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1. 

Objektívny 
základ 



Jedinečné kresťanstvo… 
Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, 
nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá 
myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, 
s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový 
horizont a tým aj zásadné smerovanie. 
(pápež Benedikt XVI.).  

NAJPRV SKÚSENOSŤ KRISTA, objektívna, 
šokujúca, prevratná a takmer nestráviteľná 
– ale stále reálna! – … 

•  … a NÁSLEDNE úsilie túto skúsenosť čo 
najlepšie uchopiť a vysvetliť pomocou 
nástrojov filozofie a teológie… 



Obrátenie Šavla (Sk 9) - 1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a 
zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si 
od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto 
Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do 
Jeruzalema. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo 
svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: 
"Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si, 
Pane?" A ten: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale 
vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť." 7 Muži, čo ho 
sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho 
nevideli. 8 Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali 
ho teda za ruku (χειραγωγοῦντες αὐτόν) a zaviedli do 
Damasku. 9 Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil. 10 V Damasku bol 
istý učeník menom Ananiáš, a Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" 
On povedal: "Tu som, Pane." 11 A Pán jemu: "Vstaň a chod' do 
ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla 
prímením Tarzského; práve sa modlí 12 a vidí muža menom 
Ananiáša, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu vrátil zrak." 
13 No Ananiáš odpovedal: "Pane, od mnohých som počul o tomto 
mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má 
moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno." 15 
Ale Pán mu povedal: "Len choď, lebo jeho som si vyvolil za 
nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom 
Izraela; 16 a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“.  

Cheiragogia – vedenie za ruku 

•  17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil 
naň ruky a povedal: "Brat Šavol, poslal ma 
Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si 
šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil 
Duch Svätý." 18 Hneď mu spadli z očí akoby 
lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa 
pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel.  



Jedinečné kresťanstvo… 
Na rozdiel od ateizmu, filozofií a 
mytológií, kresťanstvo 

STOJÍ A PADÁ 
na fakte skúsenosti Boha Ježiša Krista,  

•  ktorá neustále trvá,  

•  ktorú reflektuje 

•  a ktorú racionálne vyhodnocuje a podľa 
nej koná. 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa  
páči...! 



Dospeli ste teda k pevnému a 
jednoznačnému záveru, založenému na 
jasných faktoch, že: 

BOH 
Kresťanov 
JESTVUJE? 



Máte k otázke  
•  existencie Ježiša Krista  
•  a Jeho božstva  

ešte nejaké poznámky, otázky, alebo 
chcete niečo prediskutovať? 
 
Nech sa páči! 

•  Využili ste pri uvažovaní nad touto otázkou odporúčanú 
literatúru? 

•  Využili ste dokonca aj nejakú inú literatúru, neuvedenú v 
našom zozname? 



Ste teda pevne rozhodnutí 

PREBUDOVAŤ 
… od základu celý Váš spôsob myslenia, 
života, hodnôt, cieľov, priorít, názorov, 
postojov, skutkov a vzťahov tak, aby 

BOL BOH V CENTRE 
VŠETKÉHO A VŠETKO SA 
TOMU VO VAŠOM ŽIVOTE 
PODRIAĎOVALO? 



Ste teda pevne rozhodnutí 

PREBUDOVAŤ 
… od základu celý Váš spôsob myslenia, 
života, hodnôt, cieľov, priorít, názorov, 
postojov, skutkov a vzťahov tak, aby 

BOL BOH V CENTRE 
VŠETKÉHO A VŠETKO SA 
TOMU VO VAŠOM ŽIVOTE 
PODRIAĎOVALO? 

Ak ÁNO, budeme spoločne 
pokračovať. 

Ak NIE, máte teraz možnosť vstať 
a opustiť tento kurz – a počkať, 
kým budete (ak niekedy) 
podobného rozhodnutia 
schopní…! 



Vy, ktorí ste tu zostali: 

IDETE 
JASNE DO 
TOHO? 



Čo to pre nás v 
praxi 
ZNAMENÁ ? 



Vyberme sa teraz na cestu 
OPAČNÝM smerom, než 
sme po nej išli na prvom 
stretnutí: 

•  od SEBA samých… 

•  …až k osobe BOHA 
samotného! 



BOH 



BOH 

Obrovitý, 
Nekonečný 
BOH... 
Celý VESMÍR, ten 
strašne desne 
nekonečne 
nepredstaviteľne 
obrovitý VESMÍR… 

… je v porovnaní s 
Ním len  

malé, bezvýznamné, 
smiešne zrniečko 
prachu, smietka, 
ktorú si vari z dlhej 
chvíle len tak 
uhnietol a akých si 
môže, ak sa mu 
zachce, urobiť 
milióny… 



BOH 

Obrovitý, 
Nekonečný 
BOH... 
Celý VESMÍR, ten 
strašne desne 
nekonečne 
nepredstaviteľne 
obrovitý VESMÍR… 

… je v porovnaní s 
Ním len  

malé, bezvýznamné, 
smiešne zrniečko 
prachu, smietka, 
ktorú si vari z dlhej 
chvíle len tak 
uhnietol a akých si 
môže, ak sa mu 
zachce, urobiť 
milióny… 

V PRAXI to 
znamená, že: 

Celý Vesmír – a 
teda aj celé ľudstvo 

a každý z nás 
osobne – je plne a 

bezpodmienečne 
závislý na ŇOM. 

Ak sa Mu zachce, 
tak nás rozmrví 
medzi prstami a 

zahodí… 

JEHO názor je 
jediný, ktorý niečo 

zaváži… 

a JEHO 
rozhodnutie je 

jediné, na ktorom 
naozaj záleží… 



BOH  
SÁM 
OSOBNE? 

Povedzte teda: 

Jestvuje vo svete, v ktorom žijeme, 
niečo dôležitejšie a významnejšie, než je 



samotný fakt 

EXISTENCIE BOHA 

úplne a zásadne mení 
celú našu existenciu a 

celý náš pohľad na 
svet! 



Bez ohľadu na to 

AKÝ JE: 
dobrý, zlý, láskavý, krutý, seriózny, neseriózny, má s 
nami nejaký zámer, alebo sa s nami len hrá, prajný, 

alebo sadistický, súcitný, alebo bezcitný,… 

má v rukách celý náš 
osud a len na Ňom 

jedinom záleží! 



DRUHÁ NAJDÔLEŽITEJŠIA 
OTÁZKA: 

Môžeme sa o Ňom a Jeho 
zámeroch niečo 

dozvedieť? 
Jestvujú nejaké 
pramene, cez ktoré 
k nám Boh hovorí? 



2. 

Východiskovým 
bodom  
je… 



... JEŽIŠ KRISTUS 
Fakty, ktoré sme uvážili na minulom stretnutí, 
nám jasne potvrdili: 

•  že je BOHOM 

•  a že historicky spoľahlivo o ňom 
referujú súdobé texty, biblické, ale 
aj mimobiblické. 

 

Ježiš Kristus je tak našim 
východiskovým bodom v pátraní 
po Božích úmysloch s nami. 



Čo vieme o Ježišovi: 
Prišiel, aby nám priniesol posolstvo 
od Boha, ktorého nazýval svojim 
Otcom. 

18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je 
v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.  

(Jn 1,18) 



Čo vieme o Ježišovi: 
Zhromaždil okolo seba učeníkov, 
spomedzi ktorých si zvlášť vyvolil 
Dvanástich, ktorých nazval 
apoštolmi*. 

Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých 
sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 
Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať  s 
mocou vyháňať zlých duchov:  Šimona, ktorému dal 
meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata 
Jána, im dal meno Boanerges, čo značí Synovia hromu, 
ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, 
Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského  a 
Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. 

(Mk 3,13–19) 

 

* apostolos = „poslaný“, vyslanec, posol 



Čo vieme o Ježišovi: 
Svoje posolstvo o Bohu odovzdal v 
prvom rade tomuto  úzkemu kruhu 
Dvanástich učeníkov – apoštolov. 

Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom 
niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov 

(Mk 9,30n) 

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa 
toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani 
nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. 

(Mk 4,33n) 

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho 
pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil 
všetko, čo som počul od svojho Otca.  

(Jn 15,15) 



Čo vieme o Ježišovi: 
Ich si vyvolil, aby pokračovali v Jeho 
úrade ohlasovateľa Božích zámerov.  

„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju 
Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od 
nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v 
nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."  

(Mt 16,18n) 

„Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn 
Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, 
Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje 
baránky."  Opýtal sa ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, 
miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa 
mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"  Pýtal sa ho 
tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád?" Petra zarmútilo, že 
sa ho tretí raz spýtal: "Máš ma rád?", a povedal mu: "Pane, ty 
vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: 
"Pas moje ovce!"  

(Jn 21,15-17) 



Čo vieme o Ježišovi: 
Ich si vyvolil, aby pokračovali v Jeho 
úrade ohlasovateľa Božích zámerov.  

A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja 
posielam vás."  Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: 
"Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu 
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."  

(Jn 20,21n) 

„Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, 
mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal." 

(Jn 13,20) 



Čo vieme o Ježišovi: 
Nakoniec ich výslovne poveril 
pokračovať v tomto odovzdávaní 
informácie o Bohu (= Evanjelia) ďalej, 
všetkým ľuďom.  

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš 
rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí 
pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi. 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. A hľa, ja 
som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. 

(Mt 28,16–20) 

Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal. 

(Luk 10,16) 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa  
páči...! 



3. 

Jedenásti 
pokračovatelia 



Čo vieme o apoštoloch: 
Apoštoli, verní povereniu od Ježiša 
Krista, pokračovali v Jeho diele a 
ohlasovali Evanjelium – informáciu a 
zvesť o Bohu a Jeho úmysloch s 
nami. 

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po 
pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a 
ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. 

(Mk 16,19n) 



Čo vieme o apoštoloch: 
Ježiš potvrdzoval ich slová 
znameniami a zázrakmi, ktoré ich 
sprevádzali. 

Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi 
ľudom. 

(Sk 5,12) 

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po 
pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a 
ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. 

