvere, môžu byť k nej privedení na základe týchto 
príkladov. Abrahám, Jakub, Lót, Jozef či Dávid sú známi a veľmi dôležití 
svedkovia dobrotivosti Božej. Sväté knihy Nového Zákona uvádzajú tak veľa 
príkladov toho, ako boli ľudia v najväčších nebezpečenstvách zachránení 
účinkom nábožnej modlitby, že ich nie je potrebné vypisovať. Preto sa 
uspokojíme s výrokom Proroka, ktorý môže posilniť každého i toho 
najslabšieho, keď hovorí1635: „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil 
ich zo všetkých tiesní“. 

 

* OTÁZKA VI. 

Čo sa tu chápe pod slovom „zlého“ a čo je zmyslom tejto prosby? *  

 Veriaci by mali poznať obsah a zmysel tejto prosby a že tu neprosíme 
o to, aby sme boli zbavení úplne všetkého zla. Existuje mnoho vecí, ktoré sa 
všeobecne považujú za zlé, ktoré sú však užitočné pre tých, ktorí ich trpia. 
Takým bol „osteň“ daný Apoštolovi, aby sa s pomocou Božou1636 „sila  
v chorobe zdokonaľovala“.  Keď nábožní ľudia spoznajú účinok týchto vecí, 
tak ich to naplní najväčšou radosťou, a preto sú vzdialení od toho, aby Boha 
prosili za ich odvrátenie. Prosíme iba za odvrátenie toho zla, ktoré nemôže 
duši priniesť žiaden prospech, avšak nemodlíme sa za odvrátenie ostatných, 
ak z nich pochádza nejaký spasiteľný úžitok. 

 

* OTÁZKA VII. 

Aké sú druhy zla, ktorých si prajeme byť zbavení? *  

 Toto slovo má predovšetkým ten zmysel, aby sme súc zbavení hriechu 
boli oslobodení aj od nebezpečných pokušení, od vnútorných a vonkajších 
ziel, aby sme boli chránení pred ohňom, vodou, bleskom, aby krupobitie 
neuškodilo obiliu, aby sme netrpeli kvôli drahej obžive, aby sme netrpeli 
vzburami či vojnami. Prosíme Boha, aby od nás odvrátil choroby, mor, 
spustošenie, aby nás uchránil pred žalárom, putami, vyhnanstvom, zradou, 
úkladmi a inými ťažkosťami, ktorých sa najviac obávame a ktorými býva 
ľudský život najviac sužovaný a konečne aby Boh od nás odvrátil všetky 
príčiny neprávostí a nerestí. 

Ale neprosíme iba za zbavenie od toho, čo všetci jednomyseľne označujú 
za zlo ale aj za to, čo takmer všetci označujú za dobré: bohatstvo, vznešenosť, 

                                                           
1635 Žalm 33. (34.) 18. 
1636 2. Kor. 12. 7, 9. V novom preklade Písma sv. je: „sila sa dokonale prejavuje v slabosti“. 
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zdravie, silu aj samotný tento život - hovorím - prosíme za to, aby sa ani tieto 
veci neobrátili voči nám ako zlé a nespôsobili záhubu našej duše.  

Boha tiež prosíme, aby sme neboli postihnutí náhlou smrťou, aby sme 
nevzbudili proti sebe Boží hnev, aby nás nestihli tresty čakajúce  
na bezbožných, aby sme neboli mučení ohňom očistcovým, aby od neho  boli 
oslobodení aj iní – o to tiež sväto a nábožne prosíme. Túto prosbu Cirkev  
vo sv. omši aj v litániách vysvetľuje tak, že sa modlíme za odvrátenie zla 
minulého, prítomného i budúceho. 

 

* OTÁZKA VIII. 

