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1907) 
 

Dekrétom "Lamentabili" sa zavrhujú ako bludné tieto tézy: 

1. Cirkevný zákon predpisujúci, aby knihy o Písme sv.  boli pred vydaním podrobené cenzúre, sa nevzťahuje 

na učencov, ktorí sa zaoberajú vedeckou kritikou alebo exegézou kníh Starého a Nového zákona.  

2. Cirkevný výklad posvätných kníh nemá byť v žiadnom prípade zavrhovaný, exegéti ho však napriek tomu 

môžu podrobiť presnejšiemu úsudku a korekciám.  

3. Podľa cirkevných súdov a zákazov, vynesených proti slobodnému a vedeckejšiemu výkladu, je možné 

urobiť záver, že viera, ktorú ponúka Cirkev, je v rozpore s históriou a že katolícke učenie nemožno skutočne 

zosúladiť s pravými koreňmi kresťanského náboženstva.  

4. Ani dogmatickými definíciami nemôže Magistérium Cirkvi určovať pravý zmysel Svätého písma.  

5. Pretože základ viery obsahuje iba zjavené pravdy, nemá Cirkev právo vyslovovať súd o tvrdeniach 

ľudskej vedy.  

6. Pri definovaní náboženských právd má Cirkev vyučujúca a veriaci spolupracovať takým spôsobom, že 

Cirkvi vyučujúcej zostáva len potvrdzovať všeobecný názor Cirkvi veriacich.  

7. Keď Cirkev zavrhuje omyly, nemôže od veriacich požadovať, aby jej súdy vnútorne prijímali.  

8. Žiadnym obvineniam z viny nebudú vystavení tí, ktorí berú na ľahkú váhu rozhodnutia vyslovené Svätou 

kongregáciou pre index alebo rímskymi kongregáciami.  

 9. Prehnanú prostotu alebo nevedomosť preukazujú tí, ktorí veria, že autorom Svätého písma je skutočne 

Boh.  

 10. Inšpirácia kníh Starého zákona spočíva v tomto: izraelskí autori vydali náboženské poučky zo 

zvláštneho pohľadu, ktorý bol pohanom len málo známy alebo im bol vôbec neznámy. 

 11. Božská inšpirácia sa nevzťahuje na všetky knihy Svätého písma tak, aby každá z jeho častí bola zbavená 

najmenšieho možného omylu.  

12. Ak sa vedecký exegét chce užitočne uplatniť v biblických štúdiách, potom musí predovšetkým odložiť 

vopred utvorený názor o nadprirodzenom pôvode Písma a interpretovať ho rovnako ako ktorýkoľvek iný 

čisto ľudský dokument.  

 13. Sami evanjelisti rovnako ako kresťania v druhej a tretej generácii úmyselne upravovali evanjeliové 

podobenstvá tak, aby vysvetlili malý účinok Kristovho kázania medzi Židmi.  

 14. V mnohých rozprávaniach zaznamenali evanjelisti ani nie tak veci, ktoré sú pravdivé, ako skôr tie, ktoré 

hoci boli nepravdivé, boli podľa ich názoru prospešnejšie pre čitateľa.  

 15. Až do doby, kedy bol definovaný a ustanovený kánon, sa evanjeliá rozrastali o dodatky a opravy. Preto 

v nich zostala len málo znateľná a nejasná stopa Kristovej vierouky.  

 16. Jánove rozprávania nie sú v pravom slova zmysle históriou, ale mystickým rozjímaním nad evanjeliom. 

Rozpravy obsiahnuté v jeho evanjeliu sú teologickými meditáciami, ktoré neobsahujú historickú pravdu o 

mystériu spásy.  
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 17. Štvrté evanjelium zveličilo zázraky nielen preto, aby mimoriadne vyniklo, ale aj preto, aby toto 

evanjelium lepšie charakterizovalo dielo a slávu vteleného Slova.  

18. Ján si v súvislosti s Kristom robí nárok na postavenie svedka, v skutočnosti je však iba význačným 

svedkom kresťanského života teda života Kristovho v Cirkvi na konci prvého storočia.  

 19. Vernejšie než katolícki exegéti vyjadrili pravý zmysel Písma vykladači nekatolícki.  

 20. Zjavenie nemohlo byť ničím iným než vedomím, ktoré človek získal povznesením sa k Bohu.  

 21. Zjavenie, zakladajúce predmet katolíckej viery, nebolo u apoštolov dokonané. 

 22. Dogmy, ktoré Cirkev považuje za zjavené, nie sú pravdami zoslanými z neba. Sú výkladom 

náboženských zjavov, ktoré ľudská myseľ nadobudla usilovnou snahou.  

 23. Medzi skutočnosťami o ktorých sa hovorí v Písme a cirkevnými dogmami na nich založenými, môže byť 

a vlastne je rozpor. Kritik tak môže ako nepravé odvrhnúť fakty, ktoré Cirkev považuje za nanajvýš isté.  