(Mk 16,19n) 



Čo vieme o apoštoloch: 
V súlade s Ježišovými slovami chápali 
svoje poslanie ako trvajúci úrad a 
ustanovovali svojich nástupcov v 
tomto úrade. 

V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov - bolo tam 
zhromaždených asi stodvadsať ľudí - a povedal:  "Bratia, 
muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami 
Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; 
patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. … v 
knihe Žalmov je napísané: "Jeho príbytok nech spustne a 
nech niet nikoho, kto by v ňom býval," a: "Jeho úrad nech 
prevezme iný."  Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s 
nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým 
krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich 
stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.„ 

(Sk 1,15–22) 



Čo vieme o apoštoloch: 
V súlade s Ježišovými slovami chápali 
svoje poslanie ako trvajúci úrad a 
ustanovovali svojich nástupcov v 
tomto úrade. 

A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili 
sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. 

(Sk 14,23) 

A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj 
spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. 

(2 Tim 2,2) 

Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte 
treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal 

(Tit 1,5) 



Čo vieme o apoštoloch: 
Títo potom pokračovali v 
Apoštolskom úrade aj po tom, čo 
apoštoli zomreli. 

Za hlasatele evangelia nám ustanovil Pán Ježíš Kristus 
apoštoly. Ježíš Kristus zase byl poslán od Boha. Tedy Kristus 
od Boha, apoštolové od Krista. Obojí v krásném řádu podle 
Boží vůle. Apoštolové když tedy přijali příkaz učit a když 
zmrtvýchvstáním Pána Ježíše Krista nabyli jistoty a po 
seslání Ducha Svatého byli v Božím slově utvrzeni, vyšli 
hlásat příchod Božího království. Kázali po vesnicích i 
městech. Tam věřícím ustanovili za biskupy a jáhny své první 
žáky. Co na tom divného, že ti, které Kristus pověřil tímto 
úkolem, ustanovovali k takovému dílu shora uvedené? I naši 
apoštolové věděli skrze našeho Pána Ježíše Krista, že kvůli 
biskupskému úřadu vzniknou spory. Proto obdařeni darem 
dokonalé předvídavosti ustanovili shora jmenované a pak 
také ustanovili, aby po jejich smrti převzali jejich službu další 
osvědčení muži. 

(Klement Rímsky, 1. storočie, 1. list Korinťanom, 42,1 – 44,2) 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa  
páči...! 



4. 

Apoštolský 
úrad 



Apoštolský úrad 
Na tento úrad nástupcov apoštolov 
hľadeli prví kresťania ako na zdroj a 
súčasne garanciu pravdivej zvesti o 
Bohu 
Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa 
omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, 
ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.  

(1 Tim 3,14n) 

„Pripomenieme tradíciu (podanie), získanú od apoštolov 
v cirkvi najväčšej, najstaršej a všeobecne známej, založenej 
a sformovanej v Ríme dvomi najslávnejšími apoštolmi Petrom 
a Pavlom, ktorá od apoštolov prijala a ľuďom ďalej zvestovala 
vieru až do našich čias prostredníctvom postupnosti 
biskupov. Z tohto nevyhnutného dôvodu každá cirkev musí 
súhlasiť s touto cirkvou pre jej prednostnú autoritu – čiže 
veriaci zovšadiaľ – pretože v nej bola apoštolská tradícia 
zachovaná súvisle od tých, ktorí sú zovšadiaľ“  

(Ireneus z Lyonu, Adversus Haereses  III,3,2; 180 po Kr.) 



Apoštolský úrad 
Na tento úrad nástupcov apoštolov 
hľadeli prví kresťania ako na zdroj a 
súčasne garanciu pravdivej zvesti o 
Bohu 
„Všetci nech majú v úcte diakonov ako samého Ježiša Krista, 
biskupov ako Otcov príklad a kňazov ako Boží senát a poradný 
zbor apoštolov. Bez nich sa cirkev nemôže nazývať cirkvou!“ 

„Takýchto ľudí sa chráňte (bludárov)! A bude to vtedy, ak 
nespyšniete a neodlúčite sa od Boha Ježiša Krista, od biskupa a 
od apoštolského zriadenia. Kto je vo vnútri cirkvi, je čistý. To 
znamená: kto niečo koná bez biskupa, kňazov a diakonov, ten 
nemá čisté svedomie!“"  

(Ignác Antiochijský Trallančanom; 107 po Kr.) 

„Pravdivé poznanie, to je učenie apoštolov, starobylé 
usporiadanie Cirkvi po celom svete a jedinečná manifestácia 
Kristovho tela v postupnosti biskupov, ako nasledovali po sebe 
na každom mieste, kde Cirkev jestvuje, a ktorá siaha až po nás.“ 

(Ireneus z Lyonu, Adversus Haereses IV,33,8; 180 po Kr.) 



Apoštolský úrad 
Na tento úrad nástupcov apoštolov 
hľadeli prví kresťania ako na zdroj a 
súčasne garanciu pravdivej zvesti o 
Bohu 

„Nech nám ukážu počiatky svojej cirkvi! Nech ukážu zoznam 
svojich biskupov, potvrdzujúci, že cez postupnosť idúcu až k 
samým počiatkom ich prvý biskup má svoju autoritu a 
predchodcu spomedzi Apoštolov a apoštolských mužov, ba 
ešte viac, že nezblúdil od Apoštolov! Týmto spôsobom 
apoštolské cirkvi ukazujú svoje najrannejšie záznamy. Cirkev 
v Smyrne, napríklad, má zaznamenané, že Polykarp bol 
menovaný Jánom. Rimania, že Klement bol ustanovený 
Petrom. Presne týmto spôsobom aj ostatné cirkvi uvádzajú, 
kto bol ustanovený za biskupa apoštolmi a kto od nich 
prevzal a ďalej odovzdáva apoštolské semeno. Nech teda 
heretici ukážu niečo podobné tomuto! 

(Tertulián, 2. storočie) 



Apoštolský úrad 
Tomuto nepretržite trvajúcemu 
Apoštolskému úradu Ježiš prisľúbil, 
že ho bude garantovať až do 
skončenia sveta. 

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš 
rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí 
pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi. 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. A hľa, ja 
som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ 

(Mt 28,16–20) 



Apoštolský úrad 
Dokázateľne jestvuje dodnes v 
Katolíckej Cirkvi, v ktorej je 
postupnosť nástupcov apoštolov i 
reťaz odovzdávanej informácie o 
Bohu dokázateľne neprerušená. 
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Slovo "katolícky" znamená "všeobecný" v zmysle 
"celistvosti" alebo "integrity". Cirkev je katolícka …, pretože v 
nej je prítomný Kristus: "Tam, kde je Kristus, tam je aj 
katolícka Cirkev".(Sv.Ignác z Antiochije, Smyrnaeos 8, 2) V nej 
existuje plnosť Kristovho Tela, zjednoteného so svojou 
Hlavou, čo zahrňuje v sebe, že prijíma od Neho "všetky 
prostriedky spásy" ako ich požadoval: priame a úplné 
vyznanie viery, integrálny sviatostný život a ministérium, 
usporiadané v apoštolskej postupnosti. V tomto základnom 
význame bola Cirkev katolíckou už v Turíčny deň a taká bude 
vždy až do dňa Parúzie. 



Apoštolský úrad 
V nej je toto odovzdávané slovo (= 
tradované, odtiaľ tradícia) spoľahlivo 
odovzdávané od Ježiša Krista až 
podnes. 
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„Lebo hoci sú na svete rozdielne jazyky, sila Tradície je jedna 
a tá istá. Veď cirkvi založené v Germánii neveria alebo 
neodovzdávajú niečo iné, ani tie, ktoré sú v Hispánii alebo v 
krajoch Keltov, ani tie, čo sú na Východe, ani tie v Egypte, ani 
tie v Líbyi, ani tie, čo sú založené v strede sveta.“ „Posolstvo 
Cirkvi je teda pravdivé a spoľahlivé a v nej sa ukazuje jedna a 
tá istá cesta spásy na celom svete.“  

(Sv. Irenej z Lyonu, II. storočie).  



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa  
páči...! 



5. 

Pamäte 
apoštolov... 



Pamäti apoštolov... 

„V deň nazývaný dňom Slnka, všetci, či už bývajú v 
mestách, alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto a 
čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ 
čas dovolí.  
A keď lektor skončí, ujíma sa slova predstavený. 
Napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých 
vecí.“ 

(Justín, 1. apológia, II. storočie) 

Časom sa však predsa len začali objavovať 
prvé spisy: listy, príbehy o Ježišovi 
(Evanjeliá) a apoštoloch (Skutky)... 



Postupne... 
... sa objavilo rôznych spisov viac, než dosť: 

Matúšovo evanjelium, Markovo evanjelium, Lukášovo evanjelium, Jánovo 
evanjelium, Didaché, Hermasov pastier, Evanjelium o detstve Ježišovom, História 
Jozefa tesára, Život Jána Krstiteľa, evanjelium Hebrejov, Evanjelium Ebionitov, 
Tomášovo evanjelium, Judášovo evanjelium, Petrovo evanjelium, Nikodémovo 
evanjelium, Bartolomejovo evanjelium, Ježišovo vzkriesenie, Dialógy so Spasiteľom, 
Máriino evanjelium, Filipovo evanjelium, Evanjelium Egypťanov, Múdrosť Ježiša 
Krista, Evanjelium Pravdy, Petrova apokalypsa, Jánova apokalypsa, Skutky 
apoštolov, Skutky Andrejove, Skutky Barnabášove, Skutky Jánove, Akty mučeníkov, 
Skutky Pavlove, Skutky Petra a Andreja, Skutky Petra a Pavla, Skutky Filipa, Skutky 
Pilátove, Skutky Tomášove, List Barnabášov, List Klementov, List Korinťanov Pavlovi, 
Ignácové listy, List Diognétovi, List Laodicejčanom, List Filipanom, Listy Korinťanom, 
List Rimanom, Polykarpov list, List Senecovi mladšiemu, Tretí list Korinťanom, 
Apokalypsa Pavlova, Listy kráľa Agbára Ježišovi, Poklad, Kánon apoštolov, Liturgia 
sv. Jakuba, Modlitba Pavlova, 1. Jánov list, 2. Jánov list, 3. Jánov list, Jakubov list, 
List Hebrejom, Múdrosť Šalamúnova, 1. Petrov list, 2. Petrov list, Júdov 
list,... , ... , ... .. . 