Boh vzďaľuje aj hrozbu zla a niekedy zázračne uchráni aj pred zlom 
prítomným. *  

 Avšak Božia dobrotivosť nás oslobodzuje od zlého viacerými spôsobmi, 
lebo zabraňuje nešťastiam už nastávajúcim, ako keď veľký praotec Jakub bol 
vyslobodený od nepriateľov, ktorí proti nemu povstali kvôli porážke 
Sichemitov. Lebo je napísané1637: „Ale na všetky okolité mestá zaľahol hrozný 
strach, takže ich neprenasledovali“. Svätí, ktorí v nebi s Kristom Pánom 
kraľujú, sú z milosti Božej zbavení každého zla. Nás však, ktorí zotrvávame 
v tomto putovaní, Boh nechce zbaviť všetkých ťažkostí, ale od mnohých z nich 
nás vyslobodzuje. Od všetkého zla sú zbavené aj útechy, ktoré Boh niekedy 
udeľuje tým, ktorých zviera trápenie. Takejto poteche sa tešil prorok, keď 
zvolal1638: „Pri premnohých bolestiach v srdci mojom: potechy tvoje mi 
obveseľujú dušu“. Okrem toho Boh ľudí zbavuje od zlého, keď ich 
upadnuvších do najväčších nebezpečenstiev zachováva bez úrazu a škody, a to 
ako čítame1639 sa stalo trom mládencom hodeným do ohnivej pece aj 
Danielovi, ktorému levy vôbec neublížili, podobne ako ani trom mládencom 
neublížil plameň. 

 

* OTÁZKA IX. 

Zlým sa na tomto mieste nazýva diabol, pretože je pôvodcom zavineného zla 
a z toho vyplývajúcich trestov. * 

Ale podľa výkladu svätého Bazila Veľkého, sv. Chryzostoma  
a sv. Augustína sa zlým osobitne nazýva diabol, pretože bol pôvodcom 
ľudského previnenia sa, teda hriechu a neprávosti. Jeho tiež Boh používa ako 
                                                           
1637 Gen. 35. 5. 
1638 Žalm 93. (94.) 19. V novom preklade Písma sv. je: „A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja 
potecha“. 
1639 Dan. 3. 21. a 6. 22. 
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nástroj na trestanie hriešnych a bezbožných ľudí. Lebo všetko zlo, ktoré ľudia 
trpia za hriech, je určené Bohom; v tomto zmysle sa v Písme svätom 
hovorí1640: „Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán?“ a opäť1641: „Ja 
som Pán a iného niet. Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho  
a utváram nešťastie“. Zlým sa diabol nazýva aj preto, že hoci sme mu ničím 
neublížili, predsa však proti nám vedie ustavičný boj a prenasleduje nás 
vražednou nenávisťou. Ale hoci nám nemôže škodiť, keď sme ozbrojení 
vierou a chránení nevinnosťou, predsa nás neprestáva pokúšať vonkajším 
zlom a všetkými ostatnými spôsobmi trápenia. Preto prosíme Boha, aby nás 
ráčil oslobodiť od zlého. 

 

* OTÁZKA X. 

Prečo sa modlíme, aby sme boli zbavení od zlého v jednotnom a nie v 
množnom čísle? * 

 Hovoríme „od zlého“ a nie „od zlých“ (vecí) preto, lebo zlo ktoré 
zažívame od blížnych, prisudzujeme zlému duchu ako jeho pôvodcovi 
a podnecovateľovi. Preto sa tiež na blížnych nemáme hnevať, ale svoju 
nenávisť a hnev by sme mali obrátiť proti samotnému diablovi, ktorým sú 
ľudia podnecovaní, aby nám ublížili. Ak ti teda blížny nejako ukrivdil, modli sa 
k Bohu Otcu, pros ho, aby nielen teba zbavil zlého, t. j. od krívd, ktoré ti 
spôsobil blížny, ale aby aj samotného blížneho vytrhol z moci diabla, ktorý 
zvádza ľudí  ku konaniu bezprávia.   

 

* OTÁZKA XI. 

Ako sa máme chovať v čase zla, keď ho nie sme hneď zbavení? *  

 Nakoniec je potrebné vedieť, že keď po modlitbách a prosbách 
nebývame zla zbavení, mali by sme trpezlivo znášať to, čo nás ťaží a byť 
presvedčení o tom, že Božej velebnosti sa páči, aby sme to trpezlivo znášali. 
Preto sa nijako nepatrí hnevať sa a zarmucovať sa nad tým, že Boh naše 
modlitby nevypočul, ale všetko máme prenechať jeho rozhodnutiu, odovzdať 
do jeho vôle a veriť, že užitočným a spasiteľným je to, čo sa páči Bohu, aby to 
takto bolo a nie to, čo sa zdá užitočným a spasiteľným nám. 

