
8. 
 

098. Ako znie siedmy článok Apoštolského vyznania viery? 

Siedmy článok Apoštolského vyznania viery znie takto: (Verím v Ježiša 

Krista, ktorý)„odtiaľ (z neba) príde súdiť živých i mŕtvych.“ V rámci tohto 

článku je reč o „druhom príchode“ Ježiša Krista na tento svet. 
 

099. Kedy príde Ježiš Kristus súdiť živých i mŕtvych? 

Ježiš Kristus príde súdiť živých i mŕtvych na konci sveta. 
 

a)  Kedy bude koniec sveta, to nám Ježiš Kristus nezjavil.     

b)  Pod „živými“ rozumieme dobrých, pod „mŕtvymi“ zlých. 
 

100. Ako sa menuje súd na konci sveta? 

Súd na konci sveta sa menuje „posledný súd“ alebo „všeobecný súd“, či 

„súd sveta“. Prvý súd bude hneď po smrti človeka. To bude „osobný 

súd“, keďže vtedy bude Boh súdiť každú dušu osobitne. 
 

101. Čo povie Ježiš Kristus dobrým pri poslednom súde? 

Pri poslednom súde povie Ježiš Kristus dobrým: „Poďte, požehnaní od 

môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré vám bolo pripravené od 

ustanovenia sveta.“ 
 

102. Čo povie Ježiš Kristus zlým pri poslednom súde? 

Pri poslednom súde povie Ježiš Kristus zlým: „Vzdiaľte sa odo mňa, 

zlorečení, do ohňa večného, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.“ 
 

103. Kde pôjdu po všeobecnom súde dobrí a kde zlí? 

Po všeobecnom súde pôjdu dobrí do neba a zlí do pekla. 
 

a) Po všeobecnom súde pôjdu  do neba alebo do pekla nielen duša človeka, ale celý 

človek s telom i dušou, lebo všeobecnému súdu bude predchádzať všeobecné 

vzkriesenie tela. 

b) Očistec po všeobecnom súde prestane jestvovať. 

c) Pri všeobecnom súde sa každý dozvie, čo dobrého alebo zlého v živote vykonal, 

povedal a myslel. 
 

104. Ako znie ôsmy článok Apoštolského vyznania viery? 

Ôsmy článok Apoštolského vyznania viery znie takto: „Verím v Ducha 

Svätého.“ V rámci tohto článku je reč o tretej Božskej osobe. 
 

105. Kto je Duch Svätý?  Duch Svätý je tretia Božská osoba, opravdivý Boh 

s Otcom i Synom. 
 

106. Kedy poslal Ježiš Kristus svojej Cirkvi Ducha Svätého ? 

Ježiš Kristus poslal svojej Cirkvi Ducha Svätého nadesiaty deň po 

svojom nanebovstúpení. 
 

a)Pamiatku zoslania Ducha Svätého slávime každoročne na Turíce. Je to päťdesiaty deň 

po Veľkej noci a desiaty deň po sviatku Nanebovstúpenia Pána. 



b) Pri krste Ježišovom sa Duch Svätý zjavil v podobe holubice. Desiateho dňa po 

Nanebovstúpení Pána zostúpil v podobe vetra a ohnivých jazykov. 

c)O zoslaní Ducha Svätého rozjímame, keď sa modlíme tretí desiatok „slávnostného ruženca“. 
 

107. Prečo  poslal  Ježiš  Kristus Ducha Svätého ? 

Ježiš Kristus poslal  Ducha Svätého preto, aby v Cirkvi a v ľudských 

dušiach účinkoval. 
 

108. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi? 

V Cirkvi účinkuje Duch Svätý tak, že ju vyučuje a riadi. Duch Svätý 

bude účinkovať v Cirkvi až do konca sveta.  
 

Duch Svätý učí Cirkev správne chápať náuku Ježiša Krista a chráni ju, aby sa 

nepomýlila pri podávaní a vysvetľovaní tejto náuky. 
 