Niektoré spisy... 
... sa považovali za spoľahlivé od počiatku a 
bez výhrady: 

Matúšovo evanjelium, Markovo evanjelium, Lukášovo evanjelium, Jánovo 
evanjelium, Didaché, Hermasov pastier, Evanjelium o detstve Ježišovom, História 
Jozefa tesára, Život Jána Krstiteľa, evanjelium Hebrejov, Evanjelium Ebionitov, 
Tomášovo evanjelium, Judášovo evanjelium, Petrovo evanjelium, Nikodémovo 
evanjelium, Bartolomejovo evanjelium, Ježišovo vzkriesenie, Dialógy so Spasiteľom, 
Máriino evanjelium, Filipovo evanjelium, Evanjelium Egypťanov, Múdrosť Ježiša 
Krista, Evanjelium Pravdy, Petrova apokalypsa, Jánova apokalypsa, Skutky 
apoštolov, Skutky Andrejove, Skutky Barnabášove, Skutky Jánove, Akty mučeníkov, 
Skutky Pavlove, Skutky Petra a Andreja, Skutky Petra a Pavla, Skutky Filipa, Skutky 
Pilátove, Skutky Tomášove, List Barnabášov, List Klementov, List Korinťanov Pavlovi, 
Ignácové listy, List Diognétovi, List Laodicejčanom, List Filipanom, Listy Korinťanom, 
List Rimanom, Polykarpov list, List Senecovi mladšiemu, Tretí list Korinťanom, 
Apokalypsa Pavlova, Listy kráľa Agbára Ježišovi, Poklad, Kánon apoštolov, Liturgia 
sv. Jakuba, Modlitba Pavlova, 1. Jánov list, 2. Jánov list, 3. Jánov list, Jakubov list, 
List Hebrejom, Múdrosť Šalamúnova, 1. Petrov list, 2. Petrov list, Júdov 
list,... , ... , ... .. . 



Niektoré spisy... 
... boli naopak dôvodom pochybovania a 
diskusií: 

Matúšovo evanjelium, Markovo evanjelium, Lukášovo evanjelium, Jánovo 
evanjelium, Didaché, Hermasov pastier, Evanjelium o detstve Ježišovom, História 
Jozefa tesára, Život Jána Krstiteľa, evanjelium Hebrejov, Evanjelium Ebionitov, 
Tomášovo evanjelium, Judášovo evanjelium, Petrovo evanjelium, Nikodémovo 
evanjelium, Bartolomejovo evanjelium, Ježišovo vzkriesenie, Dialógy so Spasiteľom, 
Máriino evanjelium, Filipovo evanjelium, Evanjelium Egypťanov, Múdrosť Ježiša 
Krista, Evanjelium Pravdy, Petrova apokalypsa, Jánova apokalypsa, Skutky 
apoštolov, Skutky Andrejove, Skutky Barnabášove, Skutky Jánove, Akty mučeníkov, 
Skutky Pavlove, Skutky Petra a Andreja, Skutky Petra a Pavla, Skutky Filipa, Skutky 
Pilátove, Skutky Tomášove, List Barnabášov, List Klementov, List Korinťanov Pavlovi, 
Ignácové listy, List Diognétovi, List Laodicejčanom, List Filipanom, Listy Korinťanom, 
List Rimanom, Polykarpov list, List Senecovi mladšiemu, Tretí list Korinťanom, 
Apokalypsa Pavlova, Listy kráľa Agbára Ježišovi, Poklad, Kánon apoštolov, Liturgia 
sv. Jakuba, Modlitba Pavlova, 1. Jánov list, 2. Jánov list, 3. Jánov list, Jakubov list, 
List Hebrejom, Múdrosť Šalamúnova, 1. Petrov list, 2. Petrov list, Júdov 
list,... , ... , ... .. . 



Zase ďalšie... 
... boli prijímané ako spoľahlivé, ale s akousi 
menšou autoritou...: 

Matúšovo evanjelium, Markovo evanjelium, Lukášovo evanjelium, Jánovo 
evanjelium, Didaché, Hermasov pastier, Evanjelium o detstve Ježišovom, História 
Jozefa tesára, Život Jána Krstiteľa, evanjelium Hebrejov, Evanjelium Ebionitov, 
Tomášovo evanjelium, Judášovo evanjelium, Petrovo evanjelium, Nikodémovo 
evanjelium, Bartolomejovo evanjelium, Ježišovo vzkriesenie, Dialógy so Spasiteľom, 
Máriino evanjelium, Filipovo evanjelium, Evanjelium Egypťanov, Múdrosť Ježiša 
Krista, Evanjelium Pravdy, Petrova apokalypsa, Jánova apokalypsa, Skutky 
apoštolov, Skutky Andrejove, Skutky Barnabášove, Skutky Jánove, Akty mučeníkov, 
Skutky Pavlove, Skutky Petra a Andreja, Skutky Petra a Pavla, Skutky Filipa, Skutky 
Pilátove, Skutky Tomášove, List Barnabášov, List Klementov, List Korinťanov Pavlovi, 
Ignácové listy, List Diognétovi, List Laodicejčanom, List Filipanom, Listy Korinťanom, 
List Rimanom, Polykarpov list, List Senecovi mladšiemu, Tretí list Korinťanom, 
Apokalypsa Pavlova, Listy kráľa Agbára Ježišovi, Poklad, Kánon apoštolov, Liturgia 
sv. Jakuba, Modlitba Pavlova, 1. Jánov list, 2. Jánov list, 3. Jánov list, Jakubov list, 
List Hebrejom, Múdrosť Šalamúnova, 1. Petrov list, 2. Petrov list, Júdov 
list,... , ... , ... .. . 



Časom… 
... u niektorých diskutovaných spisov 
dochádzalo k posunom: 

Matúšovo evanjelium, Markovo evanjelium, Lukášovo evanjelium, Jánovo 
evanjelium, Didaché, Hermasov pastier, Evanjelium o detstve Ježišovom, História 
Jozefa tesára, Život Jána Krstiteľa, evanjelium Hebrejov, Evanjelium Ebionitov, 
Tomášovo evanjelium, Judášovo evanjelium, Petrovo evanjelium, Nikodémovo 
evanjelium, Bartolomejovo evanjelium, Ježišovo vzkriesenie, Dialógy so Spasiteľom, 
Máriino evanjelium, Filipovo evanjelium, Evanjelium Egypťanov, Múdrosť Ježiša 
Krista, Evanjelium Pravdy, Petrova apokalypsa, Jánova apokalypsa, Skutky 
apoštolov, Skutky Andrejove, Skutky Barnabášove, Skutky Jánove, Akty mučeníkov, 
Skutky Pavlove, Skutky Petra a Andreja, Skutky Petra a Pavla, Skutky Filipa, Skutky 
Pilátove, Skutky Tomášove, List Barnabášov, List Klementov, List Korinťanov Pavlovi, 
Ignácové listy, List Diognétovi, List Laodicejčanom, List Filipanom, Listy Korinťanom, 
List Rimanom, Polykarpov list, List Senecovi mladšiemu, Tretí list Korinťanom, 
Apokalypsa Pavlova, Listy kráľa Agbára Ježišovi, Poklad, Kánon apoštolov, Liturgia 
sv. Jakuba, Modlitba Pavlova, 1. Jánov list, 2. Jánov list, 3. Jánov list, Jakubov list, 
List Hebrejom, Múdrosť Šalamúnova, 1. Petrov list, 2. Petrov list, Júdov 
list,... , ... , ... .. . 



To, čo rozhodlo... 
... o zostave nami dôverne známeho 
„Nového Zákona“, bolo: 

•  Autorstvo, ako ho dosvedčuje TRADÍCIA 

•  Súlad učenia s apoštolskou TRADÍCIOU – čiže s 
vierou Cirkvi: 
„List Laodicejčanom a Alexandrijčanom, označené Pavlovým 
menom, sú podobné Marcionovmu bludu a je aj mnoho iných, ktoré 
nemožno prijať v Katolíckej Cirkvi“ (Muratoriho fragment, II. 
storočie) 

•  Potvrdenie zo strany Katolíckej CIRKVI: 393 synoda v 
Hippo, 397 a 419 synody v Kartágu, pápež Inocent I. v roku 
405. 

Tu a vtedy sa zrodil Nový Zákon tak, ako ho 
poznáme teraz. 



DIEŤA CIRKVI 

•  Nový Zákon je dieťaťom Cirkvi 
a Apoštolskej Tradície 

•  Stojí a padá s autoritou Cirkvi 
a Tradície, pretože mimo nich 
nejestvuje žiadne iné (a už 
vôbec nie „biblické“) potvrdenie 
ich pravosti a spoľahlivosti. 



„A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či 
už slovom a či naším listom.“ 

(2 Sol 2,15) 

„Mnoho by som vám mal písať; nechcel som to urobiť na papieri a 
atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to 
ústne, aby naša radosť bola úplná.“ 

(2 Jn 1,12) 

„Opierajúc sa jedine o svedectvo Božieho Ducha, ktorý v nich 
pôsobil a o silu Kristovu, ktorá skrze nich vykonala mnoho 
zázrakov, hlásali po celom svete poznanie Nebeského Kráľovstva. 
Nerobili si veľké starosti so spisovaním kníh, pretože boli poverení 
omnoho dôležitejším, ľudské sily presahujúcim poslaním. Aspoň 
Pavol, ktorý svojou schopnosťou vyjadrovať sa plnosťou myšlienok 
všetkých prekonal, zanechal nám iba niekoľko málo listov, hoci by 
nám iste mohol odovzdať tisícoraké tajomstvá. ... Zo všetkých 
učeníkov Pána zanechali nám písomnú pamiatku jedine Matúš a 
Ján. Ale aj týchto vraj museli k písaniu donútiť.“ 

(Euzébius Pamfyli, IV. storočie) 

Iba časť Božieho slova... 