 

 

                                                           
1640 Amos 3. 6.   
1641 Iza. 45. 6, 7. 
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* OTÁZKA XII. 

Aké veľké výhody dostávame skrze žiale? *  

Napokon je potrebné nábožných poslucháčov poučiť, že pokiaľ 
zotrvávame v tomto pozemskom živote, máme byť ochotní znášať všetky 
utrpenia a biedy nielen s trpezlivou ale aj radostnou mysľou. Lebo1642: „všetci, 
ktorí chcú žiť nábožne v Kristu Ježišovi, trpieť budú prenasledovanie“ a inde 
sa píše1643: „Do Božieho kráľovstva musíme vchádzať cez mnohé súženia“ 
a opäť1644: „Či nemal Kristus toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“  
Sluha by nemal byť väčší ako jeho pán; a ako hovorí svätý Bernard1645: je 
škaredé, keď pod hlavou tŕním korunovanou sa nachádzajú roztopašné údy. 
Na nasledovanie sa nám predkladá aj onen krásny príklad Uriáša, ktorý keď 
ho Dávid vyzval, aby zostal doma, odpovedal1646: „Archa, Izrael a Júda bývajú 
v stanoch a ja mám ísť do svojho domu?“.  Keď sme preniknutí týmito dôvodmi 
a myšlienkami a začneme sa modliť, tak zaiste dosiahneme to, že hoci by sme 
boli zo všetkých strán obklopení hrozbami a zovretí úzkosťami, tak budeme 
zachovaní bez úrazu rovnako ako traja mládenci, ktorých sa oheň nedotkol; 
alebo že budeme aspoň pevne a statočne znášať svoje utrpenia podobne ako 
Machabejci1647. V potupení a utláčaní nasledujme svätých apoštolov, ktorí keď 
boli ukrutne zbičovaní1648 „sa radovali, že boli hodní trpieť pohanenie  
pre meno Ježišovo“ a s takýmto presvedčením budeme s najväčším potešením 
ducha prednášať slová1649: „Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny, ale  
pred tvojimi slovami sa strachuje moje srdce1650. Ja teším sa z výrokov tvojich 
ako ten, ktorý našiel hojnú korisť“. 

  

                                                           
1642 2. Tim. 3. 12. 
1643 Sk. Ap. 14. 22. 
1644 Lk. 24. 26. 
1645 serm. 5 de omnib. sanctis. 
1646 2. Sam. 11. 11. 
1647 1. Mach. 2. 16. 
1648 Sk. Ap. 5. 40. 
1649 Žalm 118. (119.) 161. 
1650 V novom preklade Písma sv. je: „moje srdce si tvoje slová ctí“. 



 

~ 520 ~ 

HLAVA XVII. O úplnom závere modlitby Pána: „Amen“. 

HLAVA XVII. O úplnom závere modlitby Pána: „Amen“. 
 

* OTÁZKA I. 

Aký je význam a účinok tejto časti? * 

 Toto slovo svätý Hieronym1651 vo svojich komentároch k Evanjeliu  
svätého Matúša nazýva „pečaťou modlitby Pána“, čím aj skutočne je. Preto ako 
sme už predtým veriacim vysvetlili, ako sa majú pripraviť, skôr ako pristúpia 
k tejto Božej modlitbe, tak teraz považujeme za potrebné, aby tiež poznali 
príčinu a význam záveru a konca tejto modlitby. Lebo je rovnako dôležité 
svätú modlitbu pozorne začať, ako ju aj nábožne dokončiť. Nech teda veriaci 
ľud vie, že účinky, ktoré nám z tohoto záveru modlitby Pána plynú, sú mnohé 
a skutočne hojné. Avšak najhojnejším a najradostnejším úžitkom je 
dosiahnutie toho, o čo sme prosili, o čom sme doteraz dostatočne hovorili. Ale 
záverom tejto modlitby dosahujeme nielen to, že naše prosby bývajú 
vypočuté, ale dosahujeme i väčšie a vznešenejšie veci, ktoré nie je možné ani 
slovami vypovedať. 

 

* OTÁZKA II. 

Aké úžitky z modlitby pre ľudí vyplývajú? * 

 Lebo, ako hovorí svätý Cyprián1652, keď ľudia pri modlitbe hovoria 
s Bohom, tak sa k modliacemu nejakým nepochopiteľným spôsobom 
približuje Božia vznešenosť a to viac ako k ostatným. Okrem toho táto 
vznešenosť ozdobuje ľudí mnohými darmi a to tak, že toho, kto sa nábožne 
k Bohu modlí, je možné istým spôsobom prirovnať k niekomu, kto keď je 
premrznutý a približuje sa k ohňu, tak sa zahreje a keď je zahriaty, tak sa 
rozpáli. Podobne aj modliaci, keď pristupuje k Bohu, stáva sa podľa stupňa 
svojej nábožnosti a viery stále ohnivejším. Lebo jeho duch sa rozohňuje 
k oslave Božej, myseľ nadobúda neobyčajný stupeň osvietenia a býva celkom 
zasypaný milosťami Božími.  