109. Ako účinkuje Duch Svätý v ľudských dušiach? 

V ľudských dušiach účinkuje Duch Svätý tak, že ich posilňuje a posväcuje. 
 

a) Ľudské duše musia bojovať duševný boj proti pokušeniam. V tomto boji ich posilňuje 

Duch Svätý tým, že im dáva pomáhajúcu milosť. Aby sa ľudské duše podobali 

v svätosti Bohu, posväcuje ich Duch Svätý, t. j. dáva im aj posväcujúcu milosť. 

b)Okrem pomáhajúcej a posväcujúcej milosti dáva Duch Svätý ľudským dušiach sedem 

darov, ktorými ich nakloňuje, aby poslúchali jeho vnuknutia. Dary Ducha Svätého sú: dar 

múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti, dar bázne Božej. 
 

110. Ako znie deviaty článok Apoštolského vyznania viery? 

Deviaty článok Apoštolského vyznania viery znie takto: „Verímv Svätú Cirkev 

katolícku.“ V rámci tohto článku je reč o Cirkvi Kristovej. 

Slovo „katolícky“ znamená „všeobecný“ v zmysle „celý“ alebo „úplný“. 
 

111. Kto založil Cirkev?Cirkev založil Ježiš Kristus. 
a)Ježiš Kristus založil Cirkev postupne. Ukazoval ľuďom cestu do neba: cestu označkovanú Božími 

prikázaniami. Zjavoval ľuďom pravdu: poučoval ich o vznešených zámeroch, aké má s nimi Boh. 

Poúčal ich o tom, že ich Boh chce urobiť účastnými svojej blaženosti. Svojou vykupiteľskou smrťou 

získal ľuďom nadprirodzený život a poslal im Ducha Svätého, aby do ich duší vlieval nadprirodzený 

život. Tých ľudí, čo mu uverili, nazval Ježiš Kristus svojimi baránkami. Z tých si vybral dvanásť 

apoštolov, ktorých nazval svojimi ovcami. Sám seba nazval dobrým pastierom, ktorý dá život za svoje 

stádo, aby ho ochránil pred pekelným vlkom. Celé toto svoje stádo nazval Božím ľudom alebo Božím 

kráľovstvom alebo Cirkvou. 

b) Jedna časť Božieho ľudu sa dnes už nachádza v Božej sláve; zvíťazili nad nástrahami zlého 

ducha a používajú odmenu za svoju vernosť Ježišovi Kristovi. Táto časť, Božieho ľudu má meno 

CIRKEV OSLÁVENÁ. Aj duše, ktoré našiel Ježiš Kristus v predpeklí, považoval za svojich 

baránkov. V deň svojho nanebovstúpenia ich voviedol do Božej slávy a odvtedy patria do Cirkvi 

oslávenej. Iná časť Božieho ľudu sa dnes nachádza v očistci. Nebeskú slávu majú zabezpečenú, 

ale prv ako ju začnú požívať, musia vytrpieť dočasný trest v očistci za chyby, ktorých sa 

dopustili v tuzemskom živote; prípadne musia sa utrpením očistiť od všedných hriechov, od 

ktorých sa na tomto svete neočistili. Táto časť Božieho ľudu má meno Cirkev očisťujúca sa 

(trpiaca). Iná časť Božieho ľudu putuje na tomto svete k nebeskej sláve a bojuje duchovný boj 

proti hriechom. Táto skupina Božieho ľudu má meno Cirkev putujúca, (putujúca do večnosti). 

Do tejto patria tí, čo sú pokrstení, čo veria učeniu Ježiša Krista a uznávajú ho za pastiera. 

c) Ako pastier je hlavou stáda, ako prezident alebo kráľ je hlavou štátu, tak je Ježiš Kristus hlavou 

Cirkvi, vodcom Božieho ľudu , kráľom Božieho kráľovstva. Táto hlava Cirkvi, Ježiš Kristus, je 

pre nás, žijúcich na tomto svete, neviditeľná. 