Napísaná tradícia 

Samozrejme, aj obsah Tradície je 
podchytený písomne, neodovzdáva sa iba 
ústne, ako by jej názov naznačoval. 

Je obsiahnutá v rôznych spisoch, v aktách 
synod a koncilov, v textoch liturgie,... 

TRADÍCIOU sa nazýva len preto, 
aby sa odlíšila od PÍSMA – čiže od 
Biblie. Dohromady tvoria úplné 
Božie slovo, živé, žité a 
odovzdávané v Cirkvi. 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa  
páči...! 



6. 

Učenie Ježiša 
Krista dnes... 



1) PÍSMO (Biblia) 

Cirkev preto vždy uctievala Božie písma, ako si uctieva  aj 
Pánovo Telo. Neprestajne predstavuje veriacim Chlieb  
života, ktorý pochádza zo stola Božieho slova a Kristovho  
Tela. 

Vo Svätom písme Cirkev neprestajne nachádza svoju  
potravu a silu, pretože z neho neprijíma iba ľudské slová,  
ale to, čím skutočne je: Božie slovo. "Veď v posvätných  
knihách ide s veľkou láskavosťou v ústrety svojim dietkam  
Otec, ktorý je na nebesiach a prihovára sa im". 
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Je jadrom a základom Božieho 
Zjavenia sa človekovi. 



"Sú vo vzájomnom úzkom súvise a spojení. Veď obe  
vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým 
spôsobom  splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu". 
Obidve  sprítomňujú a zúrodňujú v Cirkvi tajomstvo Krista, 
ktorý  sľúbil, že zostane so svojimi "po všetky dni až do 
skončenia  sveta" (Mt 28,20). 
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•  Je „otcom“ Nového Zákona, ktorý sa zrodil 
v jej lone 

•  Uchováva aj to, čo sa z učenia Apoštolov 
nezaznamenalo v Biblii 

•  Vysvetľuje, ako chápali texty Biblie 
samotní apoštoli. 

2) Apoštolská TRADÍCIA 



"Sú vo vzájomnom úzkom súvise a spojení. Veď obe  
vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým 
spôsobom  splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu". 
Obidve  sprítomňujú a zúrodňujú v Cirkvi tajomstvo Krista, 
ktorý  sľúbil, že zostane so svojimi "po všetky dni až do 
skončenia  sveta" (Mt 28,20). 

80 

•  Je „otcom“ Nového Zákona, ktorý sa zrodil 
v jej lone 

•  Uchováva aj to, čo sa z učenia Apoštolov 
nezaznamenalo v Biblii 

•  Vysvetľuje, ako chápali texty Biblie 
samotní apoštoli. 

2) Apoštolská TRADÍCIA 

KRÁTKO A STRUČNE…: 

Co je pramenem křesťanského zjevení?  

- Tradice církve.  

Jaké jsou hlavní dokumenty této tradice?  

- Knihy Písma svatého. 

 

(Holandský katechizmus) 



Učiteľský úrad Cirkvi koná plne v súlade s autoritou,  ktorú 
Cirkev dostala od Krista, keď definuje dogmy, to  znamená, 
keď predkladá kresťanskému ľudu v záväznej forme na  
bezpodmienečný súhlas pravdy viery, ktoré sú obsiahnuté  v 
Božom zjavení alebo také, ktoré s nimi nevyhnutne súvisia. 
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... a jej Učiteľský úrad (magistérium): 

•  „Stĺp a opora Pravdy“ (1 Tim 3,15) 

•  Spôsob, ktorým Duch Svätý vyučuje svoj 
ľud a osvetľuje Písmo i Tradíciu 

3) CIRKEV... 



ROZLIŠUJME MEDZI... 

•  DOGMAMI – keď Cirkev definitívne, záväzne a 
neomylne vysvetľuje Božie zjavenie (jeho časť) a 
vyučuje, čomu veriť. 

•  SMERNICAMI – encykliky, exhortácie,... v ktorých 
Cirkev prevažne konkretizuje spôsob napĺňania 
Evanjelia v danej dobe a cez ktoré sa uplatňuje to 
vedenie Božím Duchom, ktoré Boh Cirkvi prisľúbil. 

a medzi 

•  rôznymi knihami, názormi teológov, rôznych autorov, 
ktorých cena je závislá na tom, nakoľko sa zhodujú s 
hlasom Cirkvi a s Božím slovom a nakoľko ich 
napomáhajú prijať, uskutočňovať a rozvíjať ich 
poznanie a chápanie. 

3) CIRKEV... 



CIRKEV A BIBLIA 

Medzi Bibliou a Cirkvou 
(čiže apoštolským 
úradom) existuje veľmi 
úzke spojenie! 



CIRKEV A BIBLIA 
Všetci kresťania sa viac-menej zhodujú 
na tom, že BIBLIA (čiže Písmo Sväté) je 
spoľahlivým zdrojom PRAVDY, z ktorého 
sa môžeme učiť Ježišovmu modelu 
myslenia a Jeho hodnotám a názorom. 

Má to však v sebe jeden podstatný 
háčik... 



CIRKEV A BIBLIA 
Aby BIBLIA mohla túto úlohu plniť, musia 
byť dané dohromady tri istoty:  

Bohom garantovaný, absolútne spoľahlivý 
a neomylný zoznam kníh,... 

... ktoré obsahujú Bohom garantovanú, 
absolútne spoľahlivú a neomylnú 
pravdu,... 

... a ktorú môžeme spoľahlivo, pravdivo a 
neomylne spoznať a pochopiť! 



CIRKEV A BIBLIA 
Celá táto postupnosť má pritom 
len takú silu, ako jej najslabšie 
miesto – každý z týchto troch 
článkov je totiž nenahraditeľný 
a nevyhnutný, ak má byť Biblia 
naozaj neomylným a 
spoľahlivým zdrojom poznania 
Pravdy! 



CIRKEV A BIBLIA 
Faktom je, že žiadna kresťanská cirkev 
(okrem Katolíckej Cirkvi)...: 

...žiaden takýto zoznam nevlastní. 

Žiadna z nich nevie s istotou a spoľahlivo 
odpovedať, prečo vlastne tieto, práve tieto 
a len tieto knihy považuje za Bohom 
inšpirované a neomylne spoľahlivé. 

V skutočnosti priznávajú, že to, čomu 
veria, je „omylná (= pochybná) zbierka 
(údajne) neomylných kníh“... 



CIRKEV A BIBLIA 
Faktom je, že žiadna kresťanská cirkev 
(okrem Katolíckej Cirkvi)...: 

...žiaden takýto zoznam nevlastní. 

Žiadna z nich nevie s istotou a spoľahlivo 
odpovedať, prečo vlastne tieto, práve tieto 
a len tieto knihy považuje za Bohom 
inšpirované a neomylne spoľahlivé. 

V skutočnosti priznávajú, že to, čomu 
veria, je „omylná (= pochybná) zbierka 
(údajne) neomylných kníh“... 

„Kromě jednotlivých evangelií existovaly ještě další knihy, o kterých si 
tehdy lidé mysleli, že by mohly být inspirovány Duchem svatým, jako 
např. List Barnabášův, Hermův pastýř a Skutky sv. apoštola Pavla. A 
naopak, o některých knihách Nového zákona, jako např. o Druhém listu 
Petrově, o Listu Judově a o Zjevení sv. Jana se někteří domnívali, že by 
do kánonu zařazeny být neměly. Takže čí rozhodnutí pak bylo spolehlivé 
a konečné, jestliže Církev neučí s neomylnou autoritou?“ 

Nikdy nezapomenu, jak Dr. Gerstner odpověděl na tuto otázku: „Scotte, 
to prostě znamená, že jediné, co máme, je omylná sbírka neomylných 
dokumentů!„ 

(Scott Hahn, bývalý protestant ) 

Bratia protestanti si (poniektorí) tento 
problém celkom jasne uvedomujú:  



CIRKEV A BIBLIA 
Faktom je, že žiadna kresťanská cirkev 
(okrem Katolíckej Cirkvi)...: 

... neposkytuje dokonca ani žiadnu istotu, 
že (ach, aká to rúhavá myšlienka!) Ježiš 
Kristus a teda Boh vôbec mal v úmysle 
vznik niečoho podobného, ako je Biblia! 

Faktom je, samotná Biblia (hlavne Nový 
zákon) je pozoruhodne nebiblická !.  

Faktom je, že v samotnej Biblii naozaj 
nenájdeme žiaden dôvod domnievať sa, 
že by vôbec mal nejaký Nový Zákon 
jestvovať – a už vôbec žiaden dôvod 
domnievať sa, že to bol úmysel Ježiša 
Krista! 



CIRKEV A BIBLIA 
Faktom je, že žiadna kresťanská cirkev 
(okrem Katolíckej Cirkvi)...: 

... neposkytuje nakoniec ani istotu, že 
práve jej pochopenie Biblie (ktoré však 
ohlasuje ako „Božiu pravdu“) je aj naozaj 
onou Božou pravdou. 

Naopak, faktom je, že na svete je vyše 20 
000 kresťanských cirkví a spoločností, 
ktoré sa líšia svojim chápaním Biblie a 
uskutočňovaním kresťanstva. 

Faktom je, že okrem subjektívneho pocitu 
pastora („Takto si myslím, že to je!“) a 
dôvery, ktorú ľudia v neho majú, 
nejestvuje žiadna iná garancia toho, že 
ich chápanie Biblie je naozaj pravdivé! 



CIRKEV A BIBLIA 
Faktom je, že žiadna kresťanská cirkev 
(okrem Katolíckej Cirkvi)...: 

... neposkytuje nakoniec ani istotu, že 
práve jej pochopenie Biblie (ktoré však 
ohlasuje ako „Božiu pravdu“) je aj naozaj 
onou Božou pravdou. 