 24. Exegét, ktorý si konštruuje predpoklady, z ktorých vyplýva, že fakty sú historicky mylné alebo 

pochybné, nemá byť karhaný, ak priamo nepopiera samotné dogmy.  

25. Súhlas, ktorým prejavujeme vieru, spočíva v konečnom dôsledku na veľkom množstve 

pravdepodobností. 

 26. Dogmy viery majú byť chápané iba z hľadiska svojho praktického zmyslu, inak povedané ako 

predpisové normy správania a nie ako normy, ktoré treba veriť. 

27. Božstvo Ježiša Krista nie je v evanjeliách preukázané. Je to dogma, ktorú si kresťanské svedomie 

odvodilo z predstavy mesiáša.  

 28. Pri výkone svojho poslania Ježiš nehovoril so zámerom učiť, že je mesiáš a ani jeho zázraky nesmerujú 

k dôkazu niečoho takého.  

 29. Je prípustné uznať, že Kristus je v dejinách oveľa menej významný ako Kristus, ktorý je predmetom 

viery.  

30. Vo všetkých evanjeliových textoch má meno "Syn Boží" len význam mena "Mesiáš". Nikde to však 

neznamená, že Kristus je pravým a skutočným Synom Božím.  

31. Vierouka ktorú o Kristovi učili Pavol, Ján a koncil nicejský, efezský a chalcedonský, nie je učením, ktoré 

hlásal Ježiš, ale taká, ktoré si o Ježišovi vytvorilo kresťanské povedomie.  

32. Je nemožné uviesť do súladu prirodzený zmysel evanjeliových textov a zmysel, ktorý vyučujú naši 

teológovia o svedomí a neomylnom poznaní Ježiša Krista.  

33. Každý, kto nie je predpojatý, ihneď zistí, že pokiaľ išlo o bezprostredný príchod mesiáša, Ježiš buď kázal 

omyly, alebo že väčšina jeho vierouky, tak ako je obsiahnutá v evanjeliách, je zbavená autentickosti.  

34. Kritici môžu pripisovať Kristovi neobmedzené poznanie iba pod podmienkou, ktorú nemožno historicky 

pochopiť a ktorá sa prieči mravnému citu. Touto podmienkou je, že Kristus ako človek mal Božské 

vedomosti, avšak nebol ochotný vedomosti o mnohých veciach odovzdať svojim žiakom a tým, ktorí prídu 

po nich.  

35. Vedomosť o svojej mesiášskej dôstojnosti nemal Kristus vždy.  
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36. Zmŕtvychvstanie Spasiteľa nie je v pravom slova zmysle historickou skutočnosťou. Je to fakt čisto 

nadprirodzeného poriadku (ani preukázaný, ani preukázateľný), ktorý si kresťanské vedomie postupne 

odvodilo z iných skutočností.  

37. Viera v Kristovo vzkriesenie sa spočiatku týkala ani nie tak samotného faktu zmŕtvychvstania ako skôr 

nesmrteľného života Krista s Bohom.  

 38. Učenie o vykupiteľskej smrti Krista pochádza od Pavla, nie z evanjelií.  

 39. Názory o pôvode sviatostí, ktoré zastávali otcovia Tridentského koncilu a ktoré určite ovplyvnili ich 

dogmatické kánony, sa veľmi líšia od tých, ktoré teraz oprávnene existujú medzi historikmi skúmajúcimi 

dejiny kresťanstva.  

 40. Sviatosti vznikli tým, že apoštoli a ich nasledovníci interpretovali Kristovu myšlienku, pod vplyvom a 

tlakom okolností a udalostí. 

 41. Účelom sviatostí je iba vždy a vo všetkom pripomenúť ľudskej mysli blahodarnú prítomnosť Stvoriteľa.  

 42. Potrebu krstu zaviedlo kresťanské spoločenstvo, ktoré ho prijalo ako nevyhnutný obrad a pridalo k 

nemu povinnosť hlásať kresťanstvo.  

 43. Zvyk udeľovať krst batoľatám bol len disciplinárnym vývojom, ktorý sa stal jednou z príčin, prečo bola 

sviatosť rozdelená na dve, totiž krst a pokánie. 

44. Nie je žiaden dôkaz o tom, že apoštoli používali sviatosť birmovania. V dejinách prvotnej Cirkvi niet 

rozdielu medzi sviatosťami krstu a birmovania. 

 45. Nie všetko, čo hovorí Pavol, pokiaľ ide o najsvätejšiu Sviatosť1, má byť brané historicky.  

 46. V prvotnej Cirkvi neexistoval pojem kresťanského hriešnika, ktorému sú hriechy odpustené z moci 

Cirkvi. Na tento pojem si Cirkev len veľmi zvoľna zvykala. Vlastne aj potom, keď bolo pokánie uznané za 

sviatosť Cirkvi, nebolo označované za sviatosť, pretože by bolo považované za sviatosť nečestnú.  

