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10. článok
VERÍM V SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH
Čo označuje výraz „spoločenstvo svätých“? ***194-195

Slová „spoločenstvo svätých" znamenajú, že všetci členovia Cirkvi, či sa nachádzajú na tomto, či na
druhom svete, sú duchovne spojení a preto jeden druhému môžu duchovne pomáhať. Podľa toho
spoločenstvo svätých delíme na:
1.
Cirkev oslávená
(svätí v nebi)
2.
Cirkev trpiaca
(duše v očistci)
3.
Cirkev putujúca
(ľudia na zemi)
Ad 1)

Cirkev oslávená

Oroduje za nás u Boha a my v nich máme žiarivé vzory svätosti.
Ad 2) Cirkev trpiaca
Je v stave očisťovania od hriechov a trestov. S oslávenou Cirkvou majú spoločnú milosť
posväcujúcu – nemôžu už páchať hriechy. Vzťah k nim chápeme ako spoločenstvo so zosnulými.
Môžeme a máme im pomáhať modlitbou, odpustkami a hlavne obetou sv. omše. Táto trpiaca Cirkev je
odkázaná na nás a na orodovanie svätých v nebi.
Zosnulí trpiaci v zatratení (pekle) nepatria do Cirkvi trpiacej, lebo sami sa rozhodli proti Bohu. Preto
im nemôžeme nijako pomôcť, ani keby sme chceli.
Ad 3) Cirkev putujúca
Pomáha Cirkvi trpiacej modlitbami a obetami.
Členovia Cirkvi putujúcej si môžu pomáhať aj navzájom na ceste spásy (modlitby, obety, sv. omše,
dobré skutky...)

O všetkých členoch celej Cirkvi možno povedať, že sú „svätí“, možno ich nazývať „svätými“.
•
•
•

O členoch Cirkvi oslávenej to platí v plnej miere.
O členoch Cirkvi trpiacej to platí v tom zmysle, že majú posväcujúcu milosť a že sa už nemôžu
dopustiť hriechu.
Členovia Cirkvi putujúcej sú „svätí“ v tom zmysle, že pri krste dostali posväcujúcu milosť
a povolanie k svätosti.
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11. článok
VERÍM V ODPUSTENIE HRIECHOV
Odpustenie hriechov ***200

Táto pravda viery nás učí, že v Cirkvi nám môžu byť odpustené všetky hriechy.
Dedičný hriech a hriechy spáchané pred krstom sa nám odpustia pri krste. Hriechy spáchané po krste
sa nám odpúšťajú vo sviatosti zmierenia.
Odkiaľ má Cirkev moc odpúšťať hriechy? ***201

Je to poslanie a moc, ktorú jej udelil JK: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú
mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20,22-23)
Náuka o odpustení hriechov

Ø Existuje hriech ťažký a ľahký. JK dal Cirkvi moc odpúšťať všetky hriechy.
Ø Neexistuje hriech, ktorý by Boh nedokázal odpustiť
(toto mi Boh neodpustí...) + (otázka
hriechu proti DS – nie preto, žeby Boh nemohol, ale človek nechcel – tvrdohlavo ostával v hriechu)
Ø Pozor na požiadavku v modlitbe Otčenáš
(odpusť nám, ako i my odpúšťame)
Ø Odpustenie nie je možné bez prejavu ľútosti človeka
(ľútosť dokonalá a nedokonalá)

12. článok
VERÍM VO VZKRIESENIE TELA A V ŽIVOT VEČNÝ
Čo znamená „vzkriesenie tela“? ***202-203

Výrazom telo sa označuje človek v stave jeho slabosti a smrteľnosti.
Vzkriesenie tela znamená, že po smrti nebude žiť len nesmrteľná duša, ale znova ožijú aj naše
smrteľné telá.
Náuka o vzkriesení

• Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo podstatným prvkom kresťanskej viery už od jej začiatkov: „Akože
niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus
vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša
viera... Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých" (1 Kor 15, 12-14. 20).
• Viera vo vzkriesenie sa zakladá na viere v Boha, ktorý „nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Mk 12,27).
• Ba viac, Ježiš spája vieru vo vzkriesenie so svojou osobou: „Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 11, 25).

Čo znamená „vstať z mŕtvych“?

Duša sa opäť spojí so svojím osláveným telom.
Toto „ako" (spôsob, akým sa odohrá vzkriesenie) prevyšuje našu predstavu a naše chápanie.
(T. Akvinský – vzkriesení vstaneme ako mladí v najlepšom veku)
Tieto telá potom už budú nesmrteľné a oslávené. Už u nich nikdy nenastane odlúčenie duše od tela.
Aj u zatratených budú telá nesmrteľné (ale nie oslávené), a budú v stave večného utrpenia.
Kto vstane z mŕtvych?

Všetci ľudia, ktorí zomreli: „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, Čo páchali zlo, budú
vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5, 29).
Kedy?

Definitívne „v posledný deň“, „na konci sveta“. (Jn 6, 39.44.54)
A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil
v posledný deň.
Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný
deň.
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Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Vzkriesenie mŕtvych je úzko spojené s Kristovým druhým príchodom (parúziou).

ŽIVOT VEČNÝ
Čo je večný život? ***207

Je to život, ktorý má začiatok, ale nemá koniec. Začne hneď po smrti, a po osobitnom súde človeka.
NEBO ***209
Je stav vrcholnej a konečnej blaženosti,
kde duše vidia Boha z tváre do tváre.
OSOBITNÝ SÚD ***208
Je súd bezprostrednej odplaty, ktorú
dostáva duša hneď po smrti podľa
toho, ako človek žil. Táto odplata
bude:
1. nebeská blaženosť, alebo
2. primerané očisťovanie, alebo
3. večné zatratenie

OČISTEC ***210
Je stav tých, ktorí zomierajú v priateľstve
s Bohom, sú si istí večnou spásou,
ale potrebujú ešte očistenie,
aby mohli vojsť do neba.
PEKLO ***212
Spočíva vo večnom zatratení tých,
ktorí slobodnou voľbou zomierajú v stave
smrteľného hriechu.
Je to trest večnej odlúčenosti od Boha.

Posledný súd ***214-215

Posledný súd bude spočívať v konečnom rozsudku a určení pre blažený život, alebo večné zatratenie.
Hneď po poslednom súde aj vzkriesené telo bude mať účasť na odplate, ktorú dostala duša na
osobitnom súde.
Posledný súd nastane na konci sveta, ktorého čas pozná iba Otec.
Čo znamená slovo „Amen"? ***217

Slovo „Amen" znamená „tak je" alebo „tak nech sa stane".
Slovo „Amen" má význam prisvedčenia alebo súhlasu.

??? OTÁZKY ???
1.

a) Spoločenstvo svätých
Definícia, skupiny, vzájomné vzťahy
b) Odpustenie hriechov
Ako, odkiaľ má moc
c) Vzkriesenie tela a život večný
Vzkriesenie – ako, kedy, náuka o vzkriesení
Život večný – čo je, osobitný súd – nebo, očistec, peklo, posledný súd