Naopak, faktom je, že na svete je vyše 20 
000 kresťanských cirkví a spoločností, 
ktoré sa líšia svojim chápaním Biblie a 
uskutočňovaním kresťanstva. 

Faktom je, že okrem subjektívneho pocitu 
pastora („Takto si myslím, že to je!“) a 
dôvery, ktorú ľudia v neho majú, 
nejestvuje žiadna iná garancia toho, že 
ich chápanie Biblie je naozaj pravdivé! 

Príklad Patricka Madrida: 
Predstavte si, že niekde nájdete napísanú vetu: 

„Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 

Jej význam môže byť: 

•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 

V závislosti od toho, na ktoré slovo dáme dôraz, mení sa 
celý význam vety! Ako spoľahlivo zistíme, ktorý význam 
je ten pravý a správny? 



CIRKEV A BIBLIA 
Faktom je, že žiadna kresťanská cirkev 
(okrem Katolíckej Cirkvi)...: 

... neposkytuje nakoniec ani istotu, že 
práve jej pochopenie Biblie (ktoré však 
ohlasuje ako „Božiu pravdu“) je aj naozaj 
onou Božou pravdou. 

Naopak, faktom je, že na svete je vyše 20 
000 kresťanských cirkví a spoločností, 
ktoré sa líšia svojim chápaním Biblie a 
uskutočňovaním kresťanstva. 

Faktom je, že okrem subjektívneho pocitu 
pastora („Takto si myslím, že to je!“) a 
dôvery, ktorú ľudia v neho majú, 
nejestvuje žiadna iná garancia toho, že 
ich chápanie Biblie je naozaj pravdivé! 

Príklad Patricka Madrida: 
Predstavte si, že niekde nájdete napísanú vetu: 

„Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 

Jej význam môže byť: 

•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 
•  „Nikdy som nepovedal, že ty si ukradol tie peniaze!“ 

V závislosti od toho, na ktoré slovo dáme dôraz, mení sa 
celý význam vety! Ako spoľahlivo zistíme, ktorý význam 
je ten pravý a správny? 

„O čom by ste povedali, že bude 

s väčšou pravdepodobnosťou 

vystavené nedorozumeniam - 

táto deväťslovná veta alebo 

Biblia?“ (Patrick Madrid)  



CIRKEV A BIBLIA 
Lenže sama Biblia si nikde ani nenárokuje, 
že by sama o sebe mala byť „stĺpom a 
oporou Pravdy“.  

Toto poslanie totiž patrí niekomu inému: 

„Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe,  15 ale 
ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom 
dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.“ 

(1 Tim 3,14n) 

Táto funkcia prináleží Cirkvi 
– konkrétnej, hmatateľnej, 
prítomnej a rozpoznateľnej! 



CIRKEV A BIBLIA 
Katolíci majú od čias Krista až podnes 
VŠETKY TRI istoty:  

Bohom garantovaný a neomylný zoznam 
kníh, definovaný Učiteľským úradom 
Cirkvi v IV. storočí, (všimnite si, dovtedy 
kresťanom úplne stačila autorita Cirkvi 
samotnej!)... 

... ktoré obsahujú Bohom garantovanú, 
absolútne spoľahlivú a neomylnú 
pravdu,... 

... ktorú Cirkev neomylne, spoľahlivo a 
Bohom garantovane vysvetľuje, ohlasuje 
a vyučuje – rovnako a nemenne už 2000 
rokov! 



KKC 85 „Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo, písané alebo 
ústne podané, bola zverená jedine živému Učiteľskému úradu 
Cirkvi“ – čiže biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom, 
rímskym biskupom –, „ktorý vykonáva svoju autoritu v mene 
Ježiša Krista.“ 

KKC 86 „Tento Učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale 
mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho 
poverenia a s pomocou Ducha Svätého nábožne počúva,(688) 
sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu viery 
čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“  

KKC 88 Učiteľský úrad Cirkvi naplno používa autoritu, ktorú dostal 
od Krista, keď definuje dogmy, čiže keď spôsobom, ktorý zaväzuje 
kresťanský ľud k neodvolateľnému súhlasu viery, predkladá pravdy 
obsiahnuté v Božom zjavení alebo keď definitívnym spôsobom 
predkladá pravdy, ktoré s nimi nevyhnutne súvisia. 

c. 749 § 3 CIC „Nijaká náuka sa nemôže chápať ako neomylne 
definovaná, ak to nie je zjavne zrejmé.“ 

CIRKEV A BIBLIA 



KKC 85 „Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo, písané alebo 
ústne podané, bola zverená jedine živému Učiteľskému úradu 
Cirkvi“ – čiže biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom, 
rímskym biskupom –, „ktorý vykonáva svoju autoritu v mene 
Ježiša Krista.“ 

KKC 86 „Tento Učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale 
mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho 
poverenia a s pomocou Ducha Svätého nábožne počúva,(688) 
sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu viery 
čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“  

KKC 88 Učiteľský úrad Cirkvi naplno používa autoritu, ktorú dostal 
od Krista, keď definuje dogmy, čiže keď spôsobom, ktorý zaväzuje 
kresťanský ľud k neodvolateľnému súhlasu viery, predkladá pravdy 
obsiahnuté v Božom zjavení alebo keď definitívnym spôsobom 
predkladá pravdy, ktoré s nimi nevyhnutne súvisia. 

c. 749 § 3 CIC „Nijaká náuka sa nemôže chápať ako neomylne 
definovaná, ak to nie je zjavne zrejmé.“ 

CIRKEV A BIBLIA 

•  ÚSTAVA A ZÁKONY, napísané a 
definované veľmi presne a precízne 
(precíznejšie, než jednoduché listy a 
spisy apoštolov). 

•  NAPRIEK TOMU sa ich výklad rôzni. 

•  Preto jestvujú INŠTITÚCIE – ústavný 
súd, ministerstvá a súdy vôbec – ktoré 
ich autenticky interpretujú a 
zabezpečujú tak ich správne 
pochopenie a aplikovanie. 

V modernej spoločnosti poznáme 
podobnú analógiu: 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



7. 

Vážna 
námietka... 



Vážna námietka… 
„Celé stáročia boli ľuďom vymývané mozgy, takže neodvážili sa 
na tému o náboženstve rozmýšľať. Všetky náboženské legendy 
(vymyslené cirkvami a ich teológmi) brali sa ako skutočnosť, nad 
ktorou nebolo treba (a ani sa nesmelo) uvažovať. … Nepopieram, 
že cirkvi majú morálne zákony (prikázania), ktoré sa odriekajú 
ako modlitby, avšak ich realizácia bola a je minimálna. Veď láska 
k blížnemu je popieraná vo vojnách, ktorých bolo v minulosti a aj 
v prítomnosti neúrekom. … Nejde tu len o vojnové situácie, ale aj 
o ďalšie nenávistné programy: náboženská nevraživosť voči 
iným náboženstvám, nevraživosť národnostná a nevraživosť 
rasová. Kým budú tieto spomínané nenávisti existovať, zatiaľ 
ľudstvo môže mať akúkoľvek technickú vyspelosť, no po stránke 
psychologicko-sociologickej bude stále žiť vo fašizme, hoci od 
tohto názvu sa cirkvi dištancujú.“ 

(Ing. arch. Ľudmila Mičinská, www.slovakia.humanists.net) 

Fakt chcete uveriť 
niečomu TAK 
STRAŠNÉMU??? 



Čo presne Boh garantuje? 
Ježiš Cirkvi: 

…nikdy NEGARANTOVAL morálnu bezúhonnosť a 
dokonalosť: 

„18 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi 
je blízko, ale robiť dobro nie.  19 Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré 
nechcem. … 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom;  23 
ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí 
ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch.  

(Rim 7,18n.22n) 
11 Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti nemu, lebo si 
zaslúžil pokarhanie.  12 Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď 
prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky.  13 A s ním sa 
pretvarovali aj ostatní Židia, takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. 

(Gal 2,11–13) 

To, či je niekto dobrý, alebo zlý, závisí od jeho slobodnej 
vôle – a tú ani Boh nikdy neruší. Pápež, biskup, kňaz, 
rehoľník, veriaci,… – každý má a musí mať slobodu a 
tým pádom aj „právo“ na zatratenie a život bez Boha. 



„Božsko-ľudská ustanovizeň“ 

Žádný seriózní katolík netvrdí, že muži Církve měli pravdu ve 
všech rozhodnutích, která činili.  

I když katolíci věří, že si Církev udrží svou víru v její plnosti až 
do konce času, nezaručuje tato duchovní garance, že každý 
počin papežů a episkopátu je bezchybný.  

(Thomas E. Woods, historik) 

Sama Katolícka cirkev vníma samu seba od počiatku 
ako „Božsko-ľudskú“: 

•  Svätú i hriešnu; 

•  Kristovo Telo, i spoločenstvo hriešnikov; 

•  Dielo neomylného Boha i porušeného človeka 
súčasne 



Garancia pravdy, nič viac! 
Naopak, Ježiš Cirkvi: 

…garantoval, že bude „stĺpom a oporou Pravdy“. 

•  Ak porovnáme to, čo dnes hlása a čoho sa drží Katolícka Cirkev, s 
tým, čomu verili (podľa zachovaných dokumentov) apoštoli a ich žiaci, 
splnila si túto úlohu dobre a verne. 

•  Okrem nej už žiadna iná kresťanská cirkev, či spoločnosť nemôže na 
100% povedať: Veríme všetkému, čomu aj oni pred 2000 rokmi 
verili…“ 

ČO VIAC K POZNANIU PRAVDY 
POTREBUJEME? 

P.S.: Určite sa aj v Cirkvi vyskytlo mnoho mužov a žien, ktorí konali 
vyslovene zle. 

Vždy to však bolo preto, že sami konali v ROZPORE s tým, k čomu 
Cirkev vedie, a nie preto, že by bolo zlé to, čo Cirkev verí a vyznáva!  



Naopak, Ježiš Cirkvi: 

…garantoval, že bude „stĺpom a oporou Pravdy“. 