To je zaznamenané v Písme svätom1653: „Predišiel si ho sladkými 
požehnaniami“. Príkladom pre všetkých je Mojžiš, ktorý prichádzajúc  
zo stretnutia a rozhovoru s Bohom, skvel sa akousi žiarou tak, že1654 Izraeliti 
nemohli pozerať na jeho oči a tvár. Áno, tí ktorí konajú modlitby s veľkou 

                                                           
1651 lib. 1. c. 6. 
1652 de orat. Dom. 
1653 Žalm 20. (21.) 4. 
1654 Exod. 34. 35. 
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horlivosťou, tí zázračným spôsobom požívajú Božiu vznešenosť 
a dobrotivosť. Prorok volá1655: „Z rána sa ti predstavím a poznám, že ty nie si 
Bohom, ktorý by chcel krivdu“. A čím viac toto ľudia spoznávajú, tým väčšou 
úctou a nábožnosťou si Boha ctia, a tým radostnejšie zakúšajú aký sladký je 
Hospodin a ako skutočne blažení sú tí, ktorí v neho dúfajú. Vtedy, ožiarení tým 
najjasnejším svetlom, uvažujú aká veľká je ich úbohosť a aká vznešená je 
Božia velebnosť. Existuje pravidlo svätého Augustína, ktoré hovorí1656: „Daj mi 
poznať teba, aby som poznal seba“. Z toho vyplýva, že nedôverujúc svojim 
vlastným silám, sa preto bezvýhradne odovzdávame Božej dobrotivosti, 
pričom nepochybujeme, že on, ktorý nás miluje otcovskou a nekonečnou 
láskou, nám dá hojne všetko, čo je nám pre život a spásu potrebné. Preto opäť 
vzdávame Bohu vďaky, najviac ako to len duch dokáže pochopiť a modlitba 
dokáže vyjadriť. Čítame, že takto to urobil veľký Dávid, ktorý modlitbu začal 
slovami1657: „Pane, Bože, zachráň ma“ a zakončil ju takto: „velebiť budem Pána 
pre jeho spravodlivosť a meno najvyššieho Pána budem ospevovať“. 

 

* OTÁZKA III. 

Ako je možné, že modlitby svätých začaté s bázňou sa končia s radosťou? * 

 Existuje nespočetné množstvo modlitieb svätcov, ktorých začiatok je 
plný bázne a koniec oplýva nádejou a radosťou. Je hodné povšimnutia ako 
v tomto zmysle vynikajú práve modlitby Dávidove. Ten, keď ho prepadol 
strach, začal sa modliť takto1658: „Pane, mnohí povstávajú proti mne. Mnohí 
vravia mojej duši: Niet pre neho spásy v jeho Bohu“ a skoro po tom, už 
posilnený a útechou naplnený, volá: „Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma 
obkľučujú“. A v inom žalme, keď nad svojou biednosťou zaplakal, na konci 
nadobudol k Bohu dôveru a nevýslovne plesal v nádeji na večnú blaženosť, 
hovoriac1659: „V pokoji sa ukladám a usínam“. Je možné domyslieť si s akou 
bázňou a hrôzou hovoril Prorok tieto slová1660: „Pane, nekarhaj ma v svojom 
hneve, netrestaj ma v svojom rozhorčení“. Naproti tomu s akou dôverou 
a radosťou mysle hovoril to, čo potom nasleduje1661: „Odíďte odo mňa, všetci, 
čo páchate neprávosť, lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač“. A keď sa obával 
hnevu a zúrivosti Saulovej, ako ponížene a skrúšene vzýval Boha o pomoc1662: 
„O Bože, svojim menom ma vysloboď a v tvojej moci súď ma“. A predsa v tom 
                                                           
1655 Žalm 5. 5. 
1656 Soliloq. 2. 1. 
1657 Žalm 7. 2, 18. 
1658 Žalm 3. 2, 7. 
1659 Žalm 4. 9.   5) Ž. 53. 3, 6. 
1660 Žalm 6. 2.     
1661 Žalm 6. 9.      
1662 Žalm 53. (54.) 3, 6. 
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istom žalme radostne a dôverne dodáva: „A hľa, Boh mi pomáha a Pán je 
ochrancom mojej duše“.1663 Preto ten, kto pristupuje k svätej modlitbe, nech 
sa k Bohu približuje s takou vierou a nádejou, aby nepochyboval o tom, že 
nemôže dostať to, čo potrebuje. 

