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030. Čo Boh miluje a čo nenávidí? 

Boh miluje len dobré a nenávidí zlé. Boh je nanajvýš svätý.(Lv 1, 44) 
 

Jediné opravdivé zlo je hriech. 
 

031. Ako nás Boh miluje?Boh nás miluje nekonečne. Dáva nám nielen to, čo 

potrebujeme pre pozemskú blaženosť, ale i to, čo potrebujeme 

k dosiahnutiu nebeskej blaženosti. Boh je nanajvýš dobrotivý.(Jn 3, 16) 
 

032. Ako zaobchádza Boh s dobrými a ako so zlými? 

Boh dobrých odmeňuje a zlých tresce. Boh je nekonečnespravodlivý.(1 Pt 1, 17).  
 

a) Za vykonané dobro odmeňuje Boh človeka nielen na zemi, ale aj v nebi. 

b) Za spáchané zlo (hriechy) tresce Boh človeka buď na zemi a v očistci, alebo na zemi 

a v pekle. 

c) Boh netresce zlých hneď, ale často aj dlho čaká, aby sa hriešnik polepšil. Boh je 

nanajvýš trpezlivý. 

d) Úplnú odmenu za vykonané dobro a úplný trest za spáchané zlo dá Boh človeku až po 

smrti.  
 

033. Ako zaobchádza Boh z kajúcim hriešnikom? 

Boh kajúcemu hriešnikovu láskavo odpúšťa. Boh je nekonečne 

milosrdný. 
 

034. Či je viac ako jeden Boh?Boh je len jeden. 
 

035. Koľko osôb je v jednom Bohu? 

V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 
 

036. Každá z troch Božských osôb je pravý Boh? 

Každá z troch Božských osôb je pravý Boh:  

Otec je pravý Boh, Syn je pravý Boh, Duch Svätý je pravý Boh. 
 

a)I keď je každá z troch Božských osôb pravý Boh, nie sú traja bohovia, ale len jeden Boh. 

Božská prirodzenosť je len jediná je len jediný vševediaci rozum, je len jediná všemohúca 

vôľa. Ale týmto jediným vševediacim rozumom rozmýšľajú tri osoby, touto jedinou 

všemohúcou voľou konajú tri osoby. Každá z troch Božských osôb je jednako večná, jednako 

vševediaca, jednako všemohúca. Božská prirodzenosť je len jediná, ale majú ju rovnako 

a nerozdielne traja, tri Božské osoby. 

b) Ľudskou rečou môžeme tri Božské osoby rozoznávať takto: Otec je od večnosti sám od seba, 

Syn je od večnosti duchovne „plodený“ Otcom; Duch Svätý od večnosti „pochádza“ od Otca 

a Syna. 
 

037. Ktoré skutky privlastňujeme jednotlivým Božským osobám?  

Jednotlivým Božským osobám privlastňujeme tieto skutky; Otcovi stvorenie 

sveta, Synovi vykúpenie sveta, Duchu Svätému posvätenie sveta. 
 

Otca menujeme Stvoriteľom, SynaVykupiteľom, Ducha SvätéhoPosvätiteľom. Tri 

Božské osoby účinkujú navonok spoločne. Preto aj dielo stvorenia, aj dielo vykúpenia, aj 

dielo posvätenia je spoločným dielom všetkých troch osôb. Jednotlivé diela jednotlivým 

Božským osobám len privlastňujeme. 
 



038. Ako menujeme tri Božské osoby jedným menom?  

Tri Božské osoby menujeme jedným menom: Najsvätejšia Trojica. 
 

Aj účinkovanie Boha navonok je plné tajomstiev. Pri pozorovaní stvoriteľského Božieho 

dielanarážame na mnohé tajomstvá, ktoré náš rozum nevie pochopiť. Nečudujme sa, že 

nevládzeme pochopiť vnútorný život Boha. Nie je možné, aby človek pochopil, ako 

môže jestvovať jediná bytosť v troch osobách. O tejto skutočnosti vieme len toľko, 

koľko nám Boh zjavil. 
 

038a. Ako chválime Najsvätejšiu Trojicu?Najsvätejšiu Trojicu chválime 

takto:Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, - ako bolo na počiatku, - tak 

nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
 

Mravné naučenie. 

Nezabudni! Boh je všade. „Miesto, na ktorom stojíš, je sväté.“ - Som niekde sám? „Pán 

je blízko.“  - Boh je mocný. „Velí svojmu slnku svietiť na dobrých i na zlých.“ Sneh 

padá, kto mu káže? Vietor vanie, kto mu káže? Hrom bije, kto mu káže? Mráz 

prichádza, kto ho posiela? Kto je Ten, že ho vetry a more poslúchajú? 

Sv. Augustín dlho rozmýšľal nad Najsvätejšou Trojicou. V tomto rozjímaní chodil po 

morskom pobreží. Zbadal tam sedieť chlapca, ktorý do malej jamky prelieval vodu z mora. 

Osloví ho: „Čo robíš chlapček?“ „Chcem preliať more do tejto jamôčky!“ Sv. Augustín sa 

usmial a hovoril: „To je nemožná vec!“ Na to odvetil chlapček: „Skôr vyčerpám ja celé 

more do tejto malej jamky, ako ty vyskúmaš tajomstvo Najsvätejšej Trojice.“   

Toto je tajomstvo, ktoré nikdy nepochopíme, ale ho veríme. Hoci nepochopíme, nájdeme 

však v prírode hmlisté podobenstvá. Napríklad voda. Voda pevná: ľad, parnatá: para, 

tekutá: rieka. Alebo to čo horí, plameň a dym sú len jeden oheň. Skloňme sa pred 

tajomstvom Najsvätejšej Trojice: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na 

počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
 

O Stvorení sveta 
 

039. Kto stvoril svet? Boh stvoril svet. 
 

Stvoriť znamená toľko, ako urobiť niečo z ničoho, jedine silou všemohúcej vôle. 

Pod slovom „ svet“ rozumieme celý vesmír, ktorého nepatrnou čiastočkou je aj naša 

Zem, so všetkým, čo je na nej. 
 

040. Načo stvoril Boh svet?Boh stvoril svet:1.pre svoju česť a slávu2. pre 

dobro človeka 
 

a) Dokonalé dielo hlása schopnosť majstra, ktorý ho vytvoril; ctí ho a oslavuje. Svet je 

dielo Stvoriteľovo. Keď bytosti, obdarené rozumom, pozorujú toto dielo, sú akoby 

nútené uznať česť a slávu jeho Majstra. 

b) Naša slnečná sústava je usporiadaná tak, aby človek mohol na zemi žiť. Slúži k dobru 

človeka. 


