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1. článok
VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO,
STVORITEĽA NEBA I ZEME
Symboly viery ***33

Už od prvopočiatkov sa Cirkev usilovala sústrediť to, čo bolo pre jej vieru podstatné. Zo všetkých
Písem vybrala tie najhlavnejšie časti, ktoré tvoria a dopĺňajú jednotné učenie viery.
Takéto súhrny sa nazývajú „vyznania viery“, lebo predstavujú súhrn viery, ktorú vyznávajú
kresťania. Nazývajú sa tiež „Krédo“ podľa slova „verím“, ktoré býva umiestené na ich začiatku. Tiež sa
zvyknú označovať ako „symboly viery“.
Grécke slovo „symbolon“ znamenalo polovicu zlomeného predmetu, ktorý sa používal ako
potvrdenka. Zlomené časti sa prikladali k sebe, aby sa overila totožnosť nositeľa. Symbolon označuje
tiež zbierku, súhrn alebo stručný prehľad. Symbol viery je teda zbierka hlavných právd viery.
Vyznanie viery sa člení na 12 článkov, ktoré sú v súlade s počtom apoštolov a symbolizujú aj súhrn
apoštolskej viery.
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Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme
Verím v Ježiša Krista, jeho jednorodeného Syna, nášho Pána,
Ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny
Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal zmŕtvych
Vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych
Verím v Ducha Svätého
Verím v svätú Cirkev všeobecnú
Verím v spoločenstvo svätých
Verím v odpustenie hriechov
Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

Najdôležitejšie (symboly) vyznania viery ***35

Apoštolské vyznanie viery

- ktoré sa nazýva tak preto, lebo sa právom považuje za verné
zhrnutie viery apoštolov. Jeho veľká vážnosť vplýva z toho, že je
je to symbol, ktorý ochraňuje Rímska Cirkev.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery - vzniklo na prvých ekumenických konciloch (325 v Nicei
a 381 v Carihrade). Dnes je spoločné pre všetky veľké
Cirkvi.

VERÍM V BOHA
Prečo vyznávame „jedného“ Boha? ***37

Jedného Boha vyznávame preto, lebo Izraelskému, ľudu, sa Boh zjavil ako jediný: „Počuj, Izrael,
Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, Boha svojho, celým srdcom svojím, celou dušou
svojou a celou silou svojou“ (Dt 6,4-5).
Akým menom sa predstavuje Boh? ***38,40

Svojmu izraelskému ľudu sa Boh zjavil, keď mu dal spoznať svoje meno. Prezradiť svoje meno
znamená dať sa spoznať iným, to znamená do istej miery vydať samého seba, aby sme sa sprístupnili,
aby sme boli schopní dať sa dôvernejšie spoznávať a osobne nazývať.
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Boh sa svojmu ľudu zjavoval postupne pod rozličnými menami, ale až zjavenie Božieho mena
YHWH (Ja som, ktorý som), ktorého sa dostalo Mojžišovi v horiacom kríku sa ukázalo ako podstatné
pre Starú i Novú zmluvu.
Boh sa predstavuje ako „živý a verný Boh“ = „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh
Jakuba“ (Ex 3,6).
Izraelský ľud nevyslovuje Božie meno JAHWE z úcty k jeho svätosti.
Rôzne pomenovania Boha

JAHWE
EL
ELOHIM
ADONAI
ŠADDAI
KADOŠ

- Ja som, ktorý som. ( Ja som ten, ktorý som tu pre vás)
- Silný, Mocný
- ten, ktorý má plnú moc
- Pán, Veliteľ, Sudca
- Mocný
- Svätý

Ktoré je ústredné tajomstvo kresťanskej viery? ***44

Ústredným tajomstvom kresťanskej viery je tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Kresťania sú pokrstení
„v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
Cirkev vyznáva svoju vieru tak, že vyznáva jedného Boha v troch osobách: Otca i Syna i Ducha
Svätého.

