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301. Čo robí Boh v duši človeka pomáhajúcoumilosťou?
Boh pomáhajúcoumilosťou:
1.osvieti rozum človeka, aby človek poznal, čo je dobré a čo zlé;
2.povzbudí a posilní vôľu človeka, aby človek bol ochotný a vládal dobré
konať a zlého sa chrániť.
a) Bez pomáhajúcej milosti nie sme schopní urobiť niečo pre svoje spasenie. Ježiš Kristus
povedal: „Bezo mňa nič nemôžete urobiť. ˝
b) Milosť pomáhajúca nenúti človeka robiť dobré a chrániť sa zlého, ale ponecháva ľudskej vôli
slobodu, aby sa dobrovoľne rozhodla konať tak, ako ju milosť pomáhajúca povzbudzuje. Preto
sa môže stať, že človek koná v rozpore s milosťou pomáhajúcou, že jej odopiera spoluprácu,
že jej odopiera spoluprácu, že jej odporuje. V takomto prípade človek marí silu pomáhajúcej
milosti.

302. Udeľuje Boh pomáhajúcu milosť každému človekovi?
Milosť pomáhajúcu udeľuje Boh každému človekovi, ktorý prišiel
k užívaniu rozumu, lebo Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení.
303. Čo robí Boh v duši človeka milosťou posväcujúcou?
Boh milosťou posväcujúcou:
1. oslobodzuje človeka od trestu večnej smrti, ak si ho zaslúžil
2. očisťuje dušu človeka od hriechov a robí ju svätou (nespravodlivého
človeka ospravodlivuje)

3. dáva človekovi nadprirodzený život (ak ho nemá) alebo v ňom
nadprirodzený život zveľaďuje (ak ho človek má)
4. prijíma človeka za svoje dieťa
5. činí človeka dedičom Kráľovstva nebeského
a) Človek, ktorý ma posväcujúcu milosť, ale nielen dieťaťom svojich rodičov, ale aj adoptovaným
Božím dieťaťom. Okrem prirodzeného života, ktorý dostal od otca a matky, má takýto človek aj
nadprirodzený život, ktorý dostal od Ducha Svätého. Kto sa chce dostať do neba, musí sa podľa slov
Ježiša Krista narodiť dva razy: nielen z otca a matky, ale aj „z vody a Ducha Svätého“ pri krste.
b) Posväcujúcu milosť sme prvý raz dostali pri krste.

304. Dokedy ostáva milosť posväcujúca v duši človeka?
Milosť posväcujúca ostáva v duši človeka dokiaľ, kým človek nespácha
smrteľný hriech.
Po spáchaní smrteľného hriechu môže pokrstený človek získať posväcujúcu milosť prijatím
sviatosti pokánia.

305. Ktorými prostriedkami dosiahneme a zachováme v sebe Božiu milosť?
Božiu milosť dosiahneme a zachováme v sebe týmito prostriedkami:
1. sviatosťami2.svätosťami3. modlitbou
Sviatosti sväteniny a modlitbu menujeme prostriedkami Božej milosti.

306. Čo sú sviatosti?Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré Kristus Pán ustanovil
preto, aby do ľudských duší privádzali neviditeľnú Božiu milosť.

307. Koľko sviatostí ustanovil Kristus Pán?
Kristus Pán ustanovil sedem sviatostí. A to sú:
1. krst2. birmovanie
3. sviatosť Oltárna4. pokánie
5. pomazanie nemocných6. posvätenie kňazstva7. manželstvo
308. Ako delíme sviatosti?
Sviatosti delíme na sviatosti živých a na sviatosti mŕtvych.
309. Ktoré sú sviatosti živých?Sviatosti živých sú:
1. birmovanie
2. sviatosť Oltárna
3. pomazanie nemocných
4. posvätenie kňazstva
5. manželstvo
Tieto sviatosti menujeme sviatosťami živých, lebo ich smieme prijať len vtedy, keď máme
nadprirodzený život, t. j. milosť posväcujúcu.

310. Ktoré sú sviatosti mŕtvych?Sviatosti mŕtvych sú:1.krst2. pokánie
Tieto sviatosti menujeme sviatosťami mŕtvych preto, lebo ich smú prijať aj tí, čo nemajú
nadprirodzený život, t. j. milosť posväcujúcu.

311. Ktoré sviatosti môžeme prijať len raz v živote?
Len raz v živote môžeme prijať tieto sviatosti:
1. krst2.birmovanie3. posvätenie kňazstva
Tieto tri sviatosti vtláčajú duši človeka nezmazateľný znak.

312. Čo je krst?
Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorá
1. očistí človeka od všetkých hriechov
2. posvätí človeka a dá mu nadprirodzený život (posväcujúcu milosť)
3. zbaví človeka večného trestu a všetkých dočasných trestov
4. činí človeka kresťanom, t. j. členom putujúcej Cirkvi
5. dáva človeku nárok na pomáhajúcu milosť, potrebnú pre kresťanský život
a) Pri krste sa človek „znovu narodí“: dostáva nadprirodzený život z „vody a z Ducha Svätého“.
Preto menujeme krst sviatosťou „znovuzrodenia“.
b) Tí, čo po krste vystúpia z Cirkvi, môžu byť do spoločenstva Cirkvi putujúcej späť prijatí len
s povolením miestneho biskupa.

313. Prečo menujeme krst prvou sviatosťou?
Krst menujeme prvou sviatosťou preto, lebo pred krstom iné sviatosti
platne prijať nemôžeme.