 47. Slová Pána: "Prijmite Ducha Svätého; komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené; komu ich zadržíte, 

budú mu zadržané"2, sa žiadnym spôsobom nevzťahujú na sviatosť pokánia, aj keď to Tridentskí otcovia 

tvrdili. 

 48. Jakub vo svojom liste3 nemal v úmysle prehlásiť sviatosť Kristovu, ale iba odporučiť zbožný obyčaj. Ak 

v tomto obyčaji náhodou rozpoznáva nejaký prostriedok milosti, nerobí to tak rigoróznym spôsobom, ako 

to chápali teológovia, ktorí stanovili pojem a počet sviatostí.  

 49. Keď slávenie Pánovej večere postupne nadobúdalo povahu liturgického úkonu, začínali tí, ktorí pri nej 

mali rozhodujúce slovo, nadobúdať charakter kňaza.  

50. Starší, ktorí v kresťanských zhromaždeniach mali povinnosť dozoru, boli ustanovení od apoštolov za 

kňazov a biskupov, aby bdeli nad nevyhnutnou organizáciou rastúcich kresťanských obcí, nie však 

výhradne preto, aby v budúcnosti zachovali poslanie a apoštolskú moc. 

51. Je nemožné, že by sa sviatosťou v Novom zákone mohlo stať manželstvo. K tomu muselo dôjsť až v 

neskoršej Cirkvi, pretože bolo nutné, aby sa najprv uskutočnil úplný teologický výklad vierouky o milosti a 

sviatostiach a až potom mohlo byť manželstvo ustanovené za sviatosť. 

                                                           
1 1. Korinťanom, 11, 23-25 
2 Ján, 20, 22-23 
3 Jak. 5, 14-15 
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52. Kristus nemal v úmysle založiť Cirkev ako spoločnosť, ktorá mala trvať na zemi po dlhý rad storočí; 

práve naopak, podľa Kristovho názoru, malo čo najskôr nastať nebeské kráľovstvo zároveň s koncom sveta. 

53. Usporiadanie orgánov Cirkvi nie je nemenné. Rovnako ako ľudská spoločnosť je aj kresťanské 

spoločenstvo vystavené neustálemu vývoju.  

54. Články viery, sviatosti a hierarchia, nielen v ponímaní, ale aj vo svojej podstate, sú iba výkladom a 

vývojom kresťanských myšlienok, ktorých vývoj narastal a zdokonaľovali sa pomocou mnohých vonkajších 

dodatkov k malému semienku nejasne obsiahnutom v evanjeliách.  

55. Šimon Peter nikdy ani netušil, že mu Kristus zveril primát v Cirkvi. 

56. Rímska Cirkev sa stala hlavou všetkých cirkví nie riadením Božej prozreteľnosti, ale jednoducho 

pôsobením politických podmienok.  

 57. Cirkev ukázala, že je nepriateľská voči pokroku prírodných aj teologických vied.  

 58. Pravda nie je o nič nemeniteľnejšia než sám človek, lebo sa rozvíjala s ním, v ňom a skrze neho.  

 59. Kristus neučil pevne stanovené vieroučné myšlienky, uplatniteľné po všetky časy a pre všetkých ľudí, 

ale skôr začal náboženské hnutie, ktoré je alebo má byť prispôsobované rôznym dobám aj miestam.  

 60. Kresťanská vierouka bola pôvodne judaistická. Postupným vývojom sa stala najprv paulínskou, potom 

joaninskou, nakoniec helénskou a univerzálnou.  

 61. Bez rozporu by sa dalo povedať, že v Písme sv. niet kapitoly, počnúc prvou v knihe Genesis a končiac 

poslednou v Apokalypse, ktorá by obsahovala vieroučnú poučku úplne totožnú s tým, čo o rovnakej 

záležitosti učí Cirkev. Z rovnakého dôvodu preto nemá žiadna kapitola Písma sv. totožný zmysel pre kritika 

a teológa.  

62. Rozhodujúce články apoštolského vyznania viery nemali pre kresťanov prvých dôb rovnaký zmysel ako 

pre kresťanov v našich časoch. 

63. Cirkev dokazuje, že je neschopná efektívne udržiavať evanjeliovú etiku, lebo tvrdohlavo lipne na 

nemenných doktrínach, ktoré nemožno uviesť do súladu s moderným pokrokom.  

 64. Vedecký pokrok si vyžaduje, aby sa nanovo prispôsobilo poňatie kresťanskej vierouky týkajúce sa Boha, 

stvorenia, zjavenia, osoby Slova, ktoré sa Telom stalo a vykúpenia. 

65. Súčasný katolicizmus možno uviesť do súladu so skutočnou vedou len vtedy, ak bude pretvorený do 
nedogmatického kresťanstva, t.j. do akéhosi širokého a liberálneho protestantstva. 

 

Zdroj: http://rexcz.blogspot.com/2011/11/lamentabili.html 
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