VERÍM V OTCA
Čo nám Ježiš Kristus zjavuje o Otcovi? ***46

K plnej predstave Boha nás priviedol až Ježiš Kristus. Nezrušil rysy Boha známe v Starom zákone,
ale doplnil ich novými. Zjavil nám Boha ako Otca, ktorý je milosrdný, je Láskou.
Starý Zákon =
Boh policajt
Nový Zákon =
Boh Otec

VERÍM V STVORITEĽA NEBA A ZEME
Stvorenie – kto, koho, prečo? ***52-54,59-60,66

Svet stvoril Boh svojim slobodným rozhodnutím. Svet nie je výtvorom slepého osudu, ani náhody.
Aj keď je Boh v troch osobách, predsa stvorenie sveta prisudzujeme Otcovi.
Dôvod prečo ho stvoril, je veľmi jednoduchý – chcel sa s tou krásou, ktorú stvoril podeliť s niekým,
kto to bude vnímať. Preto stvoril:
Anjelov - sú to čisto duchovné, netelesné neviditeľné a nesmrteľné stvorenia obdarené rozumom
a slobodnou vôľou
Človeka - ktorého stvoril „na svoj obraz“.
Stvorenie – ako to bolo?

Písmo Sväté nás učí, že Boh stvoril svet za 6 dní. Je to samozrejme obrazné vyjadrenie svätopisca,
nejednalo sa o konkrétnych 6 dní, ale o 6 časovo neohraničených období. (cirkev a evolučná teória).
Nemôžme to teda chápať chronologicky, ale obrazne.
Dôležité sú práve 6 etapy stvorenia a 7 deň odpočinku.
1. deň
- Nebo a zem + svetlo (buď svetlo)
2.deň
- Obloha, ktorá oddeľovala vody nad oblohou od vôd pod oblohou.
3.deň
- Oddelenie vody od zeme. Na zemi tráva rastliny a stromy.
4.deň
- svetlá na nebeskej oblohe (hviezdy mesiac)
5.deň
- živočíchy vo vodách + vtáky vo vzduchu
6.deň
- živočíchy na zemi + človek
7.deň
- odpočíval + požehnal a zasvätil tento deň
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ANTROPOLÓGIA
náuka o človeku (antropos = človek)
Stvorenie človeka =>

2 obrazy

Gn 1,26n = „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na obraz Boží stvoril ho, muža a ženu stvoril
ich. (Dnes sa hovorí, že človek mu to perfektne vrátil - stvoril si Boha na svoj obraz)
Gn 2,7 = „Potom Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života.
Prečo z hliny?

Lebo pre vtedajších ľudí (keď vznikala kniha Genezis) to bol vrchol kultúry. Dnes by sme možná
povedali: Boh vzal mikroprocesor a oživil ho...
V minulosti hovorili = človek je náhoda evolúcie (materialistická teória) + vyvinul sa zo zvieracej ríše
( z opice – tou sme, ak nekonáme podľa Boha).
Z Božieho zjavenia vieme, že človek je stvorenie, ktoré vyšlo z rúk Boha.
Boh teda prvému človeku utvoril telo z hliny zeme a vdýchnutím duchovnej duše ho oživil.
Podstatné zložky ľudskej prirodzenosti ***69

„Človek pozostáva z 2 podstatných zložiek a to z hmotného tela a duchovnej duše.”
Ľudská osoba je bytosť zároveň telesná i duchovná. Duch a hmota tvoria jednu prirodzenosť. Vďaka
duchovnému princípu, ktorým je duša, hmotné telo sa stáva živým telom.
Duchovná duša je princípom duchovného + telesného života.
Vzťah medzi prirodzeným a nadprirodzeným
1. Nadprirodzené predpokladá prirodzené
(Milosť neničí prirodzenosť)
2. Nadprirodzené zdokonaľuje prirodzené
Nadprirodzené nie je len príveskom ku prirodzenému, ale vytvára s ňou vnútorné spojenie
a zdokonaľuje prirodzenosť. (ako soľ do vody – voda sa neskazí)
Pôvod ľudskej duše ***70

Ľudská duchovná duša nepochádza od rodičov, ale je bezprostredne stvorená Bohom a je
nesmrteľná. Keď sa pri smrti odlúči od tela nezaniká. Znova sa spojí s telom pri vzkriesení na konci
sveta. Podľa PS človek je z 2 podstatných zložiek a bude znova rozložený na 2 časti.
„A navráti sa prach do zeme a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.” (Kaz 12,7)
Pôvod ľudstva