•  Ak porovnáme to, čo dnes hlása a čoho sa drží Katolícka Cirkev, s 
tým, čomu verili (podľa zachovaných dokumentov) apoštoli a ich žiaci, 
splnila si túto úlohu dobre a verne. 

•  Okrem nej už žiadna iná kresťanská cirkev, či spoločnosť nemôže na 
100% povedať: Veríme všetkému, čomu aj oni pred 2000 rokmi 
verili…“ 

ČO VIAC K POZNANIU PRAVDY 
POTREBUJEME? 

P.S.: Určite sa aj v Cirkvi vyskytlo mnoho mužov a žien, ktorí konali 
vyslovene zle. 

Vždy to však bolo preto, že sami konali v ROZPORE s tým, k čomu 
Cirkev vedie, a nie preto, že by bolo zlé to, čo Cirkev verí a vyznáva!  

Je to ako v každej inej vedeckej 
disciplíne, kde ide o pravdu a 
fakty: 

•  Nerozhoduje morálna 
dokonalosť vedca a bádateľa,… 

•  … ale to, či jeho teória 
zodpovedá poznaným faktom a 
skutočnostiam a neskresľuje 
nejakým spôsobom realitu. 

Garancia pravdy, nič viac! 



Naopak, Ježiš Cirkvi: 

…garantoval, že bude „stĺpom a oporou Pravdy“. 

•  Ak porovnáme to, čo dnes hlása a čoho sa drží Katolícka Cirkev, s 
tým, čomu verili (podľa zachovaných dokumentov) apoštoli a ich žiaci, 
splnila si túto úlohu dobre a verne. 

•  Okrem nej už žiadna iná kresťanská cirkev, či spoločnosť nemôže na 
100% povedať: Veríme všetkému, čomu aj oni pred 2000 rokmi 
verili…“ 

ČO VIAC K POZNANIU PRAVDY 
POTREBUJEME? 

P.S.: Určite sa aj v Cirkvi vyskytlo mnoho mužov a žien, ktorí konali 
vyslovene zle. 

Vždy to však bolo preto, že sami konali v ROZPORE s tým, k čomu 
Cirkev vedie, a nie preto, že by bolo zlé to, čo Cirkev verí a vyznáva!  

Dokonca by sme v tom mohli 
vidieť opravdivý ZÁZRAK: 

•  Že aj keď sa v Cirkvi vyskytlo 
dosť ľudí (dokonca biskupov a 
pápežov), ktorí boli (jemne 
povedané) „nehodní“,… 

•  … tak napriek tomu túto svoju 
úlohu stĺpu a opory Pravdy 
SPLNILA a v tomto nezlyhala!!! 

Garancia pravdy, nič viac! 



Naopak, Ježiš Cirkvi: 

…garantoval, že bude „stĺpom a oporou Pravdy“. 

•  Ak porovnáme to, čo dnes hlása a čoho sa drží Katolícka Cirkev, s 
tým, čomu verili (podľa zachovaných dokumentov) apoštoli a ich žiaci, 
splnila si túto úlohu dobre a verne. 

•  Okrem nej už žiadna iná kresťanská cirkev, či spoločnosť nemôže na 
100% povedať: Veríme všetkému, čomu aj oni pred 2000 rokmi 
verili…“ 

ČO VIAC K POZNANIU PRAVDY 
POTREBUJEME? 

P.S.: Určite sa aj v Cirkvi vyskytlo mnoho mužov a žien, ktorí konali 
vyslovene zle. 

Vždy to však bolo preto, že sami konali v ROZPORE s tým, k čomu 
Cirkev vedie, a nie preto, že by bolo zlé to, čo Cirkev verí a vyznáva!  

APROPO… 

O schopnosti Katolíckej Cirkvi (a 
kresťanstva vôbec) pretvárať 
človeka na syna (dcéru) Boha, 
vypovedajú príklady 

SVÄTCOV, 
čiže ľudí, ktorí tieto možnosti 
Cirkvi naplno využili! 

Garancia pravdy, nič viac! 



Naopak, Ježiš Cirkvi: 

…garantoval, že bude „stĺpom a oporou Pravdy“. 

•  Ak porovnáme to, čo dnes hlása a čoho sa drží Katolícka Cirkev, s 
tým, čomu verili (podľa zachovaných dokumentov) apoštoli a ich žiaci, 
splnila si túto úlohu dobre a verne. 

•  Okrem nej už žiadna iná kresťanská cirkev, či spoločnosť nemôže na 
100% povedať: Veríme všetkému, čomu aj oni pred 2000 rokmi 
verili…“ 

ČO VIAC K POZNANIU PRAVDY 
POTREBUJEME? 

P.S.: Určite sa aj v Cirkvi vyskytlo mnoho mužov a žien, ktorí konali 
vyslovene zle. 

Vždy to však bolo preto, že sami konali v ROZPORE s tým, k čomu 
Cirkev vedie, a nie preto, že by bolo zlé to, čo Cirkev verí a vyznáva!  

Je to úplne rovnako, ako keď 
o kvalitách a možnostiach 

FITNESSCENTRA 
nevypovedajú postavy jeho 

manažmentu, 

ale vrcholových športovcov, 
ktorí naplno využívajú 

všetok potenciál posilovne! 

Garancia pravdy, nič viac! 

" # 



Máte k tejto časti nejaké 
otázky, poznámky, 
pripomienky? 

Nech sa páči...! 



Na druhej strane… 
Historici dnes odhaľujú fakt, že legenda o 
„Skazenej, tmárskej a zločinnej Cirkvi“ 
bola dielom hlavne osvietencov a ich 
nenávistnej kampane proti Katolíckej 
cirkvi* a kresťanstvu vôbec. 
* kde im občas zdatne sekundovali (a dodnes sekundujú poniektorí) bratia 
protestanti… ! 

Vzhledem k protikatolickým postojům, vzešlým z osvícenectví… 

(Piers Paul Read, historik) 

U přibližných představ, zastaralých už za mého mládí, zůstávají i vzdělaní 
lidé. „Nejsme už ve středověku!" vykřikovala duchovní elita tváří v tvář 
násilnostem, barbarství, nekontrolovaným davovým hnutím. ... Pochází z 
humanismu, z takzvané renesance (prvním „zatemňovačem" středověku 
je Petrarca), a osvícenství ji bohužel převzalo.  

(Jacques LeGoff, historik, medievalista) 
viac… 



Odporúčaná literatúra: 

Cirkev v dejinách 



A je tu záverečný 
priestor určený 
špeciálne pre Vaše 
otázky, poznámky, 
pripomienky a na 
prediskutovanie dnešnej 
témy. 

Nech sa páči...! 



STE PRESVEDČENÍ, ŽE SKUTOČNÚ 
PRAVDU O BOHU A JEHO ZÁMEROCH, 
ABSOLÚTNU A NEOMYLNE 
SPOĽAHLIVÚ, SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ 
V KATOLÍCKEJ CIRKVI, KTORÁ JU 
OHLASUJE A VYSVETĽUJE V TRADÍCII 
A BIBLII, PRIJATÝCH OD APOŠTOLOV 
JEŽIŠA KRISTA? 
•  Ak nie, nemá zmysel v tomto kurze 
pokračovať. 

•  Ak hej, potom na budúcom stretnutí budeme 
spoločne skúmať, čo s nami má tento Boha za 
lubom. Potom… 

... DOVIDENIA 
NABUDÚCE!!! 



Do praxe... 
(Tento dodatok sa Vás, samozrejme, týka len a jedine 
vtedy, ak Vaša odpoveď na predchádzajúcu otázku je 
(alebo bude) jasné ÁNO!) 



•  2 časti: Starý Zákon a Nový Zákon. 

•  72 kníh, 1 334 kapitol, 645 266 slov (preklad SSV) 

•  Napísaná v priebehu 1 500 rokov... 

•  ... na troch kontinentoch,... 

•  ... asi 40 autormi. 

•  Dodnes zachovaných 5 300 pôvodných gréckych manuskriptov Nového 
Zákona. 

•  Z čias do vynájdenia kníhtlače sa zachovalo vyše 24 000 ručne písaných 
Biblií. 

•  … Za uplynulých 200 rokov vydaná celkove v 6 000 000 000. výtlačkov. 

•  ... Preložená do 2 233 jazykov. 

Písmo Sväté, čiže Biblia 

Sprievodcom a vodcom na našej 
ďalšej ceste bude v prvom rade 
Božie slovo, zaznamenané v 
Písme Svätom, čiže Biblii. 

Najväčší bestseller histórie! 



Písmo Sväté, čiže Biblia 

•  Najprv si vezmi Nový zákon a prečítaj ho rýchle celý. 

•  Potom ešte raz. 

•  Potom tretíkrát a popodčiarkuj si rozličnými farbami. 

•  Potom to ešte párkrát prečítaj, kým sa ti nezničí tento Nový 
zákon. 

•  Potom si vezmi nový výtlačok a potom už smieš čítať pomaly. 
Pretože potom z prečítaného celku pochopíš aj jednotlivosti. 

•  Až potom začni so Starým zákonom. 

 

(Prof. Tomislav Inavčič) 

„Neznalosť Písma je 
neznalosťou Krista“ 
(Sv. Hieronym) 



Písmo Sväté, čiže Biblia 

•  Podľa možností si zabezpečte malý a 
lacný výtlačok Nového Zákona (najlepšie 
vreckový) – je určený na zodratie...! 

•  Začnite čítať. Cieľom je čo najskôr 
prečítať celý Nový Zákon a potom ešte 
jeden – dva krát! 

•  Ak niečomu nerozumiete, zbytočne sa 
tým neznepokojujte. Našim cieľom nie je 
hneď na prvý raz Bibliu pochopiť, ale 
získať ucelený pohľd na to, čo hovorí. 
Pochopenie časom príde. Ale ak chcete, 
poznačte si súradnicu a na najbližšom 
stretnutí sa na to opýtajte! 

•  Naštudujte si materiály z dnešného 
stretnutia! 