 

* OTÁZKA IV. 

V akom zmysle sa tu na konci používa slovo „Amen“ a prečo sa pri omši 
prenecháva jeho vyslovenie kňazovi. * 

 V tomto záverečnom slove modlitby Pána „Amen“ je obsiahnutých 
mnoho akýchsi zárodkov myšlienok a dôvodov, o ktorých sa práve hovorilo. 
Toto hebrejské slovo totiž Spasiteľ tak často používal vo svojej reči, že Duchu 
Svätému sa páčilo, aby sa udržalo aj v Cirkvi Božej. A toto slovíčko istým 
spôsobom znamená: „Vedz, že tvoja modlitba je vypočutá“. Znamená totiž 
akoby Boh odpovedal a láskavo prepúšťal toho, ktorého prosby boli vypočuté.  

Tento zmysel potvrdzuje neprerušený zvyk Cirkvi Božej, ktorá pri svätej 
omši, keď sa prednáša modlitba Pána, nestanovila, aby slovo „Amen“ povedal 
pri oltári miništrant ako odpoveď na vetu: „Ale zbav nás od zlého“. Ale 
ponechala to na kňaza, ktorý ako prostredník medzi ľuďmi a Bohom, 
odpovedá ľudu, že Boh bol uprosený.   

 

* OTÁZKA V. 

Prečo pri iných modlitbách slovom „Amen“ odpovedá miništrant, ale pri tejto 
sám kňaz? * 

 Tento poriadok však nie je spoločný pre všetky modlitby, ale je to 
typické pre modlitbu Pána. Pri ostatných modlitbách je úlohou miništranta 
odpovedať „Amen“, pretože pri iných prosbách toto slovo vyjadruje iba súhlas 
alebo túžbu, kým v tejto modlitbe Pána je to odpoveď, že Boh je k prosbe 
modliaceho sa naklonený. 

 

* OTÁZKA VI. 

Ako inak sa vysvetľuje slovo „Amen“?  * 

 Slovo „Amen“ bolo mnohými vysvetľované rôzne. Septuaginta to 
vysvetľuje ako: „Staň sa“; iní to prekladajú ako: „Nech je tak“, Aquila to preložil 
ako: „Veru“. Je však málo dôležité, ktorú z týchto verzií prijmeme, pokiaľ toto 
slovo má ten význam, ktorý sme už uviedli, konkrétne, že kňaz dosvedčuje, že 
                                                           
1663 V novom preklade Písma sv. je: „a môj život udržiava Pán“. 
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je udelené to, o čo sa prosilo. Dôkazom tejto interpretácie je to, čo píše Apoštol 
Korinťanom1664: „Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú »áno«, 
a preto je skrze neho aj naše »Amen« Bohu na slávu“.  

Aj pre nás je toto slovo veľmi vhodné, lebo obsahuje akési opakovanie 
a potvrdenie tých prosieb, ktoré sme doteraz prednášali. Upevňuje tiež našu 
pozornosť, keď konáme svätú modlitbu; pretože často sa stáva, že ľudia sú  
v modlitbe roztržití a ich pozornosť je v myšlienkach odvádzaná inam. Okrem 
toho týmto slovom s najväčšou úprimnosťou prosíme, aby sa stalo a aby nám 
teda mohlo byť udelené všetko to, o čo sme predtým prosili. Alebo skôr ako 
pochopíme, že sme to už všetko dostali a keď cítime prítomný účinok Božej 
pomoci, tak spolu s Prorokom voláme1665: „Hľa, Boh mi pomáha a Pán je 
ochrancom mojej duše“. Nikto teda nesmie pochybovať o tom, že Boh je 
pohnutý aj pre meno svojho Syna aj pre to slovíčko, ktoré on tak často používal 
a ako hovorí Apoštol1666: „bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť“. 

 

 

 

  

                                                           
1664 2. Kor. 1. 20. 
1665 Žalm 53. (54.) 6. 
1666 Žid. 5. 7. 
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Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás hriešnych, 

ktorí sa k tebe utiekame! 

 

Tí, čo toto dielo v roku Pána 2021 preložili, ho celé venujú ku cti 

Nepoškvrnenej Panny Márie a odovzdávajú ho pod jej ochranu, aby prinieslo 

duchovný úžitok tým, ktorí budú z neho čerpať. 



 