„Celé ľudské pokolenie pochádza z jedného jediného ľudského páru.”
Cirkev učí, že Adam a Eva sú prvými rodičmi celého ľudského pokolenia.
Biblický dôkaz: „A nazval Adam svoju ženu menom Eva (život), lebo sa stala matkou všetkých
žijúcich.” (Gn 3,20)
Nadprirodzené vybavenie prvých ľudí pred hriechom ***72

a) Posväcujúca milosť
Prví rodičia pred upadnutím do hriechu boli obdarení posväcujúcou milosťou.
b) Dary - nadprirodzené
1. Dar neporušenosti t.j. sloboda od žiadostivosti
Dar neporušenosti spočíva v dokonalej vláde slobodnej vôle nad
zmyslovými a duchovnými túžbami: „a obaja... boli nahí
a neostýchali sa navzájom.”
2. Dar nesmrteľnosti t.j. telesnej nesmrteľnosti
3. Sloboda od utrpenia
PS vidí utrpenie a bolesť ako následky za hriech.
4. Vliate vedomosti Bohom prirodzených a nadprirodzených právd
Pretože prví rodičia podľa PS vstúpili do existencie v stave dospelosti, bolo nutné, aby od
Boha dostali aj prirodzené vedomosti, zodpovedajúce veku a úlohe.
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Zlo vo svete – prečo jestvuje a ako vzniklo? ***57,74,75

Boh nie je nijako príčinou zla vo svete. Sami slobodné stvorenia sa rozhodli ísť proti Stvoriteľovi.
a) Anjeli svojím rozhodnutím ísť proti Bohu
Títo anjeli sa menujú diabli, alebo zlí duchovia. Oni slobodnou a neodvolateľnou voľbou odmietli
Boha a jeho kráľovstvo a tak zapríčinili vznik pekla. Oni už nikdy nemôžu zmeniť svoje
rozhodnutie a to je pre nich peklom. Títo zlí duchovia preto závidia človeku, že on sa ešte stále
môže (pokiaľ žije na svete), rozhodnúť pre Boha – že môže byť spasený. Preto nás nenávidia
a pokúšajú nás, aby sme sa pridružili k ich vzbure proti Bohu.
(lucifer – non serviam /nebudem ti slúžiť/).
b) Prví ľudia
Tiež sa sami slobodne – pokúšaní diablom – rozhodli neuposlúchnuť Boží príkaz (nebojte sa,
budete ako Boh...). Takto prví ľudia okamžite stratili pre seba i svojich potomkov stav prvotnej
svätosti – dedičný hriech.
Existencia dedičného hriechu ***76,77

„Adam prijal posväcujúcu milosť nielen pre seba, ale aj pre potomstvo.”
Preto hriechom stratil posväcujúcu milosť a mimoprirodzené dary nielen pre seba, ale aj pre nás.
Dedičný hriech spočíva v neprítomnosti posväcujúcej milosti. Dedičný hriech je stav obratý o milosť.
Je to hriech, ktorý sme „zdedili“, nie „spáchali“.
Prečo Boh dopúšťa zlo? ***58

Boh pri stvorení dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu ako 2 veľké dary. Preto teraz nechce zasahovať
do našich slobodných rozhodnutí, aj keď to znamená, že my ľudia sa rozhodneme konať zlo.
Upozorňuje nás ale na dôsledky nášho konania – cez svojich poslov prorokov v Starom Zákone, a cez
Ježiša Krista, ktorý nám prišiel ukázať ako správne žiť.
Viera nám však dáva istotu, že Boh aj zo zla môže uskutočniť dobro. Dokázal to pri samotnej
Kristovej smrti, keď zo zabitia svojho Syna vyvodil najväčšie dobro – Kristovo oslávenie a naše
vykúpenie.

??? OTÁZKY ???
2.

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Symboly viery.
Verím v Boha –
(Ako sa predstavuje Boh? Ako ho voláme my?)
Verím v Otca –
(Čo zjavuje JK o Otcovi?)
Verím v Stvoriteľa neba i zeme – (Stvorenie kto, koho, prečo? Ako to bolo?)
Antropológia –
(Stvorenie človeka – hlina? 2 zložky? Pôvod zložiek?
Nadprirodzené vybavenie prvých ľudí.
Zlo vo svete – prečo, ako vzniklo? Dedičný hriech? Prečo Boh dopúšťa zlo?