Základný balík dokumentov 

•  Gaudium et spes (II. vatikánsky koncil, o Cirkvi vo 
svete) 

•  Christifideles laici (Ján Pavol II., o poslaní veriacich 
v Cirkvi) 

•  Familiaris consortio (Ján Pavol II., o rodine) 

•  Apostolicam actuositatem (II. vatikánsky koncil, o 
apoštoláte laikov) 

•  Novo millenio ineunte (Ján Pavol II., o poslaní Cirkvi 
v XXI. storočí…) 

•  Ecclesia in Europa (… v Európe) 

Takisto si v priebehu nasledujúceho pol 
roka skúste preštudovať nasledovné 
dokumenty z „povinného čítania“ 
dospelého kresťana katolíka. 
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ak prečítate denne 2 strany... 

•  ...za pol roka máte celé „povinné 
čítanie“ s prehľadom zvládnuté! 



K O N I E C 
3. časti 



Príloha… 
alebo „Čierna legenda“ verzus fakty 



Na druhej strane… 
Západní civilizace ale vděčí katolické církvi za 
mnohem více, než si většina lidí - včetně katolíků - 
uvědomuje. Církev vlastně západní civilizaci 
vybudovala. 

Nejnovější vědecká práce zásadně zrevidovala 
některé historické epizody, jež se uvádějí jako 
doklad zkaženosti Církve. Tak například dnes víme, 
že inkvizice nebyla zdaleka tak přísná, jak se dříve 
tvrdilo, a že počet těch, kdo před ní stanuli, byl 
řádově nižší než dříve přijímané přehnané odhady. 

(Thomas E. Woods, historik) 

späť… 



Kauza križiaci… 
Vzpomeňme si, že před příchodem islámu byla oblast dnešního Blízkého a 
Středního východu převážně křesťanská. … Jeruzalém a celý Blízký východ pak 
dobyla Muhammadova vojska, která islám povolal k džihádu. Muslimové poté 
expandovali na jih do Afriky, na východ do Asie a na sever do Evropy. Dobyli část 
Itálie a většinu Španělska, vtrhli na Balkán a chystali se na poslední vpád, kterým 
by přivedli celou Evropu, tehdy označovanou jako křesťanstvo, pod nadvládu 
islámu. Muslimská hrozba byla natolik závažná, že Edward Gibbon spekuloval, že 
kdyby se Západ nebránil, „možná by se dnes v oxfordských školách vyučoval 
Korán. Křesťané konečně vrátili úder dvě stě let poté, co vojska islámu dobyla 
Blízký východ a probila se do Evropy. Papež spolu s vládnoucími evropskými 
dynastiemi svolal v jedenáctém století křesťany, aby osvobodili domovinu 
křesťanství a bránili ji proti militantnímu islámu. Těmto akcím se dnes říká křížové 
výpravy. V kontextu dějin válečnictví nemáme žádný důvod považovat křížové 
výpravy za dějinný zločin světového významu. Křesťané bojovali, protože se 
bránili před cizími dobyvateli, a muslimové bojovali, aby dobyli křesťanské země.  

(Dinsh D‘Souza, analytik) 

Známa bitka pri Lepante v roku 1571, to bola tiež križiacka výprava. Katolíci síce 
stratili pevninu, ale Cyprus a Rhodes si udržali celé stáročia. Ja som presvedčený, 
že je férové povedať, že križiacke výpravy zdržali postup moslimských impérií - 
zvlášť Otomanského - smerom do Európy dosť dlho na to, aby sa Európania mohli 
účinne brániť. Ja nepochybujem, že keby tu križiackych výprav nebolo, západná 
Európa by sa bola ocitla v moci moslimov rovnako ako juhovýchodná.  

(prof. Thomas Madden, St. Louis University) späť… 



Kauza inkvizícia… 
V mnohých súvislostiach bola inkvizícia obrannou reakciou 
spoločnosti, v očiach ktorej bolo zachovávanie viery, či už právom, 
alebo neprávom, tak isto dôležité ako udržiavanie telesného 
zdravia v súčasnosti. 

Procedúru obvinenia nahradila procedúrou vyšetrovania. 
Predovšetkým však zaviedla zákonitú spravodlivosť v čase, keď 
ľudový živel nezaobchádzal s heretikmi v rukavičkách. Predtým 
heretici v mnohých prípadoch podstupovali tie najhoršie tresty 
pričinením laickej justície alebo rozvášneného davu. Aby sme sa o 
tom presvedčili, stačí pripomenúť, že v roku 1022 dal kráľ Róbert II. 
Pobožný upáliť v Orléanse štrnásť heretikov, laikov i členov kléru. 
Aj inde v mnohých prípadoch museli zasahovať biskupi, aby vytrhli 
z rúk rozvášneného davu ľudí, ktorých dav považoval za kacírov. 
Mal s tým skúsenosť aj Pierre Abélard, pretože i jeho v Soissonse v 
roku 1121 privítal pohoršený dav spŕškou kameňov. Pár rokov 
predtým sa stalo, že biskup toho istého mesta odsúdil niekoľkých 
kacírov na trest väzenia, no buriči, ktorí biskupovi vyčítali jeho 
„ochabnutosť v kňazskom povolaní", ich z väzenia vytiahli a 
zavliekli na horiacu hranicu. 

(Régine Pernoud, historička) späť… 



Kauza mučenie… 

Mučenie bolo inkvizičnými tribunálmi využívané najviac v 1 – 2% prípadov. 

(porov. Jean Dumont, historik, nekatolík) 

Je zajímavé a udivující, že absolutní většina osob, podrobených torture z těchto důvodů, mučení 
vydržela a byla potom soudním výrokem osvobozena. To vyvrací novověké klišé, že cílem tortury, 
užívané inkvizicí, bylo získat „doznání za každou cenu". Je možno přijmout i opačný názor, jenž se zdá 
být pravdivější, že výslech pod hrozbou tortury mohl pro  obviněného znamenat poslední prostředek 
obrany. … v 15. století velký františkánský kazatel pokání ve střední Evropě, jenž také vykonával funkci 
vrchního inkvizitora, výslovně používání tortury v inkvizičních procesech zakázal. 

(Radomír Malý) 

Z textu papežské buly (papeže Inocenta IV., 1252 – pozn. red.) vyplývá, že mučicí metody papežské 
inkvizice nemohly být životu a zdraví obviněného zvláště nebezpečné. Můžeme říci, že proti praxi 
mučení skutečných zločinců bylo víceméně mírné. Velice dlouho nesměla být při mučení dokonce ani 
jen prolita krev mučeného. 

(Jaromir Slušný, Historie mučení) 

Mučenie nesmelo trvať dlhšie, ako 15 minút, nikto nesmel byť mučení viac, než raz, dialo sa to v 
prítomnosti lekára a ten, ak bolo treba, mohol mučenie kedykoľvek prerušiť. Mučenie v ére 
španielskeho Veľkého inkvizítora nebolo horšie než to, čo bežne znášal vypočúvaný políciou v USA v 
roku 1930.  

(porov. Keating, Walsh, BBC) 

V dobe, keď sa drastické mučenie považovalo za 
bežnú a prípustnú prax, ho Cirkev ako prvá začala 
obmedzovať: 

späť… 
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Kauza mučenie… 

WATERBOARDING (simulované topenie) 

INKVIZÍCIA GUANTANAMO 

•  Vážny spôsob mučenia 

•  Môžu Vás mu podrobiť 
iba raz po dobu 15 minút 

•  Ak sa nepriznáte, je to 
definitívny dôkaz Vašej 
neviny (aj keby iné dôkazy 
a svedectvá svedčili o 
opaku) 

•  Diskutuje sa o tom, či to 
vôbec považovať za 
mučenie. 

•  Môžu Vás mu podrobiť 
desiatky, aj stovky ráz, bez 
obmedzenia… 

•  Ak sa nepriznáte, aj tak 
Vám to figu pomôže… 

späť… 
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V dobe, keď sa drastické mučenie považovalo za 
bežnú a prípustnú prax, ho Cirkev ako prvá začala 
obmedzovať: 

Mimochodom, o pár sto rokov možno 
budú ľudia rovnako zdesene hľadieť 
na dnešnú, pre nich barbarskú prax 
väzníc – a budú obviňovať Cirkev a 
kresťanov, že s niečím tak neľudským 
nielen súhlasili, ale dokonca sa na 
tomto barbarstve podieľali (väzenskí 
kňazi a pod.)…  

Všetko závisí od doby, v ktorej sa to 
deje a z jej hľadiska to musí byť aj 
posudzované! 

Kauza mučenie… 

späť… 



Kauza čarodejnice… 
Najzanietenejší prenasledovatelia bosoriek boli laici… „Boli to vedci, 
univerzitní profesori, … ktorí existenciu bosoriek, aj keď po stáročia cirkvou 
popieranú, považovali za skutočnosť a vyhlásili ich prenasledovanie za 
nevyhnutné." (Gerhard Prause). 

(Lexikón populárnych omylov) 

Čarodějnické procesy 15.-18. století, na nichž se církevní inkvizice podílela 
pouze nepatrně, poněvadž ty byly převážně záležitostí světských soudů a 
navíc se vyskytovaly hojnější měrou v protestantských zemích.  

Nejaktivněji vystupovali proti tomuto zlu jezuité…  Španělská inkvizice se s 
tímto jevem setkala v Baskicku, … poznali, o co běží a vyzvali obviněné, aby 
slavnostně odpřisáhli, že se zříkají ďábla a nikdy neokusí halucinogenní 
nápoj, načež všechny propustili na svobodu. Od té doby se ve španělských 
dějinách s čarodějnickými procesy nesetkáváme. Rovněž italské státy 
vykazují čarodějnické procesy, končící upálením, jako výjimku. V papežském 
Římě pouze za pontifikátu nechvalně známých renezančních papežů 
Alexandra VI. a Julia II. po r. 1500 bylo posláno kvůli čarodějnictví na hranici 
několik žen, potom už ale žádná. Sv. Pius V. čarodějnické procesy v Církevním 
státě úplně zakázal. Katolické Irsko má na svém kontě pouze 4 upálené 
čarodějnice. Je třeba objektivně vidět odpor proti tomu právě z katolické 
strany. Jen díky jemu došlo k likvidaci tohoto zla. Nejaktivněji z papežů 
vystupoval proti tomuto zlu sv. Pius V., původně inkvizitor. I jezuité mají svůj 
velmi záslužný podíl na boji proti čarodějnické pověře. 

(Radomír Malý, historik) späť… 



Zaujímavé porovnanie… 

Vyzerá to, že život 
postavený na 
nekresťanskej báze, 
je nekonečne 
strašnejší, než aj tie 
najväčšie omyly a 
poklesky kresťanov! 

Udalosť Krajina Vyznanie Obete Obetí ročne 

Veľký skok vpred Čína Ateisti (komunisti) 43 000 000 8 600 000 

Hladomor Ukrajina Ateisti (komunisti) 3 500 000 1 750 000 

Holocaust Nemecko Novopohanstvo 6 000 000 1 500 000 

Francúzska revol. Francúzko Ateisti (jakobíni) 800 000 114 300 

Červený teror Španielsko Ateisti (komunisti) 72 344 24 140 

Detské bicykle ! Svet Podnikatelia 11 310 130 

Špan. Inkvizícia Španielsko Kresťania + vláda 3 230 9 

Stredoveká inkv. Európa Kresťania 2 000 6 

Len počas 20. storočia bolo zavraždených: 
•  87 000 000 vo vojnových konfliktoch, plus... 
•  Hitler – 17 000 000 obetí 
•  Lenin a Stalin – 32 000 000 obetí 
•  Mao Ce Tung – 43 000 000 obetí 

 
Spolu viac obetí, než za celé dejiny (vrátane nekresťanských) 
predtým... 

•  Zhruba 1 000 000 000 ľudí inak poznačená komunizmom 
•  Chudoba, ekológia, etnické čistky, potraty,... 
•  Závislosti, kriminalita, odcudzenie ľudí,... 
•  Depresia – pandémia 21. storočia späť… 



Zaujímavé paralely… 
STREDOVEK SÚČASNOSŤ 

Keď Arabi a neskôr Seldžuckí Turci 
obsadili kresťanské územia na Blízkom 
výhode a terorizovali tamojšie 
obyvateľstvo, z Európy sa im vybrali na 
pomoc spojenci – Križiaci. 
 

Keď Nemecko v II. Svetovej vojne 
obsadilo Európu a nastolilo tam vládu 
teroru, v Normandii sa vylodili spojenecké 
vojská, aby Európu od okupantov 
oslobodili. 
 

Spoločnosť bedlivo sledovala a potláčala 
idei a myšlienky, ktoré destabilizovali 
spoločnosť a vnášali chaos, ako boli 
Katari, Valdénci, Albigenci, Husiti a 
podobne. 

Spoločnosť bedlivo sleduje ideológie a 
myšlienky, ktoré destabilizujú súčasnú 
spoločnosť, ako sú rasizmus, nacizmus, 
extrémizmus, islamizmus,… 

Za týmto účelom jestvovali ínkvizičné 
tribunály, ktoré sa usilovali takýchto ľudí 
buď presvedčiť, alebo aspoň zabrániť ich 
pôsobeniu. 

Za týmto účelom jestvujú policajné útvary, 
súdy a iné inštitúcie, ktoré takýchto ľudí 
vyhľadávajú a stíhajú. 

Dialo sa v Stredoveku niečo 
podstatne iné a odlišné, než 
čo dnes považujeme za 
nevyhnutné pre ochranu 
súčasnej spoločnosti? späť… 
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Spoločnosť bedlivo sledovala a potláčala 
idei a myšlienky, ktoré destabilizovali 
spoločnosť a vnášali chaos, ako boli 
Katari, Valdénci, Albigenci, Husiti a 
podobne. 

Spoločnosť bedlivo sleduje ideológie a 
myšlienky, ktoré destabilizujú súčasnú 
spoločnosť, ako sú rasizmus, nacizmus, 
extrémizmus,… 

Za týmto účelom jestvovali ínkvizičné 
tribunály, ktoré sa usilovali takýchto ľudí 
buď presvedčiť, alebo aspoň zabrániť ich 
pôsobeniu. 

Za týmto účelom jestvujú policajné útvary 
a iné inštitúcie, ktoré takýchto ľudí 
vyhľadávajú a stíhajú. 

Dialo sa v Stredoveku niečo 
podstatne iné a odlišné, než 
čo dnes považujeme za 
nevyhnutné pre ochranu 
súčasnej spoločnosti? 

Mimochodom, napadlo Vás, ako 
by sa mohli dejiny vyvíjať, keby 
ľudí ako Marx, Engels, Lenin, 
Trockij, Stalin, Hitler a podobne 
hneď na začiatku „odchytila“ 
dobre fungujúca inkvizícia? 

Presne o toto sa dnes (po 
strašných skúsenostiach) usiluje 
moderná polícia! 

späť… 



Humanizmus a renesancia 
•  14. storočie – panovníci sa snažia podriadiť si 
nezávislé inkvizičné tribunály a zneužívajú ich na svoje 
mocenské boje. Počet obetí rastie. 

•  15. storočie – Pochybnosť o tom, či má žena dušu 

•  15. storočie – nástup absolutistickej moci monarchov 

•  16. storočie – Obnovenie otroctva v amerických 
kolóniách 

•  1593 – žena je výrokom súdu zbavená práva zastávať 
štátne funkcie 

•  16. – 17. storočie – na základe „dôkazov“ vedcov a 
univerzít vrcholí hon na čarodejnice a čarodejníkov. 

•  18. storočie – „feudisti“ – skutočné znevoľnenie a 
vykorisťovanie sedliakov pod pláštikom obnovenia 
„feudálnych práv“ (dávno zaniknutých, alebo zrušených 
v stredoveku) 

•  Napoleonská éra – žena nie je už ani paňou svojho 
majetku 

•  19. storočie – genocída indiánov v Severnej Amerike 

•  20. storočie – nacizmus, komunizmus, drancovanie 
prírodných zdrojov,… 

Odklon od kresťanstva a príklon k 
antike (tzv. humanizmus, 
osvietenstvo a renesancia – 14. až 
17. storočie) v skutočnosti 
priniesli mnohé úpadky. 

späť… 



Apropo nemyslenie… 
Niet teda dôvodu, aby existoval dajaký konkurenčný boj medzi 
rozumom a vierou; rozum doplna vieru a viera doplna rozum, 
pričom obe skutočnosti majú svoj priestor na realizáciu. Znovu nás 
týmto smerom orientuje Kniha Prísloví, keď hovorí: "(Je) Božou 
slávou zatajovať veci, (je) slávou kráľov veci vyskúmať" (Prís 25,1). 
Boh a človek sú vo svojom svete postavení do jedinečného vzťahu. 
V Bohu majú svoj pôvod všetky veci, v ňom sa nachádza plnosť 
tajomstva, a to tvorí jeho slávu. Človeku pripadá úloha skúmať 
svojím rozumom pravdu, a v tom spočíva jeho dôstojnosť. 

Podľa Starého zákona teda viera oslobodzuje rozum, lebo mu 
umožňuje primerane dosiahnuť jeho predmet poznania a umiestnit 
ho do tohto najvyššieho poriadku, v ktorom všetko dostáva svoj 
zmysel. Slovom, človek rozumom dosahuje pravdu, a osvietený 
vierou objavuje hlboký zmysel každej veci a najmä zmysel vlastnej 
existencie. 

Silu pokračovať na svojej ceste za pravdou mu dáva istota, že ho 
Boh stvoril ako "stopára" (porov. Kaz 1,13), ktorého poslaním je, 
napriek tomu, že sa stále znepokojuje neistotou, neopustiť nič, o 
čo by sa nebol pokúsil pri svojom hľadaní. 

(Ján Pavol II., encyklika Fides et ratio, t.j. viera a rozum) späť… 



Apropo nemyslenie… 
Nekonať rozumne odporuje podstate Boha. ... Je toto 
presvedčenie, že nekonať rozumne odporuje podstate Boha, iba 
gréckou myšlienkou alebo to platí vždy a samo o sebe? 

Myslím si, že na tomto mieste je zjavná hlboká zhoda medzi tým, čo 
je v najlepšom zmysle grécke, a vierou v Boha, založenou na Biblii. 
Ján, modifikujúc prvý verš knihy Genesis, otvára prológ svojho 
evanjelia slovom: Na počiatku bolo Slovo – Logos. Logos je rozum 
i slovo zároveň – rozum, ktorý je tvorivý a je možné sa s ním spojiť, 
ale práve ako rozum.  

Odvaha zapojiť celú kapacitu rozumu, a nie iba odmietanie jeho 
monumentálnosti – to je program, s ktorým teológia založená na 
biblickej viere vstupuje do debaty našich čias. „Nekonať rozumne 
(s logosom) je v protiklade s Božou prirodzenosťou,“ povedal 
Manuel II. v súvislosti so svojím kresťanským chápaním Boha v 
odpovedi svojmu perzskému partnerovi pri rozhovore. To, že 
pozývame svojich partnerov do dialógu kultúr, spočíva v tomto 
veľkolepom logose, v tejto šírke rozumu. Neprestajne ju objavovať 
stále nanovo je veľkou úlohou univerzity. 

(Benedikt XVI., Univerzita Regensburg, 12. septembra 2006) 
späť… 
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Prečo je to tak, sme si vlastne povedali už v 
úvode dnešného stretnutia: 

•  Kresťanstvo stojí na objektívnych faktoch a 
skúsenosti objektívneho Boha,… 

•  … ktorú racionálne skúma, reflektuje a 
vyhodnocuje… 

•  … a v ktorej Boh pozýva k objektívnym 
cieľom, ku ktorým smeruje objektívna, logická 
a racionálna cesta ich dosiahnutia. 

späť… 
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KRESŤANSTVO 
JEDNODUCHO INÉ, AKO 

RACIONÁLNE BYŤ 
NEMÔŽE – PRETOŽE BY 

TO UŽ NEBOLO 
KRESŤANSTVO! 

späť… 


